
Os EE. UU. OJstarão milhões de lkílares Crônica da Assemblé;�
.' ·para conter a' aDIe'aça 'russa 'a" Gre'.C·li' Alter;;��r.dO 6r;{e�tod�edf:�d�p�o;���,g,�����:-;;����r��.

, gaçao díL presente sessan legtslatwa
,

" até o dia 15 de dezembro.ATENAS, 16 (E) - Senado- •
,.. ..

j
norte-ar;;encano, de.clarou aos

I ',.
zes norte-americanos, em ViSi-! lidade de contribuir u��efI:r:I- grigos: A nossa ultIma.remes_ Os trabalhos da sessão de ontem N., Cardoso da Veiga, do P. R.

t.
a a este país.vdeclararam qu.,e\

damente para a reabílitaçâo s� .9urante � guerra fOI �e 24 foram dirigidos pelo sr. Rui G. P. e :Saulo Ramos, do P. T. B.,
os Estados Unidos' estão dís econômica grega. biliões de dolares, e podeis e�- -Fuerschuette, 10. Vloe-Presidente e focalIzando o mesmo assunto
postos a gastar milhões' com o ' O senador Dennis Chavez, t�r certos de qt;e o Sub-Co�I- secretariados pelos srs. Pinto, de histórico, sendo aprovado _:efito de conter qualquer amea- que se encontra em Atenasl te recomendara sem, .vacI�ar Arruda e Alfredo Campos. querímento de congratulações
ça da Russia á Grécia, mas que1 com outros membros do Sub- q,ualquer verba necessaria :r,ara A ata foi aprovada e lido 'peque- :pel� pass�g�m da magna data,
não assumiriam a responsabi- Comité de Verbas do Senado conter uma ameaça russa. no expedienLe, ressaltando os pro- aSSIm redigido:,

jetos de lei do .Govêrno do Estado "Exmo. Sr. Presidente da As-
alterando o imposto de vendas e sembléia Legislativa: ./

consignações de 2,40 para 2,80 e Requeremos, ouvido o Plená;
abrindo o crédito especial de .•.. rio se digne Vossa Excelência.
Cr$ 67.038,80, para pagamento de em mandar consignar na ata.
despesas com as ultimas eleições. dos trabalhos ordinários da

presente sessão um voto rego
sijo com a Nação Brasileira

Manifestou-se o plenár-io ravo- pelo transcurso de mais uma
ravel ao voto de pesar pelo í'aleci- data que assinala a comemo
men lo, em dias da ultima. semana, ração da implantação da Re
em f;ão João Batista, do velho pro- publica, como homenagem aos.
fessor Patr icio Brasil, requerido idealistas de 89, civis e milita-
pelo líder da maioria.

res, que viram a 15 de Novem-
OlWEM DO DIA bro, realizados, seus, sonhos e

A matéria roi a seguinte: objetivos, com o advento dó
Redação [inai - Projeto de lei novo regime. (a) Lopes Vieira

n, 174//18 - Aprovado. _ Nunes Varella - Alfredo
Barraçeni do RiO Cubtüõo - Pro- Campos". .

O It·, f d jeto de lei n, 23/19, abrindo o cré- ESCOLAS RURAIS .

'5 U
.

Imos es erros 'e to especial de 100 mil cruzeiros O sr. Orty Machado, do P.� - Voltou à Comissão Jace à emen- S. D., apresentou projeto-de-

eh
II

K· 5h Ic da Gui sherrne Crban. lei autorizando ao Govêrno doI ang a1- e PI'�jeto de ,ResOIu.ção - E�l dis- Estado a adquirir, por doação•

1 V A O E t cussao o 'Projeto ele Resolução da gratuita, duas áreas de terras,CHU�K�NG, 6. (. .). - I
m cons rat: c�m a cren?� Mesa que dispõe sôbre a reestrutu- em Canoinhas, destinadas ageneralíssimo Chiang Kai-shek geral de que e muito tarde ja -

d nent f'
.

ncío duas Escolas Rurais .

" " raçao e conce e aUl o ao u Cl -

enoontra.se neSita .cídade ra- para Os nactonaíístas, Ohíang I' d A blé. '. . na ismo a ssern ela, mereceu o Falou a seguir o sr Ramirozendo os últímos esforcas para KaI_shek mostra-se conríante ,

"

dif'i
_

I
' ,.

salvar o govêrno do' Kuomin- em que ainda pode dar nova vi- pI'�Jevo Ii\),�quenEas md? 1 lc�çoes (a Emerenciano, da U. D. N., ten-
. \. proprra j�esa. <'111 iscussao, o sr. do O sr. Ylmar Corrêa, do P. S.tang de um

_

colopso completo. da ao regIme moríbundo. lConder Reis apresentou emenda e- D., confirmado haver a Câma-
quíparando o padrão ele vencimen- ra de Vereadores de Caçador
tos de 3 oficiais adminístr-atrvos, ii. dirigido a si e áquele parla
qual emprestou apóio o populista mentar memorial solicitando
Cardoso da Veiga, voltando o pro- providências no sentido de a
jeto á Comissão de Finanças. Rêde Viação Paraná-Santa Ca-
Prorraqoção da presente Sessão tarina melhorar 2. situação de

Legislativa - Em discussão o' p1'O- transportes de trigo, naquela
'jeto de resolução, prorrogando a zona. Ambos - assinaram índí
presente sessão legislativa até o cação nesse sentido.
dia 15 de dezernhru deste ano A CULTURA DO TRIGQ NO
proposto pelos lideres Nunes Var-e- OESTE
la, Saulo Ramos e .Cardoso da Vei- Após justificação; o sr. Estl-
ga, do P, S. D" P. T. B. e P. R.P., valet Pires, do P. S. D., aprerespectivamente, foi ela aprovada, sentou a seguinte indicação:contra os votos dos srs, Cid Ribas, "Exmo. Sr. Presidente da 4s_do P. S. D" que fez declaração ele sembléia Legislativa:voto, Os infra-assinados, repre-Encaminhando a votação, fal.a- sentantes dos Municípios do.
ram os 51'S. J. J. Cabral, da U. D. N., Oeste Catarinense, nesta Egré_qu'l'í declarou '�qLlestão aberta", gia Assembléia, vem com a de
Nunes Varela, do P. S: D.: qne jus- vida vênia, -expôr oe finalmente
tificou plenamente a medida, com apresentar à alta consideração
a apreciaçã.o d.a matéria em, anda- do Plenário a seguinte indica
menta 'e, bem assim, a que der en- ção:
t,rada até o dia de hoje, embora 1'e- 10) _ Considerando que,riado nacional. Por ultimo, decla- nos Municípios de Chapecó,
rou o lideI' majoritário ser tam- Concórdia, Joaçaba, Camposbém "questão aberta" JI votação Novos, Páratuba, �apinzal.do projeto em causa. Falaram ain- Tangará, Videira e Caçador se
da, os S1'S. Card,oso da Veiga e Sau- concentra quasi q1,le a totadli
ló Ramos, defendendo o projeto que dade da produção tritícola do<
subscreveram com o lideI' do PSD. Estado de Santa Catarina;
REDAÇ.W FINAL DO ORÇA- 20) - Considerando que o

MENTO Govêrno do Estado tem, par-
A Comissão de Finanças, reuni., todos os meios, procurado am

da às 17 horas de ontem, apreciou parar o desenvolvimento da la
a reda(;ão finai do Projeto de lei voura tritícola, quer forne
referente ao Or'çamento do Estaclo cendo sementes selecionadas"
para 1950.

