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Santo ftma�o da Imperatriz

o Co.MENTARISTA 'POLíTlCO DO. o JORNAL, ,ESCRE�V,�,���E:M, QUE OS DIRIGENTES DE MUITo.S PAR..

TIDOS, "'COMO. A U. D. N.; Po.R EXEMPLO, ESTÃO. ;CQNVENCIDOS',l,J�,;QUE AS So.LUÇõES FUTURAS DA Po.LITICA

Í' BRA�ILEIRA NÃO. PODEM DISPENSAR NEM PRESCIND1R' DA, Co.U�h!t�çÃO E DO ESFôRÇO. PE S S o. A L DO. SR.
,NEREU RAMo.S". -, ,

"

� :;�i'f." ';c, �. (

• I '

REGRESSANDO. AO. RIO. o. ILUSTRE CATARINENSE 'FOI RECEBIDO. -FESTIVAMENTE, NOTANDO-SE A PRESEN ..

(:A DA MAIORIA DOS REPRESENTANTES PESSEDISTAS EM AMBAS AS CASAS DO PARLAMENTO E DE "ALGUMAS
,

/

DAS FIGURAS MAIS ILUSTRES E DE MAIo.R PRo.JEÇÃo." DA U. D. N.

o Vigario dirige-se, em nome dos catolicos da o.la,
ao sr. Governador do' Estado

O dr. José Boabaid, Presidente da Assembléia Legislati
va no exercício do cargo de Governador, recebeu o seguinte

, telegrama:
"Santo Amaro, 28 - Em nome das associações religiosas

e do nosso povo católico, agradeço, satísfeitíssímo, a notícia
da recristianização do nome da vila de Santo Amaro da Im

peratriz. Respeitosas saudações. (a) Frei Fidêncio Seldmann�
vigário.

Proprietário' e
o MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARINA

D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

Ano :XXXV I florianópolis- Dom n96, 30 de Janeiro de 1949

Trabalhando pur Santa Catarina
III

Seja esta a nossa resposta: no orçamento do corrente exer

cicio financeiro, a bancada que o povo catarinense mandou à
Câmara Federal e ao Senado, pelo Partido Social Democrático,
do qualzé presidente e preclaro conterrâneo dr.'Nérêu Ramos

,

I
•

incluiu as seguintes dotações:

Hospital de Caridade São José, de Cresciuma .

Hospital de Caridade, de Caçador .

Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, de

Lajes .

/ Hospital de Caridade de Canoinhas .

Hospital de Caridade Nossa Senhora dos Prazeres, da
Laguna ,............ . ..•..........

Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Urussanga .

Hospital São Marcos de Nova yeneza Cresciuma ..

Hospital São José, de Tijucas .

Hospital Municipal, de Blumenau .

Hospital S. Beatriz, de Itajaí .

Hospital São. Francisco de Concórdia .

Hospital Municipal S. Otília, de Orleães '
, .

Hospital São Braz de Pôrto União , .

'Ho!iplÍital Nossa lSienhorà da Imaculada .Conceição,
de Nova Trento .

Hospital São Vicente de Paulo de Mafra,"para obras e

<equ ipamen to, Santa Cata.ri'na ' .

Hospital São Marcos, de Nova Veneza, municipio de

Cresciuma, para obras e equipamento, Santa Ca-
tarina , ,...... . .

Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição, de
Nova Trento, para obras e equipamento, Santa Ca-
tarina , ,. . .

Hospital .de
'

Caridade, a cargo da Irmandade do Se
nhor Bom Jesus .dos Passos, de IF.orianópoliSl.
Santa C;atarina, para obras e equipamento do pa-'
vil hão, anexo, Josefina Boiteux, destinado a as

sistênéia a tuberculosos,' Santa Catarina .. , ..

Casa da Criança, de Cresciuma, para obras e equipa-
miemo" Santa Catarina .

Associação Beneficente "Joaquim Santiago", mante
nedora .do Asilo de Órfãs e Velhice Desamparada
de São,Francisco do Sul para obras de ampH�ção
e_�quipamento, Santa Catarina .

Hospital Santa Beartiz, de Itajaí, Santa Catarina, para
obras e equipamento .

Auxílio ao Jardim da infância a cargo das Irmãs Fran
ciscanas de Corupá, Municipio de Jaraguá do Sul,
para prosseguimento de obras, Santa Catarina ..

Colégio Catarinense .de Florianópolis, para obras e

equipamentos, Santa Catarina .

(Continua)
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801êroo de coalisão no Estado de Isra,,'1
.

TEL A':IV, 29 (UP) - Os. partidos po-, conquistará 50 das 120 cadeiras' da As
lltl,COS IDlcla:am suas at.ívídades para sembléla, é suficientemente forte para

o.c,:par posiçoes no, novo govêrno de coa- unir-se aos Operárias Urudos, de tendên
Iízão, que se ,a�redlta venha substituir O cia esquerdista, no ao bloco religioso de
gabinete provisorio de Israel, lá para, fins partidos, para obter a maioria da A;-
de revereíro. I sembléía.
Muito embor� ainda não esteja terml-I Circulas governamentais conjecturron

nada, a apuraçao d�S votos que elegerão sõbre o resultado das negociações que Coe
a primeira assembleia constituinte de estão celebrando em Rodes, e progriostt
Israel, os dirigentes, já

_

estão traçando carn . a conclusão das mesmas para do
planos para a co�stlt":lçao do novo ga- mingo próximo, Dizetl que se em Ro
blente, Ter::-se como. fora de dúvida que des se obtiver um acõrdo, Israel cancer
a assemblel� .el,egera Chaim Weizman tará imediatamente um armitiscio sepa
para .a presldencla da nova república e rado com o Libano, Prognosticam, tam
que este, por sua vez, oferecerá a Ben bém que, seja qual for o resultado das
Gurion o, cargo de pnmeir� min�stro, Foi conversações de Rodes, o fato é que as
Ben Gunon, quem levou a vltona elei- negociações com a Transjordãnia alcan
toraI o Partido MapaL

..

çarão um "nivel mais efetivo" na pró-
,A prlmeu.a tarefa da Assembleia Cons- xima semana, Acrescenta-se que a Trans

tlt';'inte sera a aprovação de normas tran- jordânla prometeu negociar a paz com
sltorlas para a formação do govêrno, Israel, em troca do reconhecimento nor

A:redlta-se que ,ela recomende a :,omea- te-americano, que se espera para os pró
çao do �hef� de_ Estado, cUJo penado se ximos dias, Os funcionários aqui sâo de

e�tendera ate tres meses depois das elel- parecer que a Inglaterra, conjuntamente
çoes, para o primeiro parlamento r,egu- Cam a Austrália e a Nova Zelândia anun
lar Israelita, ciará, no próximo ,sábado, o rec'onheCi-
Fazem-se _.€onjecturas sôbre a espéoie menta de IsraeL Informa-se também

de coalizâo que ,Ben Gurion procurar.� que a Suiça conQedeu' o reconhecime�to
fazer, Seu patido' que, ao que se espera de fato a êste pais,

Para a restaura�ão
da Indonesia·Pedidos de natu

ralizacão

Os comunístas
aceitaram LAKE SUCCESS, 29 (U.P.) -

o Conselho de Segurança con

tra os protestos holandeses, a
provou o plano destinado a res

taurar a República da Indonésia.
As principais seções do plano

foram rapidamente votadas, ne
cessários 7 votos dos 11 do Con':'
selho para a passagem de qual
quer projeto.

Nanquin, 2,9 (U. P,) - O presi
dente interino da China, Li 'I'sung
jen, informou ao dirigente máxi
mo dos comunistas chineses, Mao

Tzé-Iung, que seu govêrno aceita
rá as oito condições or iginais Jor
muladas a H de janeiro pelo cita
do chefe vermelho, corno base para
as gestões de paz. A aceitação por

parte de Li Tsung-jen, contida em

uma mensagem 'pessoal a 'Mao Tzé- a 32 quilômetros ao norte da mar

tung, pede ainda a êst.e novamente gem do Yangtzé e que suas pontas
que designe local e data para as de lança já chegaram a 2 qnilôme
negociações de, paz. Não obst.in- Lros do rio para sondar as defesas

te, o presidente interino informou nacionalistas. Essa fôrça principal
ao dirigente comunista que não se avança lentamente para o sul em

deve esperar que o govêrno nac io- comboios ferroviários, caminhões
nalísta aceite cegamente as oito etc., ou a pé, enquanto outros meios

condições mencionadas, .antes do de transporte estão trazendo gran-

início das conversações. des quantidades de abastecimentos
BASE DE GESTõES para o ataque decisivo.

Li 'I'sung-jen esclareceu que PEQUENA FôRÇA
somente aceitou os oito pontos co- Segundo porta-vozes militares
mo base para o início das gestões, nacionalistas, o govêrno opõe aos

Círl:ulils bem i nl'ormados declara- comunistas uma pequena fôrça de

ram que a mensagem de Li T'sung- 45 mil homens, que se entr ioheirou

jen não alude à exigência expressa- em tórno de Pukow, situada do ou

da, há dias, pelo locutor ela rádio iro lado do rio, diante de Nanquim,
comunista do Shensi setentrional, com o propósito de impedir que a

de que o govêrno prenda e entre- artilharia comunista se coloque à

gue aos comunistas tôdas as pessoas distância de bombardear a capital.
cujos nomes aparecem na relação Entrementes,· Chang Chigchung,
comunista dos "criminosos de guer- que é um dos emissários de paz do

ra", O govôrno nacionalista assu- govêrrio nacionalista, partiu para
miu a posição de que essa exigún- Lanchow, capital da província de

cia é apenas a opinião de comenta- Kangsu, na China ocidental, par!!,..
.r ista verrnelfiõ e não constitui lima reiniciar as negociações' relativas
atitude oficia I dos comuni ! as. En - ao tratado sino-soviético. Antes de

tretanlo, a primeira das oito condi- parLir, declarou .que irá diretamen

ções de Mao Tzé-Lung exige a "pu- te de Lanchow e Pequim, caso os

nição" de todos os "cr.íminosos de comunistas concordem com o pedi-
guerra" nacionalistas. do do govêrno para iniciar as ne-

CHIANG NA LISTA gociações de paz.
A lista original comunista C011- O embaixador dos Estados Unidos,

tém o nome do presidente Chiang anunciou que parte de seu pessoal
Kai-shek, que se retirou do gÓ-1 permanecerá em Nanquim, porém'
vêrno "em gôzo de licença". É que o ministro Lewis Clark irá pa

possível que a aceitação das C\.'11-: ra Cantão, a fim de representar o

dições comunistas tenha sido aee- govêrno norte-americano na nova

ler-ada pelo presidente provisório sede do govêrno nacionalista.

em razão dos indíc'es de que as Quanto à situação em Pequim.
fôrças vermelhas estão concentran- notícias recebidas dessa cidade,
do homens e petrechos bélicos iHI agora em poder dos comunistas, di

.margem norte no Yangtzé, diante zem que se está o'rganizando um

de Nanquim, para 'o ataque total govêrno de coalisão comunista-na
à capital nacionalista. Informações cionalista para tôda a China seten

do outro lado do rio dizem 'que a trional, inclusive Tayuan, que é a

principal fôrça vermelha, de cem única praça que 'os nacionalistas.
mil homens, se está ooncentrando conservam em seu poder no norte.

/

Rio, 29 (A. N.) O ministro rla

Justiça opinou pelo deferimento
dos seguintes pedfdos de naturali
zação:
Artlrur Fleischman, de Pernam

buco; SLefan Alexandre Barczinki
e Antonio João Pedro, do Distrito

Federal; Jacob Adler, do Estado do

Rio; Carlos Henrique Sehrneider,
do Distrito Federal; Walter Hus
mann e Erich Jablonskí, de Sã.0

Paulo; Olga Hedwig Steckel Grota,
do Paraná, Simon Ginsberg e Mar

got Kunzendorff, do Distrito Fede
ral; Ernesto Fischmann, -'de São

Paulo, Gertrudes Kovacs ,e Wally
Henriêtte'Seligschn, do Distrito Fe
deral.
Os respectivos processos foram

submetidos à consrderação do Se
nhor Presidente da República.