'

quer fornecendo maquinárias
INFORMAÇõES indispensáveis á 'cultura dêsse

I No final da sessão o sr. Saulo precioso cereal e, ainda, fo
Ramos, do P. T. B., entrou com um mentando a produção através
pedido de informação ao Executi- dos campos experimentais;
vo sôbr'e a construção da estrada 30) - Considerando que, o
TubarüQ - Criciúma. Ministério da Agricultura, por
A seguir foi a sessão encerrada intermédio do Servico de Fo

e outl'a convO'cada para
_ hoje, às menta Vegetal, anualmente"

H horas. distribui aos agricultores gran_
-0- des quantidades de sementes

O sr. Rui C. Fuerschuette, 1° selecionadas, que sã() devolvi
Vice-Pre&idente, deu inicio á das após a colheita;
sessão de ante-ontem, ás 14,30 4°) - -Considerando q1,le
horas, presentes 33 srs. depu- na produção de trigo, se assen
tados. ta a base da grandeza econô-
Aprovada a ata e lida a ma- mica dêsses Municípios;

téria do expediente, o sr. Lopes 5°) - Considerando que,
Vieira, do P. S. D., historiando recentemente, as geadas ex

os fatos que precederam a Pro_ temporaneas, seguidas de chu
clamação da Republica, rela- vas de granizo, prejudicaram
tando os seus principais episó- sensivelmente a produção dês
dias, concluindo por convida ..: se cereal, causando prejuizos
.os seus colegas à exclamar ao� tritictiltores, conforme nos

"Viva a Republicá"! dão notícia os despachos tele-
Na tribuna seguiram-se os

srs. Osvaldo Cabral, da D, D. J (Continúa na 8a. página)

lPro,rlfltárfo e D.
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PESAR

Ano XXXVII I Florianópolis

Em Palácio
Esteve em Palácio, visitando

Sua Excelência o sr. dr. José
Boabaid, Governador do Esta
do, o sr. João Colin, Prefeito de
.Joinvile. Entretiveram-se, em

palestra amistosa' e proveitosa,
um, e outro, durante algum
tempo, respeito aos serviços
públicos do Município de Join
vile.
�-------------------------

Quer o' Japão C�DS
tru,ir navios pard
o Brasil
TOQUIO 16 (U. P,) - A

Agencia d� notícias japonesa
Kyodo informa que a empresas
construtoras navais japonesas
apresentarão, 'propõstas à con,
corrência a �er aberta a 21 de
novembro em Estocolmo, para
a construção de quatro gran
des navias tanques para o Bra,
sil.

Hoje no passado
17 DE NOVEMBRO
em 1830 pela primeira

vez, o Senado' e a Qamara dos
Deputados, trabalharam reunL
dos em Assembléia Geral, ha
vendo a fusão das Cam.aras
'Prevista pela Constituição de
1824;
-- em 1832, no Rio de Janei.,

ro nasceu Antonio de Almeida,
Q célebre autor de "Memórias
de um Sargento de Milicias"
vindo .a falecer em 28 de No
vembro de 1861;
- em 1851, o General Luiz

:Alves de Lima e Silva, então
Conde de Caxias, publicou em

9rdem do Dia a nova organL
zação do Exército\ Brasileiro
qUe se compunha de 20000 ho
mens em armas;
- em 1861, entregou o Go_

Verno desta' Provincia para o

qual fora nomeado' em 3 de
Abril e empos�ado a 26, o Dr·
Ignácio da Cunha Calvão as
sumindo_o o Conselheir� Vi
cente Pires da Motta, nomea
da a 4;
- em 1889, partiu para o

eXílio a Família Impétial do
Brasil;
- em 1889 o Dr. Antonio

Massa, da sacada do antigo
Quartel do 270 Batalhão de
I�fantari�, proclamou?- Re_l
PUblica !_la P?raíba, aclamando lseu PreSidente Provisório o Co
ll1.andante Honorato Candido
Ferreira Caldas;
- em 1944, a nossa Forca Ex- '

��icionár�a Blfasíleira r�epel,iu
S
anos ataques: inimigos em Il
aSse c Cotà 670, na Itália.

--T--'-QU:litit .fei� __ ��_��_���e.�b�� __

de _'949 :_J_�:__ 10.624

o MOMENtO

Coragem nas atitudes
,

o sr. Nerêu Ramos possui, como traço muito peculiar ao

seu caráter de homem público afeilo às mais árduas cam

panhas pol íticas, uma qualidade que lhe não desconhecem
mesmo os adversários mais tenazes : a coragem das atiludes.
Havendo feilo da sua cai-ren-a- uma escalada glor-iosa sem-

]Jl'C ao serviço das reivindicações coletivas, ninguern o viu

jarrnris acober-tar-se na 'l'espons:Jhiliclarle.' desertando das
campanhas em que empenhadas csl ivcssem as causas da de

mocracia, no que, esla tórma política tenha de vinculado aos

interesses do povo. \

I' Foi nos mais penosos tempos da histór-ia eleitoral do
Brasil que o sr. Xerêu Ramos iniciou a sua vida poLítica, ten
do-se mantido fiel aos princípios em que plasmál'a o seu es

pírito público.
Em nenhllIl1 passo de sua vitoriosa existência houve um

só' instanle de vacilação, quando se 1.he pedisse uma definição
de c'onduta.

E não houve um só dos mais culminantes acidentes da
eyolução nacional, desde ql(e êle assumiu qualquer parcela de
responsabIlidades perante os acontecimentos, em que lhe fal-,
lasse aquela virtude mestra dos grandes e nobres cal'actéres:
a -coragem de atiLudes. '_

A.'s 'circunstâncias que pre,sentemellte l'eYes�eI)1 de sing'u
lal' delica,deza o momento p'olíLico do país não poderiam,
pois, aíiJda que mais confL1ndam os ânimos indecisos, pertur
])ar,-lhe a serenidade e o equilíbrio da ação e muito menos

desviá-lo da execução de tarefa, à altura da qual o el.cvou
a confiança dos seus correligiünári.os.

Por diversas vezes, o preclar,o coestaduano ,esclareceu,
em declaracões que vieram a público, D serftido de sua vi
sita ao Rio Grande du Sul. Desde logo, mediante a clareza
de suas palavras, seria hone.sto desligar dos motivos de sua's

alividad('� qualquer mescla de personalismo ou de inlen
çõés resen-adas. ,Esteye, está e e;;;tará a seryiçio elo parLido
de que é dig'no Presidente. O seu objetivo não compreende
mais nem men'os do, que o desempenho de incumbência do
Conselho �aciQnal rio P. 8. D., e S\) o lH"Opósilo de intriga
lograria interpretar-l.he Lliversampnle o procerlimenlo.

Ali11s, '�os seus correligionários de todos os quadrantes
não é ele moüü algum desconhecida a exata razão rias ativi
dades d�senvolyidas pelo eminente Chefe tio p, S. D., que,
j'denLI'o das eésIleranças ele lôda a )Jação, cuida apenas de
salvag-ual'daro, ai' conquislas democráLicas já incOl'poradas à
vida nacional.

Toch\'ia, a um hon1Pm do porte moral do sr. Nerôn Ra
mos, em quem o dc:o;assombro da conduta parece conslituir
motivo de inquitaçã,o pal'a os adversários pOlíticbs, nã.o ralLa�
l'iam as pala·uas precisa,s para definir-se, qúando olltra, que
não a de ,estrita observância àas dil'etrizes parLidárias, fôs
se a finalidade vis'ada pela atuaçi'io (rue tom últimamenLe
eX('l'cidu no panorama políl ico.

Duma coisa, p'ortanlo, já elevem estar cerLíssimos os que
alacam o sr. Xerêu Ramos: é que ê1.e não costuma abandonar
a luta ingIIOl'iameule. Os acontecimentos, no seu evoluir,
lli'io-de pôr, mais uma vez,' de manifesto a confundível voca
ção política do eminente Catarinense.

_.\_ quanlos, comas nós, seus cOPstac!tlal1os, lhe acompa
nham os pa�sos, nunca minguará confiança para reafirmar
lhe, em qualquer instante, a mais sólida e inalterável solida
riedade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

bpt'eao BnuIIlu_ - 'ItIrUi- -

18 horU. _
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- 16,JO boru.
.Auto-VJ.açlo Catu1Mlue - lola?llt

- • horu.
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I- • horU.
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JolDylle-

13 horas. '

Rtípldo Sul·Braslleira - CurItiba

6 horas.
'l'JIRÇ.A.J'JlDU
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IN - fi boru.
.Auto-VIa4;IIo
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- II horu
...uto-V'-OIo

Catu121.... - l_..ue

- • hora.
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- II hor...
lI%preuo 110 0Nt6.... - lAaUa -

7 hor...
llmPl'tM Gl6r1a - Lq1IIIa - ,�

• 8� horu. __

� BruoIQ...... - ---
-
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lU. ,

,
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-
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e horaB.
Ql1.A.RTi..1'mlA

"'uto-Vlqlo
Cata'luDle _<�
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- • hor...
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6.80 horu,

'

,
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6 horas,
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-
JolDYUe-

13 horas.
E:Epreuo 810 on.to'do - lACuIIa _

7 bor...
,

Erpreaeo Bru.lQUeJIM - Bru8Qu. -

18 hora..
.Aut.,.Viaçlo Raja1 - ItajaJ - II )lo.

r...
I)xpreIl8O .8rwQu_ - NOft TNato

- 16,30 horas. ,

RodoY!ária Sul Brlilll - Perto �

- • bar...
QUINTJ..n:J!lU.