For�a 'aérea, de
setenta grupos
WASHINGTON, 29 (U.P.)

o secretário da AViação dos Es
tados Unidos, Stuart Symírigton.
declarou perante a Comissão das
Fôrças Armadas da Camara dos
Representantes, que os Estados
Unidos necessitam para SUa de
fesa, tão logo seja possivel, de
uma fôrça aérea de 70 grupos e
afirmou que o 'presidente Tru
man está de acôrdo com isso,
apesar de haver recomendado
uma fôrça de "=8 grupos na men.,

sagem sôbre o orçamento da na

ção.
Symington expôs suas opiniões

em harmonia COm o critério de
Truman a êsse respeito, 'em vir
tude do custo que representa
uma fôrça 'de 70 grupos, porém
disse que a situação mundial
não sofreu modificação e que
portanto considera aconselhável
criar essa força poderosa.
Acrescentou que o Congresso

deve autorizar a criação dessa
força para que a mesma se or

ganize sem perda de tempo. tão
logo haja .

o dinheiro necessário
para isso.
Os membros da Comissão su

geriram que se utilize os fundos
de outros programas militares
para a criação de 70 grupos, po
rém não insistiram para que
Symington expusesse sua opini-
ào sôbre .esse particular.

.

O general Hoyth Vandenberg"
chefe do Estado Maior das Fôr

ç� Aéreas, tambem propôs a

criação de 70 grupos como a

fôrça minima para a aviação
militar.
Symington declarou que apoia

a criação.dessa fôrça como uma

questão puramente militar e co

mo o minimo que fôrças aéreas
necessitam para a defesa .do
pais.

, .

prOVISOlIOSPrefeitos
•

Tomaram posse, ontem, os dós muniCípios, de Massaran
duba, Tangará e Taió

Na Secretaria da Justiça, Educação e Saúde, perante o

respectivo titular sr. dr .• Ármando Simone Pereira, tomaram

posse do cargo de Prefeito provlsono, respectivamente dos

n�vos municípios de Massaranduba, Tangará e Taió, os srs.

José Borges Cordeiro da Silva, Evaldo Schaeffler e Bertoldo

Jacobsen.
O ato se efetuou às 11 'horas,. aéhando�se presente o sr.

Celso Ramos, digno presidente da COl;nissão Executiva Esta

dual do P. S. D., que apresentou1 em nome dessa pujante or

ganização }partidária, cumprimentos aos Inovas prefeitos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A beleza é
obrigação
A mulher tem obrigação de ser

bonita. Hoje em dia só é feio quem Lisboa, 28 (U. P.) - "Ninanern
quer. Essa é a verdade. Os .cremes sabe o que aconteceria se <11

protetores para a pele se .aperfeí- vida de Salazar fosse posta .em pe
çoam dia a dia.

•

rigo" - declarou o tenente-coronel
Agora já ternos o creme de alfa- Santós Costa, ministro da GLlCIT:J,

ce "Brilhante" ultra-concentrado em um discurso que pronunciou ,le
que se caracteriza por sua ação ra ante dos oficiais superiores da guar-
pida para embranquecer, afinar nição de Lisboa.
refrescar a cutis. O ministro fez essa declaraçao
Depois de aplicar este creme, ób- 'após ter evocado o que êle qualifi

serve como a sua cutís "ganha um cou de "estranhas palavras", pro
ar de naturalidade, encantador á nunciadas pelo candidato da oposi
vista.

ção, �Ir. NOI ton de Matos, no Por li),
A pele que não respira" resseca quando,' considerando-se ofendido

e torna-se horrivelmente escura. O
por uma recente alucução do presí-Creme dê Alface "Brilhante" per dente do é:onselho exclamou: _:_

míte á pele respirar,' ao mesmo
Salazar deverá me pedir perdãotempo que evita os panos, as man-
no último minuto de SUá vida",ehas e asperezas e a tendência pa- O titular da Guerra acrescentou:

ra pigmentação. "

O· b ilh di'· - Essas pala vras foram, talvez,
ViÇO, o ri o .e uma pe e VI-

. .

di
.

o1t' pronunciadas levianamente, masva e sa la V a a Imperar como. . '._

d C d Alf' "B ilh contribuem todavia, para a crraçaolISO o reme e ace ri ano
.

't" E
.

t I de uma perrgosa atmosfera revolu-e., xpenmea e-o.
. ,." " "

'

É um produto dos Laboratõríes: cionarra . E salientou: Nesta, Iu-

'Alvim & Freitas. S./A. ta, temos a nossa palavra a dizer
também: - Sejamos vigilantes".

NOVIDADE SENSACIONAL \
O tenente-coronel Santos Costa

Qualquer pessoa pode ganhar uma BATERIA
..

.

I "DE ALUMINIO, comprando o saboroso café

I
acrescentou que tinha p ena COI S<:'I-

MIMI. ência de que essa demonstração da

parte do Exército poderia levar a

10POSiÇão a "uma retirada espeta
i cular da luta, antes de 23 de Ieve

Ireü:o, data das eleições", mas. es

I tando igualmente consciente
'

das
consequências que essa eventual re
nuncia poderia ter, assumia 'inteira
responsabilidade" .

As palavras do ministro da Guer
ra haviam sido precedidas por urna

breve alocução do general Pereira
Coutinho, governador militar da Ca
pital, o qual .tinha declarado que
o Exército, embora marrtenr-o-se
afastado das lutas politicas, olhava
com apreensão a agitação politica
ameaçando degenerar em agitação
social.
Entre os oficiais presentes encon..

travam-se o general Passos Souza
major-general do Exército, e os co

mandantes das quatro regiões .nili
tares de Portugal.

EM ALGARVE

-'

".

bem barbeado ...
odorado.'
,

A facilidade no bar

bear ',não depende de

jeito, mas da lâmina.

Com Gillette Azul, por
mais forte que seja
a barba, é fácil fazê-la

com s a t
í

s t a ç

ã

o .

GilletteA�UL

./

Ameaça afastar
a oposição

SCtlN/)INJJ I/IA
AIRLINES Sy,s7'EM

linhOS Aéreas Escandinavas
RIO: Av. Rio Branco, 277 - loja, 1 Bt;> - Tels. -22-2870 e 32-6583.
SÃO PAULO: Ladeira Dr. Falcão Filho, 56 - s. 1075 - Tei. 6-4965.
RECIFE: Avenida Rio Branco, 155 -:-. Telefone: 9032.

Ou em tôdas os Aqêneics de Viagem e Cargo e todos os

representantes do "Aeravias Brasil" e "Cruzeiro do Sul".

/

,.

VOE
pela

•

SANHYS:A,$: Êste é o loirinho Sammy
s. A. 5. Não acham que é, um belo rapaz?
$ammy 5. A. S. nasceu na Suécia. O pai é ,li·
namarquês e a mãe da Noruega (Noções Uni.

das do Ar.) Chegou aqui dormindo. Não admi.
ra, Veio num dos super-confortáveis DC-6 da
s. A. 5., daqueles que têm 28 leitas;�uem se

deita num dê/es ferra logo no sono. Sammy
. S. A. S. está aqui no Brasil para servir os brasi
leiros tanto em terra como no ar. O endereço
dêle é qualquer dos abaixo indicados.

.
'

Faro, 28 (U. P.) - Os par-tidár-ios
da candidatura do general Norton
de Matos, reunidos em comicio pú
blico, declaram e comprometem-se
a assinar um documento pelo' qual
garantem, sob sua honra pessoal,
não haver' um único comunista en

volvido nas atividades de propagan
da da oposição na provincia do Al
garve.

CARECE DE REFORMA.s
Lisboa, 28 (U. P.) - Na opinião

autorizada do ministro da Mar.uha,
comandante Américo Tomás, .o atual

sis\t�ma liolitico, chámado Estado,
Novo, não obstante a' sua grande

J

obra de- ressurgimento nacinoal,
deve sofrer profundas .ref'ormas. e

êle, ministro, tudo f�rá para que
essas reformas sejam introduzidas
no mais breve espaço de tempo.
Estas palavras do ministro da

Marinha, que é altamente conside
rado entre os seus camaradas. que
lhe chamam o "pai Tomás", illP-'
receram-lhe muitas mensagens de
aplausos e de apoio.

Maquinas para lavrarmadeira Cabelos Brancos'
.de Plainas de 3 faces,
Serras Horizonfais,
Desengrossadeiras,
Desempenadeiras,
Tupias, Furadeiras.
Eixos avulsos de desem

oenadeiras e para serras

circulares.

Fabricantes
\

Industr ia Mecanica
IRlVlÁOS SPERANZA

Sinal de velhice
A Loção B"ilhQnt. faz vol..

tal' a càr natural primitiva.
(caatanha; leura, doirada ou.

negra) em paUlO tempo. Nãe>
" tintura. Não mqncha e nãe
auja. () aeu uso é limpo,
facii e agrad6vel.

.

A Logao Br,ilhant. extingu.
a. ca.paa. o prurido, a aebar-
rhéa e t8dai aa afecçõ.a pa
raaitária. ,do ca�elo, a"im
como combate a calvicie, re
vitàlizando a. raiz.. capilCl
rea. Foi aprovada pelo Depar
tamento Nacional de' Saúde
Pública.

j'FABRICA DE FOSFOROS (PRON·
TA P. FABRICAR)

Vende-se
Maquinárío Cr$ 250.000,00
Prédio, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. C.
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehmuth
Brusque - Santa Catarina".

Rua Firmiano Pinto, 72 Telefone: 9-4469

S. Paulo

o GINÁSIO tM UM OU DO'IS' ANOS Dec.Lein�'�.�14."e"41
SECÇÃO Ú;PECIALlZADA POR CORRESPONDÊNCIA

Pontos estritamente de acôrdo com o programa oficial.
87 % de aprovações nos 61timos exames w Estamos
iniciando novas turmas � M�Dsalidllde: Cr $ 8 O. O o.
PREPARATÓRIO POR CORRESPONDÊN-
CIA À ESCOLA TÉCNICA DE' AVIAÇAo CURSO DE MIIDUREZa "JOSÉ BONIFácIO"
EM 3 MES�S APENAS PECII INFDRMIICÕES Praça do Sé n.? 28 _ C. p, n.? 6374 - São Pouio

Programa integral com sôbre o Colégio em 1 ano _

I
Direlor: Prof. Anlonlo R. Rollo

numerosos exercícios Clãssico ou Cienlifico. Tezourelra: Prof... Gilda Rodrlg'u8'
TemQ>s livros especialmente editados para o curso de Madureza contendo tôda a matéria de exame.

Descontos especiais para livrarias e' cursos.

Peça, sem compromisso, prospetos e B última Portaria
Ministerial contendo os pontos para og> exames de.
madureza (Art. 91) - Preparatório por Correspondência.

I
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BSTAOO- Domingo 30 d. Ja"eitO ele '149

,LIRA TENIS CLUBE - DIA 5 DE FEVEREIRO, SÁBADO GRANDIOSA SOIRÉE GARNAVALESCA - DENOMINADA "NOITE CARIOCA" COM
.A COLABORAÇÃO DO CONJUNTO EMBAIXADA DA ALEGRIA _ DULCE CLÉA DANÇANDO RUMBAS E BOLEROS OSMARINA .MONGUlLHOT,
"A RAINHA DO SAMBA" - TRIO VOCALlSTAS"IRMÃS 'JACINTO" _ O PEQUENO 01.HELO (TIRBIU) - DILSA DUTRA, A CONSAGRADA. IN-
'TERPRETE DA ORQUESTRA JUVENIL E A ESCOLA DE SAMBA DA COLINA - AI VEM A jj1ARINHA: D�SFILE DAS CANDIDATAS AO CONCUR·
SO DA "RAINHA DOS ESPORTES" _' MÚSICAS _ DANÇAS _ ALEGRIA - MUITA - MUITA ALEGRIA. 'COMPAREÇAM FANTASIADOS,
MESMO COM FANTASIAS... DO ';OUTRO CARNAVAL"... _ RESERVAS DE MESAS NA JOALHERIA MORITZ, A PARTIR DO DIA 1� DE
FEVEREIRO. NOTA: AS MESAS SOMENTE SERÃO RESERVADAS MEDIANTE A APRESEN,T�çÃO DO TALÃO DO MÊS DE FEVEREIRO

Tendo em vista a autorisação do'
Exm". Snr. Comandante da 5a Re
gião Milita c, fica aberto em lodo
terr-itór-io sob jurisdição desta C/R,

Le·1 I'rabalbl*stao volunláriado para preenchimento
dos claros na 6a Companhia Regio-
nal de Fuzileiros Navais, a o rgani- americana ODEON, hoje ás 10 horas
zar-se nesta Capital onde terá sua Washington, 29 (U. P.) _ O se-

Colossal MJaJtinada
'd d d Programa ZIG-ZAGse e, even o os eaudí datos sal.is- cretár io do ,Trabalho, ISr. Maur ice 10 A Marcha da Vida n. �1f; --

fazerem as seguinles condições: 'I'obin, foi convidado a comparecer Nacional. 2° Atüalidades Warncr
Ser sulteiro, ter no minirno 1,65 pecante um �íl1.ité do Senado para Pathé - Jornal. 30 Gemidos e As 7':3\)

de altura, não ser reservista de oferecer uma versão da nova lei Grunhidos - Short Esporrivo . .:(0 Sessões Elegantes
1a ou 2a catezo ia s If b t'

, Melodia da Mocidade - Short Mu- A última palavra em Elegância'" r s, er a' a e .iza- trabalhista dos Estados Unidos. sical. 50 Futebol Moderno - Dese- Feminina. O mais suntuoso Desfiledo e ter entro 19 a 25 anos de ida- Recorda-se que 'I'ruman pediu a nho Colorido. 6° A Voz que Eletri- de Modas que 0\Cinema já apresen-de, inclusi ve, eliminação da lei 'I'af't-Har+ley e zou o Mundo - Filme Sintético, 70 tou.

?� que sat�sfizere� as. condições a restauração da lei Wagner, po-
O Rei Maluco - Desenho Colorido. A história de uma garota que mio.

Faz anos hoje a graciosa Soninha. ,'n- acrma de d S 8° Magia da Juventude - Tapete sabia se vestir ... até o dia em que
,
levo do lar do sr, Jorge Barbato, do alto ,:.': v�rao se ' lrIg�r ao nr'l rém com as seguintes modificações: Mágico Colorido. 90 O Pato Sono- descobriu que era bonita.
comércio local e de sua exma. espõsa e. Capitão Laf'ayette, na sede do 50 10) Greves jur isdicionais e "bov- lento - Desenho Colorido corri O A PROFESSORA SE DIVERTE
.Benta Cherem Bar-ba.to. Distr-ito Naval, Edifício do P/ASE. cott" secundários "injustificados" Pato Donald. .Teehnícolor)

Sra. Maria Jáldeja Gandolfi Florianópolis, 28 ele Janeiro de serão proibidos; 20) Greves para
10° MOTORISTAS DESCONJGN- COM: Maureen O'Hara - Deck

Vê passar hoje mais um aniversário 19� 9 'QAD5S Haymes �Rarry James
t 1·

.

I
-1 •

apoiar disputas em, tôrno de eon-Jla a ICIO a exrna. sra. d. Maria Ja deja ' COM: Os 3 Patetas O filme en amento onde tudo
G d lf' d' t d João Pedro Gay, T'en, CeI. Chefe tratos de trabalho serão ilegais:an o 1, igna consor e o nosso coes- Uma verdadeira temporada U8 é graça e formosura.
1;d J G dlf' f td 1 da1,6aC/R. Ia uano sr, . an o I, pro. es a ua 30) Meios para evitar greves "em garga nadas. Sedução. Encantamentos. ,

.Em Brusque. '

t 'l
. I

f t
. RI'L- RIR RIR No programa: 1° A Marcha daindus rias VI aIS que a, e em o ln- n. . . . . . . . . :::-Dr, Carlos Loureiro da Luz Telegr,ü,mas Preços: Cr$ 3,00 e 2,00 Vida - Nacional. 2° Metro Jornal

O b ilh t d d C I L
. terêsse público".ri an e a voga o sr, ar os ourei- Censura livre. Creanças maiores - Atualidades.

�oOj�.a Luz comemora mais um natalicio,

retidos R '

dí G )-,-- de 5 anos poderão entrar.
-, Preços:

Fazem anos hoje: a 10 UarUJ8 ÓDÉ()N','��j� 'ás' 2 'h����"""" G,O�I��;iclo� ��$ c6;2° 6e,003,OeO·32.��o.C�!a t M
'

d Lo d R Acham-se à disposição dos se- ••• , .,
- s a. arra e ur es osa; Matinée das Moças ODEON Cr$ 6,00 único
- o jovem M�acir Sol�n da Silveira; gui ntes srs. no Correios e Telegrá- PROGRAMA p'ARA HOJE Espetacular Programa' de Tela e Censura livre. Creanças maicres
- o menor Fernandino, filho do sr.' [os'. Palco de 5 anos poderão entrar na sessãoo

.Florisbelo Silva, proprtetárto da Alfaiata-
OI' I' G ldi II

. R,ESENHA DOS PROGRAMAS Na Téla : de 4 horas.o .rta "O Único"; inr ma 'era ma, da Viei ra,
_ o jovem Nerí Lopes; Vitor da Graça, José Silva, Rosa DO DIA 30 DE JANEIRO 10 O Esporte em Marcha - Na- Suspensas todas as entradas de

J é d Sil B
. .

P' 900 ABERTURA B dia cional, 20 Um dos mais estonteantes favores e permanentes.
-:

o sr, os Adolfo' de Sousa, cabo da

I
a 1 va, enJQ,Il11m, ires, Antônio' ,

-

, '. -, om musicais da "Pequena Notável".
'

Estudantes sem caderneta não go-, Policia Militar, Vieira Neto, Flávio L. Gonzaga, Is- para 'você. . . SI EU FôSSE FELIZ
_ a sta. Mirza Marina Meira, dileta fi- .,

' .' l
zarão dos abatimeEtos.

'

lha do sr. José Meira e de sua exma. es-I mael (TOmeS, 'Valter Fischer Atti- 9,30 - Grandes Ar isLas COM: Carmen Miranda - Viv'ilm
,' ..•

põsa Maria de Lourdes Meira.

IliO
Zenelallo, Dulfe Rodolfo, Ar lin- 10,00 Músicas brasileiras eut Blaine Perry Como - Harrv James IMPERIAL, hojeás 7,30 horas

e sua Orchestra. Gl'zantes o Pr D 1Sr. Lourival Bastos do Panado, Angelo Apostolo, Ma- gravações '" c ograma up o

T h-' á . Romance. Canções. 10 M/úsica,s Inesqueciveis. Baila-
1. ,randscorre amdan a o aruvers rio nata- ria Eí'igenia S'ilveil'a, Dep. Orlan'I10,30 MUZAK J No Palco'.

A_ "

ICIO o nosso ísttnto patrtcío sr, Lou- ". .. I - dos Estonteantes. Romances Encan-
_ rival Bastos, industrial nesta Capital, do Brasil e Marla de Oliveir-a. 11,00 Car-men Cavallaro em sólo i . Música e alegria com o artista tador.

o ilustre nataliciante que, entre n�, I de piano, ·'mais aplaudido do Brasil. SI EU FôSSE FELIZ
vive há muitos anos" fez-se, neste tenft>o Curre,c. p,OO Jeo' te, 111,15

- Frank Sinatra �', �EDRO �YMUNDO COM: Carmen Miranda - Vivlan,
merecedor da estima e da d'

-

d -:l li
-

o - O arusta Catannense que elr�v(\u Blaine Perry Como _,_ RatTy Jame�
. seus n�merosos

.. amigos, �a:�a��osu�: 11,30 - VarIedades em. ,gravaçoes' bem alto o nome de sua terra Natnl. e sua Orchestra.
qualidades de cidadão digno e amigo de- Rapaz basileirà, com 25 an'os, co- 12,00 - A \'oz EvangélIca

I
Precos: CrS 600 e 4 DO A última palavra ém filmes mus'i,·

dicado, nhecedor dos i'ierviç�os geraes de 12,15 - Oferecimentos musicais C�n'sura li�rre:
_

Creanças maiores cados.
os do "O Estado" se associam, COm escriLorio, especia lmenle a impor- 15,30 _ Tarde Esportiva de :) anos podel'ao entrar. 20 Ahi veem ... 'Eddie CantdI" e

simpatia, às homenagens que" amanhã, -

f f
•

a:> Goldwyns Girls em:
,

lhe serão prestadas, taca0 de ",eno, aço! erragens, �- 17,30 - Variedades
HITZ, hoje ás 2 horas ESCANDALOS ROMANOS

Mussi Dib Mussi " CJuinas e sanitarios, correspondente 18,00 - Peça o qu,e qUizer A PEDIDO. COM: Glória Stuart.
A efeméride de amanhã regista o ani- em portllgues inglês, francês e es- 19,00 - Sólos de piano O fi'me que tQdo o Brasil aguar- Unia explosão de gargalhadas.versário do nosso distinto conterrâneo sr. panhol, oferece seus serviços. 19,30 _ Momento Esportivo dava' anclosamente. Lllxo. Esplendor.

Muesi Dib Mussi, vereador em Laguna O· d
. , . , ES1J,etacular. Diferente. N C At l'd

onde, há anos, estã estabelecido com cas� S mteressa OS qUeIram dlTlglr- 20,00 Rádio Baile Guarujá AZAS DO BRASIL des �p��������: ampos ua 1 a-

comerciaL se por obsequio, à l'caaç'ão deste 22,00 - B6A NOITE __: Ei'lCERRA- CO�I: Celso Guimarães - �lLlrY Preço: Cr$ 4,80 único
o aniversariante que é um, devotado jornal. MENTa. Gon�alves - Oscarito - P:lllIo Rigorosamente proibido até 13"• defensor de Laguna, será, por certo, ama- Pôrto Saint-Claire Lopes e anos,

nhã, muito cumprimentado pelOS admira- SERVICO DE Lourdinha Bittencourt
dores de sua inteligênCia e de suas ativ:- .' Baseado num argumento de Haul ROXY: h�'j�' ã� 7',SÕ 'h�;';�'

. , .....