...uto-VlaçAo
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Aler-e - 6 bar...
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- li horae.
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- • horH.
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_

" 1Iaru.
Il!DprtA Glória - lApM - • 1/1
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,
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-
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- Curltlba -

• !horal.
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- l5�horlUl.
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- • horu.
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'
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r&a.
II ,

Ezp:reuo Ill'wqu_
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..,.. 16 har...
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'
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6 horas.

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA,
REFERENTE AO Mf:S DE

MAIO DE 1949 I
CÓDIGO, DISCRIMINAÇÃO

PARCIAL TOTAL

O 11 1 Imposto Territorial . . . . . . . . . . . . . . . . .
40,00

O 17 3 Imposto s/Ind. e ProfissÕes
202,30'

O 18 3 Imposto de Licença
325,60

° 25 2 Imposto s/Expl. Agric. e Industrial 8.303,00

1 22 4 Taxas e Custas Jud, e
Emolumentos

95,00

1 ,23 4 Taxas de Fisc, e Servs, Diversos
24,00

4 12 ° Receita de cemitérios . .. .. . . .. . . . . . . .
40,00

6 12 ° Cobrança da Divida Ativa . . . . . . . . . .
78,00

6 21 ° Multas
'. . . ..

,85,30

760,00

772,00 _

��� ,I,g;,,;.
distinçãll

Rua Senador Dantas. 40 - ••

andar

Te).: 22-5924 - Rio (Je Janeiro

RAUL CASAMA\'OR

Ruã Felipe de Oliveira, 21 -

ao \odar
-Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS

N. Capital

Ano CrI 110,00

Semestre •.• :.... CrI 45.00
Trimestre •.••••• Cr, ••00

Mia CrI '.00

Número avuJao .. Cr' 0,50
No Interior

Ano Cr' 100,00

Semeetre Cr' 80,00
i'rimeetre ••.. � . .. Cr' 35.00

Niunero avulso .. CrI 0,&0
Anúncioa-.diante contrito.

•• ori •
mesmo não

,

publicado•• não serão

-.oI'dd.os.

\I
A diretlo 810 se respon-

.abfJ.ta peJos conceitos

emitidos nos artigos,aasinadOl.
��-...---..

'"

............._ ......_••-.-.....-J:'IfI'I.

Viação Aérea
Horário
Se(/unda,.feif'tJ

"TAL" - 13,00 - Laies e P''''

I
Alegre

:' PANAIR - 9,25 - Norte

VARIG - iO •.tO -�NOl'tê

- PANAIR - 14,35 - Sul

CRUZEIRO DO SUL - f3,IU5

lIorte .

Terça-fe',..

j
,

-TAL" - 8,00 - Joinville

Curitiba - Paranap'

- Santos e Rio.

PANAIR - 9,25 - Norte

.u.JWRO DO SUL - fi.'" _

I(orte
VARIG - t2,30 - eu)

i PANAIR - 14,35 - Sul-
Quarta,.f�ra

-TAL" -",13,00 - Laies e Pôrto

Alegre
PANAIR - 9,25 - Norte

ORUZl!:IRO DO SllL - ,HtOO

Iórte'
VARIG - B,IO - Nórte

PANAIR - 14,35 - Sul

Quinta-feira

•
-TAL" - ,_ - 1.1.:YiIl.

c..... -P.ra....'

- 1Iaio. • Rio.

PANAIR - 9,25 - Norte

PANAIR - 14,35 :- Sul

VARIG - t2,30 - Sul

CRUZEIRO 00 8UL - la... -

..� .

CRUZEIRO 00 SUL - tl.80

lu)
Sezta-tetf'tJ

'"TAL" - 13,00 - Lajes e Plrto

Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7,10

.JIorte
PANAIR - 9,25 - Norte

'VARIG - U •.tO - Norte

PANAIR -- 14,35 - Sul

Sábado,

9.193,20 .

(� ,

SALDO QUE PASSOU DE ABRIL
15.481,20

-TAL· - 8.00 - JoinYiIle

I[ Curitiba - Paranagu6

- Santos e Rio.

VARIG - 1.2,30 - 8ul

ORUZEIRO DO SUL - tS.tiO

lIarte
PANAIR - 9,25 - Norte

PANAIR - 14,35 - Sul

PANAIR - 14,35 - Sul

Domtn,o
PANAIR - 9,25 - Norte

L �UZEIR.O 00 SUL - !i.Otl

24.674,40

.:.-
.
••••••

,

••••••• 0>lo0o

JolDYUe ...,..

CurItiba -

UBAOO

"'uto-VlaçIo Catar1neD,_ - 0UrItDIa

- 5 horas.

Rápido Sul·Bralllelra

IS horas.
Rãpido Su!·BraBlletra - CurItiba -

6 horas.
- • horu.
"'uto-Viaclo Catu:lne1lM - Jo.lDYU..

- • lloraL
Áuto-Viaç&o �

_ Tobarlo

- 6 hOna.
IlxJ)rUllO 1&0 0rI.t0'd0 - Lec1ma _

7 hor...
,JIl:IIpre.., BrulQueue

-..ru.q._

1. horu.
"'UJto.Viaç&o l'tajaS - l1aJd - 18 JIo.

.....
Ilzpreuo�

_ NOft rftaSo

- 9,30 bar...
Ilxpresso Gló11a - LICIma - • 1/1

• 7 l/J horu.
DOMINGO

Rápido Sul.Bras1\elra - Cur1t1ba -

8 horas.

JoJnYlle _

fRAQUEZAS EM GERAL

VINHO CREOSOTADO

"SILVEIRA"

DESPESA

ADMINIStRAÇÃO GERAL

O 02 1 Aquisição de móveis e utensílios . ; ....

J 40 2 Escriturário, padrão "B"
"
••..........

160,0
600,0

TUBOS (CANOS)
GALVANIZA

DOS

A chegar dentro de alguns

dias grande importação a pre

gos
reduzidos

MEYER & COMPANHIA

Rua Conselheiro Mafra" 4

FLORIANóPOLIS

Dr. eLAANO G.
GALLETTI

ADVOGADO

Crime e cin1

Coutltulção, d. Socledad..

NATURAI"IZAÇÔEB

Titulo. Oeolarat6rloa

EDUCAÇÃO PUBLICA

3 02 1 Aquisição de móveis e. utensilios

3 04 2 Assist. à alunos necessitados .

3 44 \Aquisição livros
para a Biblioteca

.

80,00
, 400,00
292,00

FERIDAS..
REUM!\TISMO �

, PLACAS. SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medioação at.1xiliBr no tratamento>

da .muI
'

;
.

NÃO f�ÇA
CONFUSOES !:
Trate-a sua Bronquite e fi�ará
livre da Tosse e do Catarro

A bronquite começa muitas'

vêzes com um simples resfriado.

Sobrevêem, então, a tosse rouca

sêca ou sibilante, o cansativo',

chiado no peito e a Obstrução

das vias respiratórias pelo ca"

'tarro mucoso ou mucopurulento.

.l:stes são os sintomas da bron·

quite. E muitos procurám. com·

batê-Ios. E' um êi'ro. () que dev&" ,

ser combatida é a bronquite -

causa e origem daqueles male't
- porque' quando os bronquioS _

estão inflamados podem surgir

graves- compucaÇÕes nas viaS"

. reslliratórias.

Para tratar acertadamente 'II

Inflamação dos bronquios, existe..

agora, um eficaz preparado. E'

O PGr_ln'. que age direts

mente sôbre as mucosas inter

nas dos bronquios, descongestiO-

nàndo.as complétamente. Tra;
tada, assim, na sua origem.

bronquite desaparece e desapa"

reCem também a tosse, 0- catar--

TO t' a opressão do peito. per�

minf tem proporcionado alivia

a multas sofredores. Se O ,sr·

sofre' de bronqUite ou tra�
bronqUite, peça na sua fanu.... 1

cla. < um vidro ele Partn",
'

P.16
-

SENHORITA!

A ultima creação, em tSlot
gerante é o Guaraná KN

EM GARRAFAS GRAND
Preferindo:'o está

acompanhando a cnodlJ•

c
E.crit6rio e Re.id.ncia

Rua Tbadent.. «7.

,FONE -. H6f3 I

SERViços DE UTILIDADE PUBLICA

8 11 1 Operários do servo de ruas, praças e

jardins '. . . . ..
.

.

8 24 1 Transp, pessoal e mat. p/o servo estrs.

e pontes
.