{lades. Ao tomar aperiti'vo METEOROLOGIA Roulien
Sta. Gercy Gomes da S,'lva

' Gigan,tesco Espetáculo de Téla: e
No programa: 10 A Marcha da V1- PalcoFaz anos amanhã a distinta senhorinha Peça Bitter Previsão do tempo, até às 14 horas da n. 216 - Nacional

'Gercy Gomes da Silva, filha do sr, tte, elo dia 30 - 'Tempo instável, com chu. Na Téla:
, .farmacêutico Ildefonso Juvenal, oficial A g'u i a vas e trovoadas � Temperatura ,estável. Preços: Cr5i 4,00. e 3,0"1 10 A Marcha da Vida - Nacional.
reformado da Poll'cia M,·ll·ta,�. do EstadO'. puro Censura liYrc. Creanças ma,orJS 20 Metro Jornal - Atualidaell-sVentos - Predomil�aráo os de norte, 5 dSr. Percival CaIlado Flores frescos.

dr, anos po erão entrar. 30 O espantoso drama de 14 seres

Anive,rsaria-se amanha- o nosso estl'ma-,
O Aperitivo completo IMPERIAL, hoje ás 2 horas procurados vivos ou mortos. lIma- Temperaturas extremas de hoje. M

. ,

.do conterráneo sr, Perc,'v'al Callado Flo-
- atmee do Barulho obra !Jrima toda de forles emoçõesMaxima 28,2 minima 23,2. I 10 R 1

:res, nosso colega de imprensa e funcioná- eportagens Impar - Jorna" 5 Balas ... e apenas uma únioa ps-
,.rio do Departamento de Educação. CLUBE DOZE DE AGôSTO

, ., .. , ...•••.•••.•• 'n. 1 - Nacional. 20 Futebol Modcr- perança,
1

Fazem anos amanhã: As águas do mar não constituem no - Desenho Colorido. 10 Ü Hei A úLTIMA PORTA
_ a exma, sra. Clotilde Prates Faraco

AVISO perigo para a C'onservação dos 'Mo, Maluco - Desenho Colorido. 4° O COM: E, G. Morison - .John Hoy
,digna espõsa ,do sr, João R. Faraco;

,

De ordem do sr, presidente, levo tores JORNSON Sea ROl'se pois to Pato Sonolento - Desenho CoJ0rido Falado em 7 idiomas
- o sr, capitão Honório de Castro, do ao conhecimento dos interes-sados, dos êles, antes de sair da fábrica,

5o'Um filme cheio de ação e �. \'(.'n- No Palco:
comércio local; turas. Mais uma empol!!ante noitada deque ficam suspensas as admissõec: �

t t d CH ERES NG
�

_ a sta. Maria de Lourdes Nascimen-' sao rã a os por um processo eSjje· : . OF E GI'\. STEHS música e alegria.
to, filha do sr. Alvim do Nascimento e

de sócio's, durante o mês de .eve- cia], ideaÚzado e executado para ,COM: Os Anjos de Cara Su.ia PEDRO RAYMUNDO
, de sua exma. espõsa; reiro de 1949. proteger as partes metálicas- contra Lutas, Torcidas. O artista mais aplaudido do Bra-

- a exma, sra. Noêmia Goulart·, S t' 251 49 60 O eletrizante "western" eheio si!, interpretando as mllsicas de seueore ana, em . -
• os efeitos corrosivos da água sahra- d

-
-

- a srta. Solange Pr01est, residente S
� e emoçoes .

. repertório que você pedir.O ecretário Geral, Arnaldo Dutra d D' t 'b 'd C'·�· R U O D G'", em Palhoça; a. IS rI tu ores OmerclO'" O O B A DILI ..,:NCIA Preço: Cr$ 6,00 único
- o sr. Vanderlau Antônio da Silva , •......•.••.•.•....••. ,...... Transportes 'C. Ram(!s S. A. - João' COM: Bill Elliott Censura até 14 anos,

'benqUisto funcionário pÚblico estadual: Pinto, 9. 70 Çontinuação do sensac'iona'; se- .. , .. , . . . . . . , - ....•
- o menino Amauri, filho do sr. Ma� riado: ( ,., ......•. , . . . .. .

noel Marinho Ferreira;
,

O HOMEM DE FERRO
- o sr, Ernani Tolentino de Sousa, es- Pertorba"o-es na's ro.. COM" John Bart .

timado comerciário; \I � 80 Mais dois gigantescos ppisódios
-a exma, sra, Irma Brust, espõsa do cepl'o-es de rád,·o do seriado:

sr, Selmo Brust, comerciante em Mondai, \I O ENIGMA DAS TORRES
no municipio de Chapecõ. Nova York, 29 (U, P.) _ As p,er- COM: Larry Thompson
• • . • • • • • . • • • . • • • . . • • • • . • • . • • • • • •

turbações verificadas nas recepções 5/60 Episódios
'

Prcços: Cr$ 4,00 e 3,00
de rádio, esta semana, no mundo Censura até 10 anos.

inteiro, foram atribuidas a uma

, I grande mancha no sol, a segunda
............ , . ..• , •••

\ em tamanho, jamais observada;;DR. SAULO RAMOS segundo declaração de um funcio-
Avisa a mudança de seu C01�,' nál'io do Planetarium de Hayden.•

sultório e resi,u'ência, paTa a Gordon ALwater disse que essa
Rua Tra.iano 41. Telef'One mancha e�tá desaparecendo, em

1.009, vista do movimento de rotação do
Comulta das 10 ás 12 e rIas sol e que reapareçerá, ao cabo de

1,(j.30 ás 19 horas. elez dias, sendo de esperar-se ,nova
••••••••••... ..•• ... ...• .•..•••• onda de estática. A maior mancha

PASTi\ DENTAL ohservarla o foi a 10 de março de
ROBINSON 19í7.

'I'ranscorre hoje o aniversário natalício
da estimada e talentosa professora Otilia

-oruz, figura de relevado destaque no ma

gistério catarinense.
A ilustre professora, que é muito ad

mirada pelas suas excelsas vírt.urles e 1'01'
:seu coração boníssimo,' será, por certo,
.noje, muito homenageada.

Francisco Martins de Andrade
Completa hoje seu 780 aniversario o

nosso distinto conterrâneo ST. Fr1:;t,ni�is(!o
Martins de Andrade, que, apesar cl" ;<Ja
de avançada, ainda é visto trabatha.ndo
no mister de distribuição de carne verde,
Ao "velho Chico" como o chamam,

-riossos cumprimentos,
Sônia Barbato

CINEMAS

O HOMEl'W DE FERRO
COM" John Rart
5° Mais, dois eletrizantes episó

di os do seriado:
O ENIGMA DAS TORRES

COM: Larry Thompso'n
6° As mais terriveis "diabruras

dos "anjinhos":
, . CHOFERES E GANGSTERS
,COM: Os .Anjos de Cara Suja
Preços: c-s 4,00 e 3,00
Censura até 10 anos.

-

Prota. Otília Cruz

16a. C. R.
Edital

Representante
Casa atacad ista de bijuterias, procura representante �fivo com

/

ANIVERSÁRIOS
boas. relações nos armarinhos, bazares, etc.

Cartas detalhadas, indicando ramo em que trabalha, referências,
etc. à Caixa Postal, 130 - Agência da Lapa, Rio de Janeiro D. F,

ODEOl'i
Simultaneamente

ÁS 4, 6,30 e 8,30

RITZ

Os 11).0tores JORNSON Sea Horse

MARIA DA CONCEIÇÃO

ROXY: i�·�.i�· â� :2 'l;����
.. , .

Matinée Colosso
1°0 A Marcha da Vida - Nacio

nal. 2° Uma verdadeira t;�mp()rada
de riso:
MOTORISTAS DESCONJUNTADOS
COM: Os 3 Patétas

'

HIR, .. RIR ... RIR".
3° Uma sensação por' minuto ('

uma emoção ém cada cena:

O ROUBO DA DlLIGBNCIA
COM: Bill Elliott

.... 0 ROUBO DA
4° Continuação do espetacula;' �e

riado:

são construidos em fábrica moder
na sob todos os pontos de vista e

'por operários especializados. So
mente são utiUzljdas máquinas mo

dernas em precisão e rapidez. O'i
engenheiros da Johnson sã'O reputa
dos como os melhores do ramo. ])is-Com o· nascimento, dia 16- do cor-

o rente, de uma ,robusta g'arota, pri-
mog-enita, que na pia bastima! .re
ceb.erá o nome de Maria da Concei
ção acha-se enriquecido o lar do
no.�so presLimoso amigo sr. Anlô
nio Fade! Filho, presiclente elo
Partido Social Democratico, e de
sua exma. espôsa d. Apolinaria Fa
deI, l'f'sidel}te em Camboriú. Ao

di�tinln casal Fado!, os nossos cum-I
pnmcntos. I

tribuidores: Comércio & Transpor
tes C. Ramos S. A. - Joã'O Pintc.,
. _"

Cami.... Gravat.'i Piiame.
Meia. d.. , melhorei; pelai. me·

norel preçcn ,6 o.·CASAÍllMIS
CELANEA - RuaC. Mafrlil,

:... .

A ::'URTj!:
está batendo á stla porta; prefira o café MI·

MI, que está distribuindo, como· presente
aos consumidores, finis�imas BA 'TERIAS D:$

ALUMINIO.
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 \.

.'

Rua 2� de Maio 801 (Estreito)
Sorteios mensais, mediante mensalidade de Cr$ 20,00 além da lÓ�8 Você poderá ganhar de Cr$ •••

Lnicial de Cr$ 1(J,00 apenas. 50,00 ª Cr$ 100,00 diários, vendeu-
Participação nos lacros

I
do artigos de consumo doméstico.

VENDE-SE po,r moUvo ,de mudança :���f=�:��;:·�:���:-��tiE����:�:�:��;:i�:�d�-·��=��mo�
I

::��������s..��� �.����: .1••�Po . ���
Grande área de terreno jà cultivada ,��:!o a.�t.e.s:.o .���s� .����.s�r� .������.......• '

.

:(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros Rua Est. Civil ...........•.. D._,Nasc•.............
; A�ea de 142 metros de frente 'por 1.850 de fundos, incluindo I Mãe ....•.••... . .

- l: I • 6 casas de madeira e- uma de materuil.: I Pai ,.. . r·· : .

TRATAR: i Emprego ou Cargo .

I:lorianópolis - nesta redação ou Escritório l. de A, L. Alves.' Cargo do Pai (mãe) ' : .

Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.
t Observo . . . . . . . . . . .• ....• • . . .. •......• ••..... • • . . . • ..

Blumenau - com o sr. Christiano KnolI, no Hotel Cruzeiro. I \ .' ;
.

Dr. Milton Simone
Pereira

Clínica Cirurgíca
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL,
I)os Serviços dos Professores Bene

dicto Montenegro e Piragibe No
gueira (São Paulo)

Consultas': Das 14 ás 17 horas
RUl< Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade.
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle oe tratamento

especializado da. gravidês, Distur
Ibios da adolescência e da menopau
•a. Pertubações menstru_ais,...i:l�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)

.

IASSISTENCIA AO PARTO E .ot'E-
RAÇõES OBSTETRICAS

Doenças .glandulares, tiroide, ová

rios, hipopise, etc.)
�hlturbios lIlervosos - Esterrlidade
. - Regimes. I

Consultório R. João Pirito, 7 - Tel,
1.461
Resid. R. 7 de Setembro

Cruz e Souza - Tel, 846.

iDR. POLYDORO ERNANI
THIAGO

Médico e
\
partei!"Q

Hospital de Caridade de FIo-Vo
rianópolis. Assistente da

Matesnídade .

Doenças dos órgãos internos, es oe
. cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroide e demais gían
dulas internas

Clínlca e cirurgia de senhoras -

Partos .

IFISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFI� - METABOLISMO'

BASAL
HORARIO DE CONSULTAS:

"Pela manhã das 10,30 is 12

I horas
Á tarde das 15 ás 19 horas"

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n, 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowski ·62
Fone manual 766

DR. NEWTON d:AVILA
(:irurgia geral -- Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

de das 15 horas em diante
'

Residência: Rua Vidal Ramos n.
/ .

�5 - Telefone 1.422.

Especialista
Médico -,- Efetivo do Hospital de

Caridade
- OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA
Tratamento e\ Operações.

IResidência: 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.

Eúif.

DE S

de 100 cm3.
VACINA ANTI-RABICA: Ampolas de 5 cmS e de 10 cmS e frascos'
100 cm3.

•

" .

Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relatívamen,
te curtos, b Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden
do, entretanto, .a qualquer pedido dentro do prazei mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos> com abso
luta garantia de, atividade máxima.

Dr. Roldão Consoai Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará .outros produtos ve-

CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo terinários de grande �ficácia, como: 'I'ernerína (Buco-Vacína contra I
RURGA - MOLJl:STIAS DE SE;- _

NHORAS - PARTOS diarréia i��e�ciosa ?os-bezerros), Stilbest�ol, e ainda, .Vacina Contra 5 Re presentaçoesFormado pela Faculdade de Medi· B b A V C t P t S' t ii
ema da Universidade de São Paulo,

OU a Viana, aClna on ra a es e Ulna, e C. .... .. . .........• '

'

.

1.1

.onde foi assistente por vários anos do Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôhre as doenças OU Prac"tstaServiço Cirúrgico do Prof. Alípio
Corrêia Neto dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa-

.

Cirur.gia �o estômago e vias cire.ul!!· nento de Veterinária. I " Oferece-se para Laguna e Sul da
res, intestinos delgado e grosso, tlrOl'l' Ih ..

de, rins. próstata, bexiga, ute,:o" Pelo sistema de reembôlso postal, o INSTITUTO PINHEIROS aten- Estado, ofertas com deta es ...

ovários, e trompas. Varicocele, hIdra- ,.

.

.
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ceie, varizes e hernas. dera diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando nao en Caixa os a n-.

Cons,ultas: D,!s 3 ás 5 horas, , rua centrados na localidade de residência do solicitante Laguna - Sta. Catarina
Pehpe Schmidt, 21 (altos da Casa •

Paraíso), Telef. 1.598
Residência: Rua Esteves Junior, 170;

Telef. M. 764

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
Médico por concurso da Asslstên·
ela a Psicopatas do Distrito

Federal
Ex-Interno dr Hospital Psiquiá
trico e Manicômio Judlciario

da Capital Federal
�

Ex·lnterno da Santa Casa de l\Ii
serlcórdla do Rio de Janeiro
OLíNICA MÉDICA' - DOENÇAS

Nl!mVOSAS
oonsultõrto: Edifício Amélia

Neto - Sala 3.
ReSidência: Rua Alvaro de Caro

"alho, 70.
Das 15 às 18 horas

Telefone: Sociedade de sorteios e seguros contra acidentes
Oonsultório, - 1.208 .

.:.Residê]#cia
- 1.30_5_. • rtendo mais outros beneficios de carater assistencial.

Dr,' M W dh Representante em Florianópolis:
. mo eu aue. PEDRO NUNESCllniea médica de adultos· e, criança.

Consultório - Rua João Pinto, 16
Telef. M. 769' •

Consulta das 4 ás 6 hor..
I!teaidência: Felipe, Schmidt a, '11.

Telef. 812

, Dr. Guerreiro da
Fonseca

Clínica Médica \e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - -Partos '
Vias Urinárias - Rins - Coração
-:- Pulmões - Estornago - Ftgado

Tratamento da Tuberculose
Raios X - Eletrocardiografia .

Praça Pereira e Oliveira (atráz do de
Tribunal) 'Rua Santos Dumont, n. 8.
Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6

__ Fone 841. PLORIANóPOLIS

Dr. Paulo Fonte.
Clínico e operador ,. I

eon.ultório: Rua Vitor Meirele., 26.
.

Telefone: 1.405
CollsultlÍs das 10 ás 12 e dAI 14 i.
15 hrs. Residência: Rua Blumenau,

22. � Telefone: 1.620

Dr. M. S. ,Cavalcalltl
Clínica exclusivamente de criança.

Rua Saldanha M'arinho, 10
Telefone M, 73�

Carros para o interior do Estado IBom bio?culo ._

o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a coqceituada
" Grande VISDI}

firma .Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
'RAPIDO (SUL BRASILEIRO - Diariamente - Curitiba
RAPIDO SUL BRASILEIRQ __;; Diariamente - Joinvile
EXPRESSO BRUSQUENSE Diaria�ente - Brusque

el excessão de sábado :

,
.

2a.,\ 4a. e 6a• feiras _

i
V'
-' .

f itisao , malar e mais per el ii

O INSTITUTO PINHEIROS _ (Caixa Postal, 16S _ Florianópolis). que a de um bom binóculo.
tem o prazer de comunicar aos senhores Vetermários, Fazendeiros alcança quem tem sólida
e Farmacêuticos, -que está iniciando o lançamento de uma grande série) instrução.

I
dêsses produtos. BODS livros, sobre todo. 0I1I't

Os primeiros já a venda, são: assuntos:

SULFAGUANIDINA: Tubos de llJ e vidros de 100 comprimidos de LIVRARIA ROSA

C 60 Rua Deodoro, 33 - Elorianôpctie
, g..

VACINA CONTRA MANQUElRA: Ampolas de 10 cmS e frascos' de •••••••••..•.• . ..

10ú cmê. • I FRAQUEZAS, EM GERAL
SÓRO ANTI-TETÂNICO: ampolas de 20 cmS. VINHO CREOSOTADO
'VAClNA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos "S I L V E I R A"

Muitas felicidades pelo nasdmelll
que to de seu filhinho f

.. 1: .. Mas, -não
'

esqueça. que o mella••
-;-------------------.....:----�-- presente para 8 seu ''PIMPOLHO''

II C A P I T A :L 'A 'R II ����;����� do CREDITa

.......... _. .. .. .. . . .. .

6 horas
horas13

16
14

16,SO

horas

horas

EXPRESSO BRUSQUENSE horas

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

QUER VESTIR-SE COM CONFORTO -E ELECiAHCIA 1
A

,

SRS. ASSINANTES'
Reclamem imediata-'

mente qualquer irre

gularidàde na entrega
de ,seus iornees .

-

Escritório reêem organizada.
precisa de "pracístas" para traba

lharem nesta cidade e no íntertor,
com artigos de fácil venda, e com

boa margem de lucro.

1nformações á Praça 15 de No

vambro 22, 20 andar, das 8 ás iS

CASA MISCELANEA diltri
buidora dOI :Rádiol R.:;CI A
ViCtor i Válvula. e Di.co.�
Rua Conselheiro Malra

PROCURE

alfaiataria ello

Artigos de uso

doméstico

Rua .Felippe Schmidt 48

............................_ : __ ----=

Fabrlcanbi • dillltribuHlorell da. afamada. con- If.cções "QISTINTA" • RIVET. Po••ue um gron.
d••ortimtt.nto d. oasemiroa. rh,eadol'll: brinl .

,
bone l1li baratea. algodõell, mOIl:-inm .. c�,-jO!m.nto(ll I.

pCI!'CI ClLlfal <tilh Ili. Que receh.
.

dil!'dcmen,t� da.
Ghecaa Q a'l:�li!:!IfiaO' doa' Bnrbt Qomol'(,RllImtelll dtt I.nt.l!'iC!:t' no ••r.tidA dl3 lh-$ tC"'$'I'om -,m", Ivh,U:o {'U'\ta�1iiI ',HIII- 'l'If",hH"'�'.m 1111.\1:.\111 lliH:V.'Pll''''IIl. MATRiZ .lft'> ""lol'h,�6.[,d! .. , ��" FTt.UlJS @n� '8h.uYi8'....·." • Ll'd ....

.

.MMS!@hMíIt..lt$j!pkui,m=e?!?"'7SY7!taIIIi'J!R_ ",....,,_��a::ii!i!WWWi�

Produtos Vete"inarios

Arvorês frutiferas
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.

CoqueirolS Praia
A VI 50

Clube
O encarregado tem o prazer de avisar aos senhores associados

continua fornecendo refeições e bebidas geladas.

pessoais, eonce-

�Ua__!llI..lIIltmm_*_IlIII_IIIlI!IIIIlIII:mz_lIIImlflllll.IIIB_iIIII..lli!1ZI*!!lP!!lPWI#'''''-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ENXADAS

Faixa de corte temperada só
de um lado. Peça prospetos e pre

lias aos uhicos fabricantes: ME�
TALURGIC� NEW-ZAR LTDA. R.

T:erezina, 685. - São Paulo -

INSTITUTO 'DE EDUCAÇ_40
DIAS VELHO

Inscrição �para os exames de 1') a

\ 15 de fevereir-o

CU�SO NORMAL
Exames - Dias 22 e 23 de feve-

reiro.
Documentos necessários:
a) Requerimento de matrícula.

b) Certidào de nascimento (de
15 a 25 anos).

IC) Certificado de conclusão do
10 ciclo (f'und, regiam: Iaginasial).
d) Bom comportamento social

(dado por qualquer Professor).
e) Atestado de saúde e vacina.

ARTIGO 91
Exames - a partir do dia Ui de

fevereiro.
Documentos necessários:
a) Requerimento.
b) Certidào de nascimento (ida

de 17 ou completar até 30 de ju
nho) '- firma reconhecida.

c) Prova de quitação militar.

d) Prova 11e identidade.

e) Taxa Cr$ 70,00- Caixa Es

colar c-s 50,00 :.__ Total Cr$ 120,00.
CURSO GINASIAL

./

Exames de admissão, a partir do
dia 18.

•

Documentos necessários :

a) Requerimento.
b) Certidão Id� idade, compro

vando 'ter o candidato 11 anos com

pletos ou completar a 30 até Si) de

junho (firma reconÍlecida).
.

c) Atestado de �flúde e' vacina

(firmas reconhecidas).
Florianópolis, 22 de' janeiro de

1949. •

. . Judite Batalha da Silveira
Secretárià,

•••••••••••••••••••••••••• 10 •••••

"

!'Herv�D.ebrn:
e.' ,

tados Provocam
..

IG Heurasthenia'
NAO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE n SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇC PH'SICO
E INTELLECTUAL o
LEVARA', FATALMEN.
TE, A' NEURASTHENIA

J Os primeiros symptomas da
t neurasthenia são geralmente a
I

insomnia, pesadelos, irritabili
j·dade, dôres de cabeça e ner
! vosismo. Ao sentir quaesquet
: destas manifestações previna
i
se contra as suas consequen-
das. Trate-se immediatarnen
te, com um remedio de' effeito

. positivá e ,immediato. Não
tome drogas perigosas. Vig<;>�aI
é o' remedio indicado para

. qualquer caso C1e neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças

, perdidas e a energia da juven
'1:ude ás ,pessôas exhauridas •.

,

·Viion{t1'
I'FORTIFICA E DÁ, SAÚDE
i'iLa�W.§l191.i1!1����" .$.,Paula
�_·_�"_'*,t-<íi.ft_fp.qt.-"W"'''!lt�tfriRClr��
--._-�.-

No medo, na ansiedade e na ignorância que Todos devem fazer exame de sangue, precau-
reta,'dam o tratamento, está o perigo mm'ta!. ção fundamenta! contra as doenças vené''eas .

Nem medo, nem vergonha,
...mas cuidado imédiato pode livrar
a humanidade dêsse velho flagelo.
Os sintomas podem não parecer
sérios. Muita gente tem sífilis e

blenorragia sem o saber.
Sintomas da sífilis: Uma'pequena
ferida. Mesmo que cicatrize, não sig
nifica que a doença esteja curada,
mas que se está propagando. DGr
de garganta. Febre. Muitas vêzes
uma erupção marron-averrnelhada,
10 a 21 dias após a infecção. Sin
tomas de blenorragia: ardor ao'
urinar, corrimento.

Novos exames

... podem evitar anos de sofrimento!
MOléstias venéreas podem ser con

traídas inocentemente. Elas são ex

"tremamente contagiosas e engana
doras. Já que um exame de sangue
toma apenas um minuto, por que
arriscar-se a anos de sofrimento?
Se o exame mostra que você não
está doente, é um alívio. Em caso

contrário, antes sabê-lo a tempo.
Visite, portanto, o médico - faça
um exame de sangue Úriediatamen
te! Desta forma você protegerá a'

sua saúde e a de sua família.'

•

I
I

Seu médico lhe aará boas noticias sôore os no.

vos tratamentos contra as doenças venéreas I
'

Medicamentos modernos
. ..encurtam o tratamento de forma
notável! Agora a blenorragia e a

sífilis podem ser curadas numa fra

ção do tempo que era necessário.
Mas, para uma cura mais rápida, as
doenças venéreas devem ser trata

das precocemente. Fazer o tratamen
to médico, o mais breve possivel é
essencial. Não se esqueça t -c-sítílis,
não tratada, pode causar doenças
do coração, paralisia e até morte.
A blenorragia, não tratada, pode
conduzir à invalidez, esterilidade

.i

e cegueira.