8 51 1 Operários do servo de limpeza publica

8 64, 1 Pa�a apl. esp. em benef. de ol;dem rural

\ 916,00

70,00,
420,00

2.300,00 3.706,00

Tenente

com ótimo motoT

Bocaiuva 79.

ENCARGOS' DIVERSOS

9,34 3 'Construção de prédios escolares

9 442 Seguros-de bens móveis e imóveis '.

9 94 4 Despesas imprevistas
.

\

191,00
90,90
150,00

Automovel Chevrolet, 1948..

821,60 jlmportado
dírotamente dos Es-

---I
tados Unidos Fleet-Master de:

6.501,50 Luxe, com apenas.õ.üüü milhas.

18.172,90 Pintura origíaal preta" qua-

I tro portas, equipado,. motejo

�4.674,40 de fábrica.
---- I Tratar com PLINIO 'MOREI-,

1949 RA no Tribu.nal RegIonal Ele1-

torar,

CRÉDITOS ESPECIAIS

cei n. 9, de 16·2-49

tei n .10, de 1.6-2-49

471,60
360,00

SOMA
Cr$

SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE JUNHO

Prefeiura Municipal de Jaguaruna, 6 de junho de

(As.) Astor Ávila,
Tesoureiro, padrão "K"

VISTO: (As.) Osny Pereira, Prefeito.

I�l
)�. /
,,��

I ! .

�
,

/)(//1$rt/Ã'III/LIIS/)HREtf/lS
,II(IídtlPli'1/IPIÍ:S'(If!tYM�G

.

De :,cordo ��om, os
imperativos do i�

razoo, da c,enc,a e do bom senso: :�

it
t, '

.

N.o 1: Regros obuhdantes, pro

longados, rep�tidas, bemorragios
e suos consequ"êncios.

N.o 2: Folto de rell!ros, regros

otrozodos suspensos,
deminuidos

e suos 'J::onsequêncios.

VAUMART

NOSSO POSTO: -
TEIXEIRA E SILVA

Atende dia e noite _ Rua Santos Saraiva

Especialidade, em óleos Lubrificantes'-
De P linha.

Peças, Pneus, Camaras de Ar, Molas, Baterias, (Businas)

Aparleho para limpar e testar Velas apenas por Cr$ 1,00

;I
,

, ..

,,'

1 ;

."
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festividade de Ciôê' "':::;"j)iário c

Santa Catarina RiTZ
LONDRES, 16 (D, P.) - A des do país, uma assombrosa - ÁS 5 e 7% hs.

Russia está construindo, mes- reserva aérea de tais propor- /_ - - Sessões Chies -

mo nas mais longinquas cida- ções que um ex-adido militar Edital de CDDvoca�ao - Em cada cena um espetaculo!
britanico, em Moscou, imagina - Em cada sequencia uma erno-

que estejam sendo criados cor- Dom Joaquim Domingos de ção l

pos de "Kamikazes", isto é, pi- Oliveira, por mercê de Deus e - Desvendando as lutas dos
lotos suicidas. Rapazes e mo- da Santa Sé Apostólica Arce- pioneiros do Telegráfico... em

ças russas podem agora apren, bispo Metropolitano, Prelado 1861 um espantoso milagre, e ...

der a voar tão facilmente Doméstico, Assistente ao Sólio Hoje uma esplendía realidade, gru
quanto aprendem a dirigir au- Pontifício etc. ças a coragem e força de vontade

.

t�móvel, d�sse O major gen�ral -, Aos que o presente Edital de um punhado de homanst
RIchard HIlton, em entrevista virem saudacões paz e bênção - Uma audaciosa reahzação cc--,
a imprensa, na qual resumiu de Je�us Cris-to.

'
-

Iorida da 20 THE CJ!!:'IiJ.iURY FOX:
tudo o que observou em dois Fazemos saber que, de acór, CONQUISTADORES
anos �m Pot�dam e Mo�cou, a do com a praxe estabelecida e (Technicolor)
despeíto do ��o.lamento nlJpos- piedade dos fiéis, celebrar-s,e'-á - com -

to pelos S()'vletl�oS aos díplo- no dia 25 do corrente teríado Randoiph SCOTT Itonért
matas estrangeiros. estadual decreto lei de 12 de YOlJNG - Dean JAcGGER - Vir

---------"----------------,-------

julho de' 1938, a fes'tividade de ginia GILMORE - John CAnHA-

D,-a do b
I!!J)tI!!e VliII t Santa Catarina, Virgem e Mar, DINE.
"��, 5 a tír, Padroeir.a da Arquídiocese - A melhor novela de L':ANlJ;

e do Estado, pelo modo que se- GREY.

guo:
- No Programa-

10 As 10 Hs, solene Missa de 1) - Notroías da Semana ... N�c.
Pontifical, a 'que- teremos a 2) - Noticiario Universal ..•

honra de presidir. AtuaJ.idades.

20 As< 16 hs., procissão com - Preços:
da 13a• a Padroeira Santa Catarina, Cr$ 5,00 - 3,20 - Cr$ 4,20 - 3,20

para a qual ficam convocadas "Imp. 10 (DE,Z) anos".

todas as entidades e ínstítuí- IMPERIO - 7,30 horas:

ções católicas desta Capital, TOQUE MAGICO

que nela dev,erão tomar parte ROXY

designadamente pela seguin_ - ÁS 7 % hs .

te forma e nesita mesma or- - Uma epopéia gigantesca sobre

dem: o dominio das terras rronteírtças,
Cruz processional, Grupo de dos Eslados Unidos!

Anjinhos, Escoteiros, Colégio _. Drama Intenso, e arrebatador

Coração de Jesus, Asilo de Or,

frus Congregação da Imacula

da 'conceiç'ão,. CongTlegação de

Nossh Senhora das Dores, As.

sooiação de Santa Terezinha,
Damas de Caridade, Apostola
do do Monte Serr.ate Apostola,
do de S. Luiz Apostolado de S.

Seba:stião, Apostolado de NO$SaAlivio

Por ÁL NETO Senh-ora do Parto, Apostolado
As margens do Oceano Artico, da Catedral, Ordem Terceira

no meio da neve, a marinha norte- (Senhoras), Ação CatóIlica,
As muitas felicitações que rece-

- americana procura petroieo. Abrigó de Menores, COlégio Ca-
'.berá pela passagem de seu aruver-

associa- Em Po int Barrow, no Alaska, as tarinense, Congregação de Nos,
· sárío natalicio. nós nos. ...

-

lIDO,S, desejando-lhe os melhores grandes perfuradoras de petroleo '0
sa Senhor.a do Bom Conselho,

. trabalham íncessantemente.
.

11'r'W'\.a y
..oga. Congregaçâo de Nossa Sephora

votos de felicidades. .........
.

.

_'.... .. . .. .. Esta região sf'oi designada Reser- do Desterro, Irmandade de Nos-

LEATRICE de F'. BANDEIRA va Petrolffera da Marinha dos Es- Precisa-se de um elemento par·a Sia Senhora do Monte Serrate,
Festeja, nesta data, mais uma tados Unid.os há mais d·e 20 anos, viajar como vendedor, no interior Irmandade de NOSsa Senhora

·-efeméride natalicia a graciosa Lea- durante o govêrno do presidente do Eslado do Paraná. Mesmo não da Conceição, Irmandade de

!:l'c'I'dl·llg.
tendo :pratica, terá assistJencia nes- Nossa Senhora do Parto, Ir�

tTice, querida Jilhinha do nosso " .

cessaria ao trabalho por competen- mandade de Nossa Senhbr:a do
conterraneo sr. João. Zenon ele F. Entl'etanto, somente em 19H os

Bandeira. norte-amerrcanos começ'aram a ex-
te,s profissi.onais. Trabalhand.o a- R03ário, Irmandade do Ifspíri-

A encanladora nataliciante üs pIorar o petroleo de Point Banow. penas 25 dIas por mês, poderá ga- to Santo Irmandade do S· Bom

nossos cumprimentos. Inicialtnente, a tarefa pal'ec.ia nhar de Cr$ 4.000,00 a 6.000,00, Jesus do� Passos, Irmandad'e
n I

.

imIJOssível.
livre de despesas. 'rraLar com

I
do Sso S.acràmento, Ordem

.l,azem anos, W.1e:

a sra. d. Maria José S. Gllima- Como organizar um campo pe- Smith, La Porta. Hotel, das 19 às Terceira (Hom,ens), Calwo Tri-

'rães Franzoni, dedicada professo- trolHero acima do Círculo Artico, 20 horas. unfaI de Santa Catarina,
l'a do Grupo Escol.:u "SElo José" a milhares ele ui','lmetl'OS de qual- :••••••••••••••••••••••••• , Revmo. Clero, Pálio, Cantores,

digna cspôsa do nosso estimado quer estrada, ás margens de ljm .: D "-I" I bapdas de mÚSlica ,e flovo·

'conterraneo S1'. Plinio Franzoni oceano congelado? ali ogra.a Antes da �upra_menci?n�da
,Júnior, preslimoso-- serventuário A resposta loi dada pelo,! aviões :

d- I d hora, as referIdas As'soclaçoes
do Estado. da marinlla norte- americana. I Ip o�� a e entidades! ·se reuni-rão dentro

_ a srta. Zenaide Silveira; Sã-o os 'aviões que mantêm o
-

e no adro da Catedr.al, aguar-
_ o sr. Alberlo Barbato, compe. contacto entre Point Barrow e o. Oferece 'seus serviço;. dando c.ada uma o lugar que

tenle maquinista do Carlos ·Hoe-, l'esto do mundo. I Cartas a Maria Inês lhe for�servad6 e competir no
::llcke. Os trabalhadores viajam por Ferreira. préStito.
Viajantes: aviã-o, por avião recebem corres- : Cada Associação deverá a_

.•••••• J•••.................... .#.... pondência. mantimentos e Ludo o •
Caixa Postal 55. presentar.Jse com os respectivos

Sr. ANALIO SMITH (i\1e se necessita para viwr. :......................... estandates e distintivos.

'Encontra-se entre nós, onde tem uma vez p� ano, qpando a ca-

II�rtl-cl-p'a�a-o· O préstito desfilará CONTL

S1ilo muito 'cnmprimentado pelas .pa de gêlo que cobre os m�res ar-!IU y NUA, LENTA E ININTERRUP-

SSoas de sua relações SOCIaIS, ticos se desfaz em parte, navios Jonas' IVracnado d,e Córdova TAMENTE, i. e., sem qual,,-
'G nosso prezado patricio sr. Anú- carregados de máquinas e equipa- e quer par.adas na marcha.
lia Smilh, diligente e -operoso Che- 'lnento pesado chegam a Point Yolanda Selva de Córdova .. Os fieis r, famílias que não
fe de Prodllldão da Aliança da Ba- Barrow. partic.ipam aos parentes e pes- puderem acompanhar' a pro-
hia Capj;alização S. A., nos Esta- :E�tes navios parLem da Califor- sôas amiga.s o nascimento de seu cissão ficarão nos passeios das
{los d.o Paraná e de Sanhl C�tari- nia e chegam a Point Barrow a- .filho ruas do trajeto par.a ass�stirem
lla. ' través do Estreito de Bllering. CLAUDIO, a sua passagem.

Desejamos-lhe feliz estada nes- Os navios chegam a Point Bar- na Maternidade "Dr. Carlos Cor- O préstito obedecerá à dire.
ta capital. rmv, g·eralmerüe, .durante a primel- rêa". ção do !lmo e Revmo Mons.
...... " .... .... . .... r.. ra quinzena ele �gôsto. Fl.orianópolis, 14-11-49. Frederico Robold, Vi�rtio Ge-
ST. HERMTiYlO TEOFILO BEI� Quando os navios cheg'am, tôda ral da ArquiOdi'fes'e, e seus au_

DJ<JI'dmICH a população de Point Barrow, as- xiliares e observará o seguinte
Deflui. hOje, a data an{\'f'rsitria sim como os esquimós da vlzinhan- lanchões. 'Como sempre,. pl'eüeelia· itinerário: volta a praça 15,

·do nosso valoroso correligionário ça, lançam-se ao trabalho nUm l'lt- os um rompe-gêlo, �l'macto de po- Ruas Artista Bittencourt Sal-
•• ,' Sr, Hermínio Teófilo Heidenreich, mo de 2ft horas por di.a. deroso aguilhão. I danha Marinho, PraÇa 'G�tú_

destacado membro do Direlól'Ío do E preciso descaJ'regar os navios O campo de Polnt Barrow é di- lia Vargas, Visconde de Ouro
,elft· i' R. D., do distrilo de Híbeirão ela antes dE' que o gÔlo volte a 1'e- rigido por um engenheiro naval. Preto Praça PereH:,â, e Oliveira
:rvl)1 lha, ehar-se. A população civil eleva-se a cêrca r. ArciPre.ste Paiva,

-

Catedral:
lDSS 1.

Seus numerosos amigos e .corr'8- A cOl'l'ida com a natmeza enche de 500 pessoas, na suá maioria tra- As varas do Pálio seTão, car-
19ionürios o homenagearr;o pelo de agitação as marg'ens usualmente balhadores civís, que manejam as, regadas pelas meritíssimas au.
feli ..

I
De orsem e comissão eSlPecial

da, .

Z evento. A essas homenagens quietas d·o Ocear'lD Artico. perfuradoras de petroleo. toridades, especialmente con-
, lllnt de S. Exia Revma

••
,."

Se'
al1l0s nossa E'olidariedaele, ele- O último comboio marítimo que Uma companhia civil é 11- encar- vidada:s: Para a �rOlene procis_

I O
.

J��do-lhe os' melhores voLos de chegou, a Point Barrow consistia regada de explorar o campo petro-
'

são convidam-se todos 0,5 fieis Mons. FREDERICO HOBOLD
fCllClclaqes. de cinco nados cargueiros e dois lifero. e a população ,em geral, par.a O Vigário OeraI. J

A:\' I \'ERSÁRIOS:

Avaí

Pilotos suicidas na Russia
,SR. :\TE\VTON D,-I.. LC� i\'l:\CPCU

Deflui, nesta data, .0 aniversário
natalício elo nosso prezado conter

c râneo sr. Newton da Luz Macuco,
digno Diretor-Presidente da Caixa
,Econômica Federal e valoroso pro
cer pessedista,

O ilustre nalaliciante que, a in
· vulgar capacidade de tr-abalho alia
,cativante cavan-cí rismo, ele hú
, muito, impô-se, à consideração
<los seus superiores, colega'; e su

"borainndos, motivo porque, hoje,
comemorando o ll'ariscufso ele sua

,.efem ride nal.al ioi a. muitas home

nagens lhe serão prestadas.
A essas homenagens os que tra

balham neste jornal se associam,
.augurando-lhe felicidades.

De ordem do EXl11o. Sr. Ministro de Estado e Negócios da Gnerri,
neste ano será comemorado o "Dia do Reservista" - (16-12-949), quan
to todos os reservistas do Exército de la, 2a e 3u categorias, pertencen
tes as classes de 1922 a 1928, inclusive, deverão apresentar-se ao 14° B.

C., os residentes no Sub-Distrito do Estreito, e à 16u C. R., os residentes
na Ilha, afim de ser passado o 'visto em seus certificados.

.

LUIZ NAPOLE-ÃO DE AZAMBUJA - 1° 'I'en, Chefe
C. R. M.

SR. AL VARO Ji'EIWEIRA DA

Ocorre, .lwj'e, a data natalícia,
do nosso distinto conterrâneo sr.

Alvaro F'err'e.ira da Cunha, 'compe
tente Chef'e de Secçã,o da concei

tuada firma Car1.1s Ií oepoke S. A. Fool-Ball Clube
Gozando de geral conceito não

. .só nos meios comerciais como so- Assembléia Geral
cí ais, o ilustre. aniveI�sariante con-I De conformidade com os Estatutos do Avaí Foot-Ball Clube, convo
ta com numeroso cu.culo de am 1-

co o Conselho Deliberativo para uma Assembléia .Geral á realizar-se
.gos �ue, P01'.certo, hoje, o hornena- dia 18 ás 20 horas, no Cube 12 de Agôsto, C0111 a seguinte ordem do dia:
gearao cor:elIgnamel�te. ..

10 Eleição do 1° vice-presidente do Conselho;
Oomparti lhando oo regOZIJO de 20 Reforma dos Estatutos do Clube'

- seus amigos, nós juntamos I�OSSUS 30 Outros assuntos;
,

homenagens efusivas. 1\'0 Noronha, 2° Vice Presidente
. .

Presidencíem exeroiCIO na. r'esi encia.

Comércio e Industr-ia.

· Sr. ANTONIO FLEURI BARBO::;'! C
.

omentário
Faz anos hoje o nosso estimado

, colega de imprensa sr. Antônio

Fleuri Barbosa, apreciado cronís-
·

ta parlamentar da confreira "A
.: Gazeta" junto à Assembléia Legis
· lativa do Estado.