SQUIBB
.

,

e Você verá o nome SQUIBB nas:prateleiras de sua farmácia •

Nas receitas do seu médico thmbém. Porque SQUIBB é um

. dos maio"es fabricantl's do mU'1do, de penicilina, estreptomici
na, vitaminas, anestésicos, hormônios e outros medicam.entos
receitados pelo seu médico, para restabelecer ou cqnsertxrr sua
saúde. Deste 1858 os Laboratórios de Pesquisas SQUIBB têm

descoberto, aperfeiçoado e produzido medicamentos para
melhorar o padrão de saúde e' aliviar o sofrimento humano. FARMACÊUTICOS

-I·����;;;�� Granja «Sagrado· Coração))
ESTOMAGD - FIGADO - INTESTINOS � _ ....

PILULAS DO ABBADE MOSS
Agem directamente sôbre o ap

parelho digestivo, evitando a' pri
são de ventre. Proporcionam bem
estar geral, facilitam a digestão,
descongestionam o FIGADO, regu-
larizam as funções digestivas, e fa- ..
zem desapparecer as enfermidades

�
..

do ESTOMAGO, FIGADO e INTES-
TINOS.

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

Um CiOQ,UE1RO ANÁO
ft"utifica ao s 2
anos e da em

dia l�O cocos

cada safra.
Nas " GRANJ'AS SA'
GRADO CORAÇÃO LT
.DA" a rua são Jo,
sé n.9.-· lOandar .

Tel: 22.5948, no

Rio de Janeiro,
encontrem· se mu

das,puras, desta

preciosa varie da

'de.Plante COQUEI·
'RO ANÃO no seu

Jard1:m, I!a sua

horta ou·no seu

pomar a verá �ue
alem de ornamen

tal é altamen te
.

econom1co.

Procure o representante da Granja "Sagrado Coração", Deusde
dit Melo, no Hotel.Majestic, nesta Capital, até o dia 31 do corr-ente,
que está ao dispôr dos interessados, e, depois do dia. 31,' faça seu pe

dido ao mesmo senhor, à Praça Nóbrega, na cidade de Ubatuba

Estado de São Paulo.
.

Preço de cada muda posta nesta Capital - Cr$ 135,00.

lINHosDALYY
·G.'ENU1NO iPROD:l:JTO DO. BRASIL

no. DE lL1N,HO :[ ALG. "DAtVY''' S. A.

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

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

Correio c-s 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General
Bittencourt, 91" sob - Florianópolis.

Guia do Paraná
Publica relação dos comeecíaates e industriais com seus ende-

recoso
Cada guia é vendido acomnanhado de um mapa rodoviário

Paraná. e Santa Catarina.

Redação: Rua Prudente de Mor·aes, a, 626. - Curitiba.

do

I

..; ........ ,J(....._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para a cútis.

Para o banho.
r Para as crianças. ,.:.

O Sabonete de Reuter - é prepa
rado com substâncias balsâmicas
e benéficas, descobertas à custa
de minuciosas pesquisas e com

-provado pela experiência de cinco
gerações.

Inter-ConiínentaL

---------,�--,--------------�

Largà·me...
Dei-la-me grilar!

�.

,

.XAROPE
S•. JOiO"

'Combate
�

a tosse, a

-"bronquite e 08 resfria-
. ,·,dos. João O Xarope S.
·"éeficaz no tratrarnento

"das afecções gripais e

- das vias respiratórios.
,O Xarope São . João
. solta o _co.tarro e.. lca

"expectorar fàcilmente

.CU IS
CANSADA

'oI '.im�.,_1;;
.

." "',
. 41

�.
f

.

e sem ViÇO
As pérfidas ruo

gas na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas, man

chas; cravos e es

- pinhas, são traiçoeiros inimigos da
, beleza da mulher. Quando sUl-gem

, estas imperfeições. lançando nu-

vens sobre a sua felicidade. con

fie nas virtudes do Creme Rugo!.
.. RugaI corrige rapidamente as cau

-. sas do envelhecimento prematuro
....da cutis. Este famoso creme ern-

',belezador. usado todas as noites

.em suaves massagens no rosto.

,

'

'pescoço, e', todos os dias como

base do "maquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos,

poros, fortalece os tecidos, dá vi

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

"

Rugol a sua cutis poderá ficar rna-'
cia, hmpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo,

, a sua felicidade, A felicidade
_ de amar... e ser arriada.

CREME

'--RUGOL
,Alvim & Freitas, ltda.-C.P. 1379,S. Paulo

-

DR. RAFAEL G. CRUZ LIMA
e

DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

ADVOGADOS
Escritório: Rua João Pinto

n.O 18 _. Florianópolis

..

,Casa Recem
construida
DESOCUPADA

RUA FELIPE l'vEVES
6x10 metros, toda de

material.
TRATAR NESTA REDAÇÃO

Traga-nos, periodicamente, o seu Ford

para uma' Vistoria de Segurançal

-Não basta guiar b�m. É preciso,
também, um carro seguro. O per
feito ajustamento dos breques. os

faróis, os pneus, o mecanismo da

direção, 0 estado geral do motor

são alguns dos principais fatôres ,

Ford? Ninguérn ! Só nós trabalha
mos com recursos técnicos forneci

dos pela própria fábrica. Habitue-se
a fazer, periõdicamente, urna vistoria
I

'

de segurança, no seu Ford. Traga-o
à nossa oficina Êle se sentirá

\

MECANICOS FORD
ESPECIALIZADOS

MtTODOS APROVADOS
.PELA FORD

EQUIPAMENTO ESPECIAL PARA FORD

_de segurança, Aliás, tudo é essen- "em cas,a".. e o senhor também.
cial para sua segurança. E quem

�conhece todos êsses detalhes do �

seu Ford melhor que um revendedor
"- �,j} _ _ O I,

, _I °4�
,

)��-__ é
o

eh. f.

�_'i.
I '. o

e o.er"
,� '7

.

/ lnQs 4}PQci,�:,"="<.' :::::.\ .....- ,,/� Troeê" o,

I t=R=S I /.\;:_!CJ.;J:--'_- :j h o �Oci,

���,;...\ 1')'\ I \ \\ )yq ferido. e
ser

-�� � I \�()D! c!1l1l71PEÇAS FORD LEGíTIMAS 1'l.l4 ,•
Revendedores nesta Capital:

"

,.'

Quarto Praiana

-

IRMAOS ANIN
Rua Duarte Schutel,'l1

' ....
,

Casa} sem filhos procura
quarto -corn .pensão na praia.
Cartas para esta redação ende
reçada a C. M. P.

Aluqo-se
ALUGA-SE uma sala própria pa

ra negócio bem no centro da ci
dade. Vêr e tratar à rua Jerônimo
Coelho (prédio da Pensão Vitória) Iou na Oficina Soc. Eletro-Rádio
Mecânica Ltda.

REEMBOLSO POSTAL
Para casem iras, 'linhos, brins, etc. precisa-se representante.

9fertas dando fontes de referencias a "TECIDOS". Guarda-se sigilo.
Caixa Postal, 539 - S. Paulo - Capital.

",.

COMPJlNHIII QUíMiCa R"DDUl BRIJSILEIRI1\
Dep. Agropecuário .. Cx. Postal 1329. São Paulo

�,�----�------�------�

ua ndo Alguém, tal_ G.� I

lheiro da ilustraQllo a-cima. otW\l_ I .

lhe, em nmável gesto, IUD céJjce cio
excelente a.peritivo KNOT. Iam_
... V, Sia. de a.crescentar. ao�
oe"" gentileza:ESTEÉ "-411- ,

BEl'" (I I1EU APEOITIVO
.

I'RED/!.ETlJ!

'I
'

" MAIS UMA GRANDE VACINA GARAN-

,_

TlOA

POR,UêNDE
MARCAI

a."""",.-uc�c�

·1

BRUCELINA
Vacina sêca contra a

Brucerose
(Abôrto epizoótico bovino)

Pe�a primeira vez. o criador poderá brevemente

dispor de uma vacina que, pela seu processo es

pecial de preparação, se conserva meses e meses

à temperatura ambiente, soem mais precauções.

EMBALAGEM: Estô;o duplo com um

frasco de vacina sêco pa'ro �O doses e

ulTl frasco de 50 cm3 de solvente estéril.

Para outras informações e pedidos, dirija-se ao seu

fornecedor ou diretamente à

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Finalmente hoje o esperado .match entre .OS campeões da Capital e1
I . de Jeiaville, em centinuacão ao certame estadual.e+Ccnstítuides os

quadros._,--Salum na arbitragem.c-Haverá preHminar.·-
Fírialmente esta tarde teremos no campo da rua Bocaiuva, são, ranga pelá. alta contagem. de queam o fazem com honra. As

no estádio da F. C. D., o grato reconhecidos como os candida- 6x1. No seu terceiro cornpromís-" sim nos acostumamos a ver pe
prazer de rever o rorttssímo "on, tos mais fortes ao titulo máximo so o América foi a Blumenau e lejar os dois categorizados es-

ze
" do América, de Joinville, do Estado. tirou um ponto do Palmeiras, quadrões,

que há mais de dois anos não O Paula Ramos iniciou o cer- após dominar todo o segundo Tôda a cidade aguarda com

nos tem visitado. tame derrotando o seu mesmo tempo.
\

interêsse e entusiasmo índísfar.,
Consoante a tabela do certa- antagonista de hoje, lá em Jo- Temos aí.doísautentícos cam- çados o momento da empolgante

me estadual de futebol, hoje inville, obtendo novo triunfo no peões de reconhecido valor. Dois contenda, em que serão aprecia
será iniciado o segundo turno, prélio seguinte, frente ao Pal- quadros que quando entram no das mais uma vez as grandes
pelejando nesta capital os pode- rneiras, também nos dommíos gramado é para lutar com a qualidades técnicas dos 22 com

rosos "teams" do Paula Ramos adversos, vindo a perder sua invejável fibra que tanto os tem batentes, dos quais destacamos
e do América, respectivamente invencibilidade em Canoírihas; caracterizado. em memoráveis Fornerolli, Chinês, Mandico, Ní
campeão da capital e campeão diante do Ipiranga. , I pugnas. Os seus '�play,ers" lutam cácio, Chocolate, Ivan e Bente
de Joínville e do Estado. O América decepcionou gran- com m11Ito sangue, perseguindo vi, no Paula Ramos, e Zabot,
Através as disputas do primei- demente no seu jogo de extréia, .tenazmente o adversário até a Cocada, Currage, Gonzaga, Ba

ro turno, chegamos á conclusão mas logo conseguiu uma ampla consecução da vitória, seja qual déco, Piazera e Henrique, no A
de que os adversários de hoje rehabilitação ao derrotar o Ipi- for a contagem. E quando ba- mérica, sendo este último .antí

Ri•• 'Ta����r._ go integrante do esquadrão títu-
-�--------;.__--------------------------- lar do Avai, desta Capital,

As duas falanges já foram es

caladas, devendo atuar assim
constituidas:
América _ Gonzaga, Heicke e

Currage ; Téio, Píazera e Henri

que; Cocada, Zabot,. Zéquinha,
Badéco e Renê.
Paula Bamos - Tonico, Chinês

E' Nenem; Cazuza, Chocolate e

Ivan; Bentevi, Carione, Nicácio,
Fornerollí e Mandico.
Na direção da porfi'a de Iogó

mais estará competente "refe
rée " Antônio Salum.
A peleja principal de hoje 'se

rá iniciada às 15,30 horas. A

partida prelímínar está marcada

para ter inicio às 13,30 horas,
defrontando-se os novos filiados

o vaior da equipe
nos. visilarà

.