Internaci :>na'l
Pe'tróleo na Deve-l

HEMORROIDES
INTERNAS OU EXTERNAS

,

,

UDEON

dum punhado de valentes que não

hesit�ral1l em dar as suas vidas,

pela liberdade!
SANGUE DE HEHOIS

- com

Henry FONDA
John WAYNE

Shirley TEl'vIPLE
Pedro AnMENDARIZ

Direção de JOHN FORD.
- Cenas de emoção que ja..

mais serão esquecidas! .'

- No Programa =:
1) - Noticias da Semana

- Nac. - .-�;
- Preços: -l

Cr$ 5,00 � 3.20

"Imp. 14 anos".

I
Cami•••, Gravata., Pil.me.
Meia. d.' ....melhore.; pelo. me·

norel preço. .6 o. CASAdMIS
<"'ELANEA - RuoC. Mafra,

Encomende seu terno para
Natal até 20 de novembro

Loja Rener
Tenente Silveira, 29

FlorianópoLis

melhor brilhantismo do ato.
Sendo costume aliás muito

louvavel e piedoso, enfeitarem
e ornamentarem os! fieis ruas

e praças em circunstâncias se.

melhantes o mesmo se pede e

esper.a por. ocasião da Procisslão
de Santa Catarina, gloriosa
padroeira da Arquidiocese e do
Estado.
Florianópolis, 12 de novem.

bro de 1948.

./
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o filho

/

, ,

·'SINOS O�"l�-ATAL" É A FESTA DOS QUE TÊM UM ICOR�ÇÃO GENEROSO., E QUE REPARTEM O POUÇO QUÉ É SEU

COM AºUELES QUE NADA TÊM..

•

,

e ,sempre

alegria do lar

DATILOG RAFIA

r (orresponilencl,

Comercial
METODO:

Moderno e Eficiente

Contra o Eczematide

Infantil E .Moderno reeersa

da ciêfitC�a!
V ! fio precisa mais ver seu fi hiuho não P fi r.tida e nã» mancha a r » pa

sotrer o nHII';írio dO erzem lide,' Es-a nao sendo r.e -s.vro U6W'
aUl.itUI·a�.

ftll'lH<i iU��lIltil de eczeu-a causa ao seu Belzernu já »rlvlou alguus caso s das

ni.no muitn maior sofrimento que qual- mais ob-tinadas eru cões de eczem -

quer outra
doe Iça. As

cor-eirus cons tides, em pouco tempo. As coceiras

tantes mio deix:ull a criança dormir,
cessaram com a apicacão lIP Belzerna

causundo uma inquietação que CUI duz v com a continuação do tratamento li

ao
f'sQ"otamt�n!o

nervoso. Não é pO�SI- pele tornou-se
novamente limpa e per

vel impedir que o seu I'iIhinho cause re.ta. Se o seu filhinho está soüendo

ulcerações na pele com as unhas. pois de eczemati 'e ínranuu dê-lhe
ímedia

êle não su orta a coceira e 11&0 se tau.ente o aUVlQ de -Gelzema.
Contnue

pode írnpédt-lo de coçar
continuamente a usar Belzema

até a pele tornar-se
lim

a pel� irritada. Dai resulta a toru.acão pa e nova
outr.. vez. Nao encontrundo

de cicatrizes que desfigurarão por- tô-
Belzerna em seu

fornecedor mais pro�,

da a vida 'a sua fisionomia.
. mo, ':lue" a escreve� p'�'a Paul J. ChIIS

Belzema é uma forma de pon-ada
não toph Cu .. C. PMI"ll'.

1$, Rio de Janeíro.

gordurosa que penetra rãp.idamente
na

BELlEMApele da criança para
combater a do- .

ença na sua oríg-m. Faz
cessar as co-

ceiras, é invisivel quando aplicada,

Confere

Diploma

DIREÇlol
.

Amélia M PlgoZZi

Rua General BUtencourt,
48

(Esquina Albergue Noturno)

.

A T E' N C Ã O, G A R O T A D AI

Acaba de chegar o 20 numero- da

GAZETA
lUVENlL

Posto de Venda Café Rio Branco

CHEFiEM

NAVIO':MOTOR
"ESTELA"

maxitna .rapides e garantia para transporte de sues
mercedoria ,

Agentelf, em
FlorianópoLis

CARLOS
HOEPCKE S. A.

A vista e a· prazo
Enrolamento de motores,

dinãmos �
transformadoreL

Instalação de luz e força.

Venda de motores, rádios e acessorios, outros
aporelhos e16-

trícos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com
exclusividade dos insuperivell

receptores
"SARATOGA",

"INDIANA" e
"MERCURY·.

A ELtl'RO ·ft:CNICA

Roa Tte. Silveira. 14
- Caixa Postal 193 - Fone 7tS.

Preserve sempre a

alegria de seu fi

lho, não permitin

do que os desar

ranjos intestinais

(diarréas) °

atormentem

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA l\1USSI

.

e

DR. ANTÓNIO DIB l\WSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica
Geral-Partos

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE

SE�HORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra

tamento.

COLPOSCOPIA
-

HfSTERO -

SALPINGOGRAFIA -;- l\m

rrABOLISMO BASAL

Radioterapia I por ondas
curtas-Eletrocoagulaçâo

Raios DUra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório:' Rua Trajano, na 1, 10 andar -
Edifício

do Montepio .

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Mussi,

Das 1� ás 18 horas - Dra. Mussi.

Residência - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

Transportes
Colelivos

SRS. PASSAGEffiOS
PARA

ITAJAt -

JOINVILE e CURITIBA

Os novos
MICRO-ONIBUS do Rápido

Sul-Brasileiro ofe

recem o máximo em

CONFORTO E
PONTIJALIDADE

Carros para 14 passageiros -

Poltronas
individuais Pulman

, H O R A R lOS:
.

Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs. '

Carro de Fpolis. a
Joinvile nos dias úteís: Partida às 13

-horas, podendo
prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se-

guinte ás 6 horas.
'

Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven

dendo-se passagens.

Aceitam-se despacho de enc?mendas. .. o

Agencia: Rua
Deodoro, esquina

da Tenente Bílveíra n

MAGROS E FRACOS

VANADIOL

E indicado nos casos de fraque'

za, palidez, .magreza
e fastio, porque'

em sua fórmula
entram

substancías

tais como
Vanadato de sódio, Licí

tina, Gilcerof<osfatos, pepsina, noz

de cola, etc., de ação pronta e eficaz

nos casos de fraqueza e neuraste

nias. Vanadiol é
indicado para ho

mens, mulheres,
crianças, sendo

ror

mula conhecida pelos grandes me

dicas e éstá licenciado pela Saude

Publica.

VENDEM-SE

de escrever e calcular, .

maquina
Vende-se uma máquina de escrever

"Underwood-14" e

uma de calcular, quatro operações, "triumphator",
ambas

usadas, porém em perfeitas condições de funcionamento, cuja

venda será efetuada mediante apresentação tie propostas.

Os interessados queiram se dirigir ao escritório da Stan

dard Oil CompanJT Of Brazil,
Pedras Grandes.

lçãor ISocial. Catarinense'
Ficam convidados todos os sr. Membros dossa Entidade para a

Assembléia Geral, a realisar-se dia 16 do corrente, na redação
'

do

jornal "O Estado" à praça 15 de Novembro" n. 20 - 20 andar, para

tratar de assuntos de interesse da Sociedade.

Florianopolis, 8 de Novembro de 1949

AmerÍco Silveira D'Avila

Presidente do Conselho

,

Inter-Continental 1

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

..

DR.. FRANCISCO CA�
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe

Schimidt

21 (sobrado) (Alto da casa "O

Paraíso")
Residencia: Rua Alvaro de Caro

valho, 36
FlorianópolIs

. . ...
....

.....
....

.... . ...

..

..

Se ricos quereis ficar

De modo tacil elegal

Fazei boje uma inscrição

Credito Mutuo Predia

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

(, VALIe IH) ITAJü

Proeue... .ll'l.ela·
., PropeMO,

LIVRARIA 41. LIVJU.:aU
:8OIIA

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

AVISO
ELVIRA MUND

MAZARAKll:3

(Dona Vívi)

Obstétrica (parteira)

Comunica que desta data em

diante encontra-se à disposição

de quem
necessitar de seus ser

viços à Avenida Rio Branco, 191

Nesta - Fone: 1.343.

Cirurgia-Clínica
- Obstetrí

Dr_ Antônio Díb Mussi
Médico efetivo do rIospital de

Caridade

Servi<p especializado 'em Doenças de Senhoras

Modernos
métodos de tratamento

Horários

Das 10 ás 12 horas e das i3,30 às 14,30 horas

Consultório:

Residência:

Rua
Tiradentes."9

Hotel La Port'

INDICADOR AZUL DO RIO GRAN'UE 08
Um nome que se impõe pelos

inestimáveis serviços q�

. prestando durante seus 15 anos de exístêncía .ao com

industria
.

Já estamos angariando publicidade para 15a Edi

Informações com o sr. João :=:tires Machado á rua Co

. Mafra,156

_

FlorianópOlis
.

;1Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Quia\ta-'elra 17 ele Novembro ca� ""49

sensacíenal partida do certame de Amadores será disputada sábado, '�eiron

quadros do Guarani e do Olímplco, líder e, vice-líder, respecl.vamente
T'T""'.=....._ .....,."."""'''''''''''''''''''''''''''''="",.,............'''''''''''''",:�.==",..""""""""..,....."""'''''''''''''''''''=========--====",..===-<.eeeeeee ,,-
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Taça «Prêfeitura de flnrianõpolis))

A
•

mais

tandn-se os

Direção de PEDRO PAULO MACHADO
\,

Momentos de' intensa emoção
-

no, Ca�peonato
'Estadual de fttlefismlt

Foi um espetaculo verdadeiramente

maravilhoso o CAMPEONATO CATARI

N,ENSE DE ATLETISMO, realizado nes

t�, capital nos dias 12 e 13 do corrente,

Cerca de 120 atletas . competiram na

prova máxima do espórte. básico barriga

verde, obtendo resultados verdadeiramen

te surpreendentes no atletismo de Santa

Catarina, tendo-se em vista que essa mo

:lalidade desportiva vem sendo praticada
r-actonatrnente de apenas tres anos a es

ta parte.
OS CONCURRENTES

Acreditamos sériamente que estes re- balhos reais, enfrentando toda a sorte de

Guarani.

sultados serão a marca inicial de uma elificulelades e lutando crescentemente
série de melhoras constantes. Há uma para o engranelecimento elos esportes
granele quantielade de novos recorelistas amadores em Santa Catarina. Sob sua ba

muito moços e que tem possibtlidades tuta esses esportes vem desenvolvendo em

muito grandee de alcançar resultadOS! toelo o territorio barrlga verde e os clu

ainda mais eficientes. bes dia a dia crescem, reunindo um nu-

Há muita mocidaele entre a nova gera
ção ele atlétas catarinenses, capazes de

com mais alguma experiência obterem
êxitos incontestáveis no atletismo nacío

nal.

A FAC tem si elo uma entidade ele tra-

mero sempre maior ele atletas.' Toelos os

obstáculos vem sendo superaelos pela te

nacidaele ímpar de seus dírtgentes, revi

gor1\dos pelo objetivo da educação fisica

sempre melhor e maIs difundida, .para um

BRASIL sempre maior.

Para avalrar-se elo grande progresso

Que apresenta o atletismo em ;Santa Ca

tarina' bastará dizer-se que, apesar de

toelos os prscalços de ordem financeira,

naela menos que sete equipes disputaram

as honras da vitoria nesta grande oorn pe

tição. Estiveram presentes ás provas má

ximas elo Estaelo, as seguintes associa-

ções: .

Lira Tenis Clube, Clube Atlét'ic? Catan

nense, soCiedade Sub Tenentes e Sargen·

tos da Guarnição de Joinville, Sociedade

Esportiva Ginastica, 6-. E. Palmeitas,

Guarani S. C., S. E. Cruzeiro elo Sul.

Tudo isso na parte masculina do cam

peonato. Disputaram as provas f�lninas
as 'representações do Lira, Ginastica e

Numa partida fraca e com! uma arbitra
gem deplorarei, o Bocainva abateu

o Atlético por 5 a 2
Aproveitando a data de ante- por Américo, e assinalou nada

ontem camemoliativa do ani- menos de quatro "penalts" íne
versário da . Proclamação da xístentes, sendo dois . contra o

República, jogaram no sstádío Bocaíuva e dois contra o Atlé,
da F. C D·, pelo certame cítadí., tíco, dos quais um foi desperdí
no de profissionais, os coníun- çado por Remor.

os CAMPEõES tos do Bocaíuva e do Atlético, Marcaram os tentos: Silva,
Obteve a taça máxima dos esportes

penúlrímo e último colocado aosü minutos; Póvoas, aos 12;
atléticos ele Santa Catarina a prepara·

dissima equipe do Lira Tenis Clube, que respectivamente- Helínho aos 17 (penalt) PO-

conseguiu nada menos que 100 pontos
.•Diminuto foi O públíco pre, voas, ads 21; Calixto aos 40

na TAÇA EFICIRNCIA contra outros 100
sente ao embate pagando in- minutos da primeira' fase; Re

pontas da Soci€dacle Ginatsticta. AdS . :10; gre.sSo apnnas" a metade dos as, mor aos 17, (penalt) e Amé;
cações secundárias, entre an o, era "

vitória ao clube da capital. sistentes. rico (penalt) , ao terminar a

As provas masculinas, foram venci�as O emb.ate entre o clube da peleja. Póvoas foi .expulso do
pelo Lira Tenis Clube, que foi o campeao,

rua que lhe empresta o nome e gramado nos últimos minutos.
senelo vice·campeã a equipe elo Clube

Os tríoolores do Estreito teve Os quadro jogaram assim
Atlético oatartnense.

Por sua vez laureou-se campeão catar í- um -desenrolar monótono e re- formados:
riense de Atletismo feminino a. brilhante plato de raíhas tanto numa BOCAIUVA - Arí I Waldir
renresentação da SOCIEDADE GINASTI-

como noutra equipe. Venceu o e Diamantino; Línhares Marí,
c-Â uma equipe cem por cento eficiente

Bocaiuva que se apre.s�ntou nheiro ,e Gatinho; Silva Heli-
e que tem a sua frente ;,-m futuro esplen- . •.

eloroso. A equipe. feminina joinvilense, mais' oportuni'sta e melhor co� nho, Américo, Ari II e Póvoas·

que extreiou em campeonatos dessa natu· ordenado, embora mais vezes ATLÉTICO - Hélio, Pedro e

reza possui um plantel capaz de obter investisse o quadro do tenente Djalma (Calixto); Maorais
eSl.1ltados os mais eNcientes dentro do_ Fajardo. Cinco ,a dois foi a con- Mirinho.e Remor; Walmor Fa�

.

etismo catarinense. ,

NOVOS RECORDES ESTADUAIS tagem final. Lázaro Bartolo� jarda Calixto (Djalma), Os�
nrimeira parte elo campeonato esta· meu dirigiu a contenda com waldo e Hazan·

.

realizado na parte do dia 12 com'e-
uma atuação deplorável reve- Não ée efetuou a partida en-

. . ente tenelo a assisti·la, '

USplClOsam , lando poucos conhecimentos, tre os aspirantes em virtude
'ele pLiblico, que diz muito bem ,

1 t· daS regras futebolísticas. Anu� de o Bocaiuva ter feito a entre-
1.1111 �l. 'lento constante do at e 1smo eF
do 'Oi·well. 11'ina. , lou doiS l�gítimos tentos do ga dos pontos vencendo assim
Santa 104rt,

.

dois novOS recordes foram es·

Bpcaiuva, ambog conquistados' o Atlético por 'w. O.
Nes� ela ,mbos nas provas ele arrem�-,

·-tabeléc1d;OS, l 'abor SChlichting, do Atletl-

80 ele peso. N
. a 12 metros e 88 centime·

�����i:���°'1=a ����ve��s��o c��:oen;:r:� Figueireuse,-'BiuCampeâo de Aspirantes
ra o atletismo cru ainda, em vista que o

Como o Avaí, na divisão Marcaram Os tentos: Airton
nacional, ten;<)lli)-'Se," '1 primeira vez toma.

F' (2) M' 1
.

1 'a-o dessa enver.!!adu- principal, vem o iguelrense , elre es, FIlhote, HamiL
novo recoràlSta ;pe , �

parte numa competl\ ,o feminino os ca· liderando o certam·e' de aspL ton e Osman; para o

Figuei-,ra. Igualmente nlD pel va marca, que é rantes sem nenhum ponto 'per- rense, e QUidinlÍo (penalt),
tarinenses tem Utml no'

1 atleta extraor. dido, O que representa uma fa� Itamar e Pinto, para o tricolor·
de· 9.56 metros.