Cinco elementos do floresta para a
Coforme está sendo rartamen- os nome de Massenet, Alexandre

te divulgado,' nos proximos dias Brasil, Silvio e Amancio, perten-
4, 5, e 7 de fevereiro exibir-se-á centes á Associáção Desportiva
em nosa capital, frente aos qua- Floresta.
dros locais Ubiratan, Taubaté e Está comprovado o valor da
Caravana do Ar, a equipe de bola c

ao cesto da A. D. Floresta,
-----------------------------

;;��;��:�=ã�.p����ta, sob o pa- A candidata do. Ipiranga
o "five" bandeirante conta

'com os mais estraordínáríos t:
,

Massenet e Alexandre que inte-j

graram a seleção brasileira nos

jogos Olímpicos, realizados re

centemente em Londres.

Agora, ao que se noticia em

São Paulo, foram convocados
os elementos para a fqrmação
do selecionado paulista de bas

quetebol ao proximo éampeona
to Brasileiro, a realizar-se na

Cidade de Salvador, entre 12 e

19 de março. Da 'relação dos ele
mentos requisitados constam

'0.,rNDEPENDENTE JOGA HdTE
EM ,CAMBIRELA

.
Em condução especial, deverá

seguir hoje para Cambirela (ex AUGUSTO TEM PASSE LIVRE
Santo Amaro) o forte esquadrão A Diretoria do

Figueire�se
re

do Independente, do distrito de solveu conceder passe
.

li re ao

'Trindade, que naquele distrito seu profissioanal Augusto om o

palhocense irá .bater-se ás 15,30 qual se achava íncornpatíbílíza.,
horas, com o seu homonimo, que do ,

. .

\possue um conjunto que muito, Augusto está, portanto, 1 vre,
tem dado o que fazer aos clubes e disposto a recuperar a sua 'an,
-vatzeanos. tíga forma em outro clube.

. .

Conjirmodo

DE NOVO NA PRESIDENCIA
DO T. J. D. o dr. OSMAR

CUNHA
Quinta-feira última, reunidos

os representantes dos clubes 10-
caís e ligas filiadas à F

.. C. D.,
tratou-se da composição do Tri
bunal de Justiça Desportiva da

entidade, verificando-se' apos
eleição procedida o seguinte re

sultado: Presíderite-Dr. Osmar

Cunha; Juizes efetivos - Srs.
-José Cordeiro, Oswaldo Silveira,
.Joel Vieira de Souza, Milton Li

berato, Waldir Grisard e Arnol
do Suarez Cúneo; Juizes subs
titutos - Srs. Jáu Guedes, Moa ,

cír Pinto e Eurico Hosterno. A

posse dos novos dirigentes do

rererídç orgão disciplinador dar
se-á por estes dias.

VENCEU O VASCO PELA 5a VEZ O FIGUEfRENSE PREPARA-SE
CONSECUTIVA

, O Vasco da Gama, více-cam- O alvi-negro está disposto a

peão carioca de futebol, conse-
formar uma grande equipe pa

guiu, 5a feira última, a sua 5a ra intervir no próximo campeo

vítóría consecutiva no México,
nato citadino de futebol. Na .

ao derrotar o Combinado.Espan ,

próxima quarta-feira no estádiõ

ha- Asturias, por 2 x O. Hoje, á
do 140 B. C., o Figueirense trei

tarde o quadro de Ademir fará a
nará em conjunto havendo, por

(]a exibição, defrontando-se com
nosso intermédio, convocado os

o Vera Cruz. Conseguirá o grê- seguintes jogadores: Mafra,
mio da Cruz de Malta sustentar Djalma, Diamantino, Erasmo,
a sua invencibilidade ? Papíco, Minela, Ney, - Gastão,
______________

'

Antenor, Gil, Américo, Ari, Gon-
GENTILEZA DO PAULA RAMOS çalves, Hélio, Nicolau, Velho,
Ao que fomos informados, o Abelardo, Caréca, Mazo, Testin

o estimado esportista Dirceu ha, Bernadecki, Nazareno, Ivani,
Gomes, 10 mandatário do Paula Fernando, Umbelino, Jóão Car

Ramos, numa atitude que bem los, Castical, Vieira, Hamilton,
define o seu elevado apreço pa- Tavares, Britinho, Aryton e Ari.
ra com a imprensa esportiva, I -----.-------
resolveu oferecer hoje, as '111

PALMEIRAS x IPIRANGA

horas, no Bar e .Res:ta�rante Palmeiras x �iranga será o

R�sa, um coquetel a cron�ca es- outro grande encontro do certa
críta e falada desta Capital e

me estadual de futebol que cons
de' Jotnvílle, çonvídandos por ta da rodada inicial do 20 turno
nosso inte::médio todos os milí- : O choque terá por local o campo
tantes da mlp_rensa. I

do, Olímpico, em Blumenau, por.,
.7 PAISES NO SUL AMERICANO tanto nos domínios dos palmei-

DE NATAÇAO renses. O grêmio de Canoinhas

Montevideú, 28' (V. A.) - São encontra se bastante animado

08 seguintes os paises que parti- com o revés que impôs ao Paula.

ciparão do Campeonato Sul A- Ramos e irá ao gramado díspos
merícano -de Natação: Uruguai, to a conseguir mais uma brí

Brasil, .Argentína, Chile, Perú, Ihante vitória, enquanto o seu

Colombia e Equador. O certame .

tagonista procurará rehabílrtar

continental será iniciado em..se completamente - dos últimos

meados de fevereiro vindouro insucessos, quando perdeu para

na piscina de Truvile, nesta ca, i o Paula-Ramos e empatou com O

pítal,
/ América em seu próprio reduto.

REGRESSA TESTINHA E

ERASMO
Regressaram, há dias, da Ca

pital Federal, onde toram pres
tar serviço Militar, os "players'"
Testinha e Erasmo, ex-integran-.

SAO PAl(LO x BOTAFOGO

I
tes aquele dó Bocaiuva e este-do
Paula Ramos. Os dois futurosos

No Estádio Municipal do Pa- atacantes estão em ótima forma

caembú será efetuado hoje, á adiquirida nos clubes amadorís-

·ts.rde, sensacional confronto en- tas cariocas.
I BICICLETA

tre Botafogo e São Paulo, res- Aproveitem os nossos clubes, . Vende-se uma marca "Pullman"

pectívamente campeões carioca o concurso dos dois novatos Ipara moça. Ver e tratar a rua Anita

e paulista. "players". : Garibaldi, '47.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

que

selecão paulista
equipe de Massenet, a qual aqui
estará dentro de alguns dias pa
ra deliciar o público florianópo
litano com o voleibol mais téc
nico do Mundo.

Ilustra nesta página o cliché limoense estão trabalhando
da graciosa senhorita Telma incessantemente peia sua eleí

Kami�ski, serissima candidata
I ção,

tendo colocado onte-ôn:te:n,do Ipíranga F. C., de Saco dos 'uma urna na casa de negocios
Limões, ao grandioso Concurso do Sr. Valdemar Vieira, coope
Catariná".

-

I rando assim com a Federação
Os numerosos associados e Atlética I Catarinense nessa

admiradores do simpatíco clube grandiosa iniciativa.
.

o zagueíro Chinês, ponto alto
,

da equipe local

da F. C. D. Ipiranga, de saco dos

Limões, e Lira Tenis Clube, sob
as ordens do sr. Acary Marga- .

rida.

Vigorarão os preços dos in

gressos, na seguinte base: Ca
deira :. Cr$ 30,00; Arquibanca
da - Cr$ 15,00; Geral _ Cr$ 10,00
e militares não gr.aduados e cri

anças - Cr$ 5,00.
A F. C. D. designou para seu

representante na peleja acima °
sr. Carlos José Batista.,

.0

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"OUVIMOS DE .UM LíDER UDENISTA A DECLARAÇÃO DE QUE NESTA FASE EM QUE SE PRETENDE PREPAR�R AS:

CONDIÇÕES PARA A TRANSIÇÃO DE UM GOVÊRNO PARA OUTRO, NENHUM PASSO DEVE SER DADO SEM QUE AN-
ITES SE OUÇA O PENSAM�NTO E AS DISPOSIÇÕES DE ESPíRITO DO SR. NERÊU RAMOS". J"

,

lDO "O JORNAL", DE ONTEM):

Florlall6polls, 30 Cle Janeiro 'de t949

Negocia�oes sobre a A
d�fesa do !tlantico

verba de representação do,'
Presidente do Senado

Santa Catarina indestrutíveis rea

lizações, valendo pelo vulto e pelo
sentido humano.

Entregue à Comissâo de Justiça o exame do assunto - Tele
;
grama do ,;r. Nerêu Ramos 'ao senador Vivacqua
Rio, 28/ (V. A.) - O sr. Nerêu, Ramos que está ausente do,'

Rio, enviou ao sr. Atílio Vivacqua, presidente da Comissão de

Justiça do Senado, o seguinte telegrama:
"Como deve estar' lembrado, surgiu na Câmara do� De

putados uma arguição contra a representação fixada ultima

mente para a Presidência do Senado tal como fôra fixada pa-
ra a Presidência da Câmara, sob a alegação de que a resolu

ção número dois da Assembléia Constituinte já fiavía fixado'

a representação do vice-presidente da República. Não desejo'
seja a Presidência do Senado acusada de perceber represen-.

tação que lhe não é devida porque isso atingiria a própria.
dignidade .das suas funções. Assim, rogo a V. Excia. que, em

nã� contrariando isso a orientação da ilustrada Comissão -de'-'"

Justiça, se digne submeter a espécie à sua
-

esclarecida apre

ciação para que sé firme através do órgãp técnico a verda

deira interpretação do dispositivo que estabeleceu re�resen
tação para .a Presidência do Senado em fa�, do que fIXOU a,

representação do vice-presidente da República".
O sr. Atílio Vivacqua designou relator da matéria o sr.

Ferreira de Sousa.

o MOMENTO

WASHINGTON, 29 (UP) - Os m\nis
tros das Relações Exteriores, que parti
cipam das negociações sõbre o Pacto de

Defesa do Atlântico, possivelmente assí

narão êsse documento em meados de

março, em Washington, Ottavva ou nas

Bermudas.

Talvez sejam convidados a assinar a

aliança, na mesma data, os países qUI�

entrementes tenham indicado o desejo "e

unir-se à mesma. Entre êsses paises 1)

guram três paises escandinavos,' Nor-uega,

Dinamarca e Suécia, e a Islândia, Irlan

da, Portugal e Itália_ No tratado serâ in

ciuida uma oláusula para que outros

paises possam subscrevê-lo mais tarde,

PROVAVELMENTE
Uma fonte oficial disse ser provável

que a Noruega, DInamarca, Islanda, Itâ

lia e Portugal s'ubscrevam o pacto se não

fõr concertado o Tratado Escandinavo.

Explicou que os Estados Unidos desejam

arden.temente que a Irlanda faça parte da

Aliança, porém Sabe-se que o primeiro
ze'ln O nome de quem. realizou os ministro Costela nãd mudou de opinião

milaqres da assistência aos enfer- no sentido de que a Irlanda só pode con

trair \ .compromissos internacionais coma
mos do corpo e da mente, aos le

êsse depois' de sua unificação.
prosas, aos 1nenores abandona- A referida fonte acrescentou que os

dos. .. Bendizem-no os que conhe-, Estados Unidos consideram remota a pos

cem o alcance social e cristão dos sibilidade da Suécia subscrever o pacto,

di á'dministraiioos no momento. Disse, no entanto, que pai-
e1npreen imentos 1 ..

ses como a Islândia nâo devem receiar

que levou a cabo, nos setores 'da ofender' uma outra nação por subscrever

saúde pública, da educação, do tra- o pacto, porquanto o mesmo é puramen

,balho rural e da integração do cv- te defensivo e representa uma verdadeira

contribuiçâo â paz. Acrescentou que se

lono. estrangeiro na comunhiio sen-
.tem esperança de que Portugal subscreva

timeniol e espiritual do Brasil. • o pacto, porquanto é bem conhecida sua
C·

atitude para com o corri"unismo.·
do A obra do sr. Neréii Ramos' está;

,. CLÁUSULAS DO' TRATADO
u sim, por iô da parte da gleba cata- Infamou-se que os, negociadores da ali-

OS rinense. Onde quer que se fizesse ánça adotaram, em princípio, importan-
tes decisões sôbre as cláusulas do tratado

seus companheiros, onde quer que urgente o combate (! endemias, le-
e que entre elas estâo as seguintes:

H/lejam
-

eles. Sem que o favoreça vantava-se Wn Centro de Saúde, l0 _ Que o pacto vigorará pelo prazo

O dom da ubiqüidade, a [alta dessa aparelhado para
-

a tarefa de deie-. de 23 ou 20 -a.nos em vez de 40 ou 50, con

faculdade é suprida, na pessoa do sa do homem contra as hostilidades forme propuseram um ou dois paIse� eu-

.. ropeus que participam das negociaçoes.
insigne Presidente'do P. S. D. 111- endêmicas. Maternidades, postos de 20 _ Que cada país signatârio acertará,

cional, por uma extraordinária [ir- puericultura, hospitais, grupos es- em princípio, que um ataque armado

-ineza de caráter, mercê da qual não colares, escolas de agricultura, es- contra qualquer dêles serâ considerado

•

d tIL 1
- .. • como um ataque armado a todos. gênio Svab, reconhecido justamente co-

e e es ran uir-se que, ·ea aos taçoes experimentais açro-pecua- -

:i0 - Que as nações signatárias estarao mo um dos mais aprimorados técnicos
compromissos assumidos para com rias, rodovias de objetivo econômi- obrigadas a adotar uma ação militar "ou do ramo e terá a duração de 3 a 4 me

a sua terra, desdobreesforços e sa- .co, - tudo, por iôda parte, fala, não de alguma outra natureza" imediatamen- ses, funcionando no prédio Instituto Bra

crificios para acompanhar' com 11l- já sómente da passaqem. do sr. Ne- te depois de qualquer um dêles ter sido si! E. Unidos, no período da noite, para
.

, vítima de ataque armado, -

d Iterêsse e devotamento, assistindo- rêu Ramos pelo govêrno do Estado, os que nao po em comparecer. as .au as

4° - Criar o Conselho de Segura,?-Qa durante o dia.
lhes e esiimulondo-lh.es o labor JJ1'0- mas da sua presença, real na bene- do Atlântico Norte de caráter permanen-

[icuo, os seus amigos menos pr6xi- merência pública, através de mode- te, o qual será autorizado a estabelece_r Os proprietários de hotéis, restauran

mos , 'Lares e-stabeledmentos cuja [inali- um 'comité do Estado-Maior Militar e ou- tes e bares de nossa Capital, terão a
.' tros comités permanentes para põr em dá 1 t nidade de receberem os

Isso, aliás, não é unn. mal; a'o dade é prover as necessidades do vígôr as c'láusulas do pacto e designar
agra ave opor u I

beneficios da técnica que será ministra-
contrário, depondo em abono das povo. a responsabilidade militar de cada um

da pelo professor Eugênio Svab, com o

virtudes morais e cívicas ·de '/l)1/, O nome do sr. Nerêú Ramos não dos membros da atíança. aprimoramento que o mesmo sabe 111i-

político proeminente, constitue um pod,ew.a ser esquecido. Não o foi, PORÁ EM VIGOR O TRATADO nistr'ar- aos seus empregados.
�sse Conselho, em que todos os paises Apesar de possuirmos estabelecimen-elemento de coesão partidária; como ficou demotistrado em tres sígnatártos estarão plenamente represeri- •

tots aparelhados com requintada perfei
tanto mais sólida quanto a sua in- pronunciamentos eleitorais memo- tados, serâ o organismo que porâ em vi-

ção e que podem ser comparados aos

dioiduolidade exemplar reune o ráveis. Nem o será, paru. o [uturo, gõr as, cláusulas do tratado e espera-se melhores das grandes metrópoles, fica-

consenso e a estima unânime dos Mo certo é que, apesar de tôdas as ;�:b:leç�o����ti��a �st��:�t�� :is�:d�� mos multo aquém daqueles estabeleci-

seus correliqionários, oposições e de todos os ôbices de Maior Militar das nações signatárias do
mentos por faltar-nos a técnica e o aper-

T d
.

f' d
-

I d feiçoamento necessários de satisfazer as
O avza, me.l)mo que se a tgure natureza wersa, o ronra o e pre- Pacto de Bruxelas. �sse Comité seria o

'delicadas exigências que -constantemente
'l mplet alh 'a e to do 1 P 'd t d PSD

. organismo que traçaria os planos e ex-
posstve O co O et m n c aro reSl en e o .' _. . naCIO-

pediria instruções de caráter geral ao
se fazem se�tir pelos. �Ul'istas que 110S

sr. Ne'rêu Ramos da orientação po- nal pe1>manece1'á com o seu povo, quartel da União de Defesa Ocidental,
honram c()m a sua VIsita,

lítica e da assistência administra- ombro a ombro, auscultando-lhe os em Fontainebleau,

I
O SENAC, com essa iniciativa, vem

tiva 1J.evidas aos seus -coestaduanos, anseios e promovendo o seu bem- Espera-se que a conferência dos mi- dar solução favorável a causa, Impri-

esta1'. nistros das Relações Exteriores para a as-
. mindo na arte culinária e o trato social

não seria, ainda assim, -menos in.. dos empregados nesse ramo de comér-sinatura do Pacto dure apenas quatro ou
cômoda aos seus adversários locais "Não, senhores, ele nunca àei- cInco dias, porquanto tõdas as nações cio, tudo o quanto já fenha sido adatado

outra /órma - e esta inevitável - xou Santa Catarina", dizia, ainda signatári!,,-s o aprovariam a partir dessa com aprov,éitamento nas grandes cida

de pre$ença do atual Vice-Presi- ante-ontem, a folha udenista. 'Acr'es- data por intermédio de seus embaixado- des,

res Esperamos que com a abertura desse
dente da República na sua ten'a centaremos nós que ele nunca dei- _. ------

e na alma do seu· povo. Daí, não xará a sua gente, nem abandonará
O podem arrancar os que preferi- o seu Estado. Aliás, corresponde à
mn vê-lo esquecido, dd,rninado pe- 1>ecíproca: o povo catarinense nun

lo tempo, em cujas sombras tan- ca o esquecerá. E mais: o sr. Nerêu
tos ligu:rões da história política do Ramos jamais desltbstrará os pos
nosso Estado se dZluiram. . . tos a que -o levar a confiança dos
É que ao sr. Nerêu Ramos deve seus correligionários.

taduaao, que, na sua carreira pú
blica, prescindiu sempre dos }JI'O-

Na verdade, ele nunca deixou a

,sua gente. V'ive no coração das
seus coestaduanos e lhes fala do
dever através da gigantesca ob1'a

que executou, em benefício de sua

terra. Odeiam-no alguns apaixona
dos a quem falhou o destino na

partilh.a dos bens da inteligência
e da alma? Seja; algumas dezenas
de tmilluires de Catarinenses bendi-

O que mais confunde e atormenta

os adoersários ,políticos do �r, Ne
rêu Ramos é a sua capacidade de

chefe. Presidente elo P. S. D. na

ciotuil, qUe1'ian!-no antes pusiláni
-rne, indeciso, fa.zendo rapa-pés aos

:seus inimigos. lliIas o preclaro roes-

.
-

cessas comuns aos que 1](�0 lJJ$
suem qualidades. positivas, venceu
precisamente pelo »alor da ,�lU1.

personalidade, pelo realismo da sua

visão política e pelo ardor e en!t�

.siasmo com que propuona as -cau

sas coletivas.
Nem por outras razões os SP/_IS

opositores o desejariam distant : c

alheio aos acontecimentos po rti« j

'rios, em ângulos onde acreditariani

fácil a incursão oposicionista se

não lhes frustrasse os intentos

presença, incômoda para eles,
eminente hoaMn' público, Mas
sr: N�rêu Ramos não abandona

o SENIC instalará um novo curslt

Para os empregadOS em. boteis, restao-
raDt�s e bars

Mais um acontecimento inédito e de ensino prático que receberão' do profes-
sor hungaro Eugênio Svab,
As rnatértas a serem ensinadas nesse

curso serão português, aritmética, his-
tória do Brasil, noções de higiene, trata
mento, civilidade, arte cul in ária e desen-
voltura social.

grande alcance social, foi 'a iniciativa do

professor Flávio Ferrari, Diretor geral
do SENAC, organizando um curso para

os empregados em hotéis, ,restaurantes
e' bares de 110S8a Capital.
Esse curso terá inicio dentro de pou

cos d ias.. sob a direção do professor Eu-

Celidíram dois
navios chíneses

TERNOS DE FINíSSIMO TROPICAL
-

CONFECÇÃO. DE ALFAIATE
TR'OPICAIS EM METRO
ARTIGOS SPORT E PRAIA

NA "MODELAR"

•' .

-

mo, sem distinção de categoria ou clas
se, compareçam ás aulas para receber
os ensinamentos que lhes ;;érão minis
trados e ós deixarão com possibilidades
de melhorar as suas condições econômi
cas com a aprimoramento da profissão

Changai, 29 (U. P.) - Teme-se:'
'que mais de 600 pessoas lenham

perecido, às primeiras horas da J1la
drugada de hoje, numa colisão de
dais navios chineses ao largo da.
ilha de GIm Shan 100 milhas ao sul
de Changai .

O navio de passageiros e carga
"Taiping" e o cargueiro "Kíen
yuan-" se chocaram no meio da
cerração, e muitas horas depois só'
se canil ecia o paradeiro de 40 das
650 pessoas que se encontravam a'

bordo dos dois navios. II
O "!J'aiping'" estava a caminho de

Formosa, com cêrca de 500 refu
g'iados de guerra a bordo.
Foram virtualmente abandonadas,

tôdas as esperanças de se encon

trar os outros passageiros e tripu
lantes desaparecidos, em número-'
de mais de 600.

Os so1Jreviventes ,desembarcaram
esta noite em Ghangai. f
Segundo os sobreviventes, o "Ki-'�

envuan" afundou em 5 minutos.
Apesar de bastante avariado, .

O'

"Tainping" recolheu as pessoas dl}
"Kienyuan" que lutavam contra as-·

ondas e' s'eguiu a tôda velocidade,
a fim de tentar um encalhe numa

ilha a 10 milhas de distância. To·)'
de'

novo curso, todos os empregados do ra-

A despe'ito de todos os despeitos,
há-de ser assim ... Há-de ser 'sem�

p1'e diferente do que -ocorre com

certos chefes udenistas que só es

tão presentes em Santa Catar'ina em'

véspe1'as de eleição ...
que exercem.

Para 'atender aos qlle l1ão tenhatü
grandes conhecimentos, o prOfessor FIá.
via Ferrari destacará um professor de
ensino do SENAC que atenderá a todos
os que necessitarern" de adquirir conhe
ciment-os gerais e coordená-los co'm o

davia, O navio afundou antes
chegar a seu objetivo.

FRECHAM'D'O •••

LINHOS E

E há também a história da quele emérito pacificador
.que, quando o Brasil declarou ·guerra à Alemanha informou
aos povos haver prestado ao sr. Nerêu Ramos o 'gt�nde fa�
vaI' d� evitar que o consultório médico. p.o dr. Gottsmann fôs- .

.

se depredado! Se isso é exato, quem deveria ficar agradecido?
O sr. Nerêu ou o' sr. GoUsmann? Se Ísso não é exato, quem
deveria ficar agradecido? O sr. Nerêu? Mas êsse não poderia
ter pedido o favor, pela sil11iP1es razão de, naqueles dias,
achar-se ausente, no Rio de Janeiro. O favor, assim, foi sacado
em data' iinprópria, de vez que o fávorecido, não poderia ad
vinhar os perigos a que estava exposto um consultório médico'
em sua longínqua terra.

Vamos inventar outra c�isa mais gomarabicatizante?
GUILHERME TAL
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