..' _
, dl'a, fOI' consi- çanha digna dos maiores encô- Trilha foi expulso do gramado

Yolanda BonnasslS, e"",
,

dinaria que melhm'2, tilU,.· a 'a competição mias. Seis lindas: e incontestes e o médio Quidinho sofreu for�

derada a melh01' a'tJ.eta ,c. �a. Yolanda vitórias conquistou o 'onze pre� te contusão em pleno rosto
pela sua eficiencia :e tecnl, ,'00' metros. to e branco neste certame dos

I

num encontro com :s�u compa-
Quebrou as marcas de in\) e • 'oder, mar-

rasos, que já estavam em seu I- n((os e 6 suplentes, com 39 tentos a fa- nheiro Katcipis, sendo o. força�
'cando, resP'ectivamente, 1:3 segu os, mar· vor e apenas 10 contra, repre� do a abandonar o campo no

decimos e 29 segundos e 6 de�im. veiocis·' !'13ntando um saldo apreciável primeiro tempo. Çom fraca a

cas que a colocam entre as ooas '. "POF' de 29 tentos. Um -esquadrão dig- tuação rcferiu· o jogo o sr. Lá�
tas nacionais, tenelo, ainda, todas a.

sibilidades de melhoria. 1 o no de todo o respeito apreSen�! zaro Bartolomeu.

Ardlgó, elo Atletico estabe1eceu pan e tou O Figqeirense. Todos, ver- Os quadros jogaram assim
martelo a nova marca de 30 metros 1 dade seja dita lamentaram a constituidos:
meio, que se bem que ainda fraca �arc.. titud-e do clube alvLpreto man-

.

um crescimento comtante. Ardlgõ e um

dando buscar jogadores de ou- FIGUEIRENSE Mafra,verdaelelro atleta d-:e muscu10s rijos e, •

'orientaelo ainda subirá muitos pontos. ras plagaJSI com gastos enor� Castiçal e MeireleS) II; Dadica
'Foram estabelecidos novos recorc1e� ainda t,. �s, quando muito bem podia Papico e 'l1riilha (Meirele.s I;'
})ara as provas de 80 metros com banei- mio 'izar e com proveito alguns Filhote, Airton, Meireles I, Ha-
l'as, feminino, 4 x 100 metros moças, 4 x util., 'lores do quadro de aspi- milton e Osman.
400 metros homens e decatlon

.

onde· Sl1.. joga,
'via Soncinl muitto breve podera a1cançar I rant:el

I para a 'sua equipe prin� PAULA RAMOS - Jaime Di�
5.501) pontos.. '

. n.arte e Katcipis; QUidinho
portauto, o cAMPEON'A'l'O CATARI·· clpaL .' 19o passado o Figuei- (Carico), Astro e Itamar; Cari-

NENSE DE ATLETISMOS mareou nada Doma, lfrentou ci Onze do P l' t
.

menos que NOVE RECORDES ESTADUA·
,rense elo

Co, au IS a, PJnto Anselmo e

IS, fato que revel!!- um progresso excepcio-
Paula Rat.,

'lOS, vice-lider, pelo Valmor.
'

nal no atletismo em 1949. essivo de seis tentos
Está de parabens a FEDERAÇãO ATLF- escore expr, 'lndo-se assim bi-

TICA CATARINENSE pela eficiência' de a três, sagr,
s'ua realização, como pela organização canlpeão da categoria. Foi Of-

Perfeita fI'Q 'certame onde fflram observa·
d d equ�pe O .slr. Izi-

" ganiza or a .

das todas as regr:as de caml?eOJíla:to,l; na-
dro Co'sta.

Classificação: 10 Figueiren
:te, O; 20 Paula Ramos 5; 30
Atlético, 7; 40 Avaí, lO' 5° Bo-
caiuva 12.

•

,

cionais.. ,

l

0'0 ano passado, quando os nossOs simpáticos adversáribs
riograndenses, estiveram por aqui; e . era Pres idr-n l.e ela Fede

ração de Vela e Motor de Santa Catarina, o Majoi' João Eloi

·Mendes., o doutor Tolentino de Car-valho, dd. Prefeito da Capi-.
tal, que o recebera para LIma audiência, 'compreendeu logo a.

angustia que obstruía :;1 respiração. Q'o Major. E sort-indo;
o. bom Prefeito prometeu acudir a Federação ele Vela, De fa

to, vivia ela, naquele momento, um transe quasi trágico, de írni-,

nente f'iasco ír-remedíáves e arrazador. Foi um alívio a solida

riedade 'y;jo digno edil-
Na rua, já fór-a da Pr,ereiLu�a, a comissão da vela não ria,

não chorava, não falava: estava émp<lint1;lrrada da melhor ven

tura do mundo!
Os gauchos vieram, correram, l,)restaram-se as homena

gens de praxe, dlstribuiram-se os prêmios instituídos. arrcba
tamos o cobiçado bronze "Amjzade" ... tudo caminhou digna
mente e alegremente, graças - como disse -alguem, - "ao no

vo anjo da guarda da vela barriga verde".

••••••• � • • • • • • •• .." """ "I " " "I °0 0, 0, '!. °0 0, 0. 0. 0,., t, �

Os tempos correram estouvadamerite, na enfadonha tei

mosia de nos íaaer todos mais velhos. E' porque apenas um

ano na Presidência da Federação de Vela e. Motor de Santa

Catarina, é o suficienLe para enfastiar o mais audacioso dos

apetites místicos, muito f'est ivamente, sem clumeí ras e sem

exuberantes cabalas, realizou-se, êste ano, exatamente no

dia ele terminado pelos estatutos da trabalhosa entidade, a

eleição Impacientemente aguardada pelo sr. JOão Eloi Men

des. E nessa, foi eleito o sr. Paulo Menezes ele Mendonça.

Ora, havia um compromisso =: ainda com os amigos
ganchos, - de corrermos neste ano de 19/19, o bronze "Ami

zade", que a perícia dos nossos veejadores arrebataru-Ihes

€spetacularmente na temporada anter-ior. Quei-iam os sulis

tas uma revanche a que não nos' poder íamos furtar sob pena

de pecarmos contra a ética desportiva ela vela. O adiamento
era impossivel e um ernpanzínador cabograma dos ganchos
avisando o dia da partida de Porto Alegre para cá, f.oi rece

bido C0111 verdadeiro pânico.
Nova tragédia. Além 'do bronze "Amizade", uma taça

"Prefeitura de Florianópolis", também figurava na progra

mação, Periclitava asaim, o prestigio aincla virgem da nova

dí retor ia ainda inexperiente. Um horror! Inéditas bagas de

suor prole Lá rio, escorreram tímidas pela face aflita elo novo

Presidente da Federação de Vela. Na plena idade do convívio.

aconchegado cio f'ru-f'ru das saias casadoíras - pois que 'O

novo Presidente é sol tei ro -, quanto tédio sentiu êle, por
se meter entre velas que apenas se enfatuam ao sôpro esté

ril da briza! Podendo glrovagar impunemente por entre as

sombras acolhedoras do jarim "Oliveira Belo", rebocando

pelo braço Ilêrtes sem consequencjas, rastejava o jovem Pre

sidenLe Paulo, pelas portas dos poderosos' da ilha, em' busca

do SDcorro último - isto é, o vil "sonante" imprescindível,
princip.almente aos esportcs náuticos.

Acompanhamos a s'u.a �uta obstinada, empolgamo-nos
mesmo, pela sua tenacidade inquebrantável! As rcgaLas pre

cisavam dê ser realizadas, custasse () que custasse.

ACIDENTALMEN'rE, passando b sr. Paulo Mendonça pe

la democrática ..J;lorta da nossa .Pl'efeitura, àquela hora exci

tantemente abért.a como derradeiro orefúgio de loureiro per

seguido, sem capa e sem espada para as últimas "fin[as" ele

ses'p·eradas, o Presidcnte da Federação de Velta não exilou:

enfioll: enfiou-se pela porta a denlro, alabalhoadamen te, a

nnnciou-se e penetrou afinal no Olimpo. Arre! ! !

E foi o amável sorriso da inexgotável alma do dr. 'To

lentino -de Carvalho, que logo darE'ou o agressivo horizonte

amotinaelo. E com a condenscendencia cios homens de espí
rito, ouviu s. s., pela seg'unda vez, a mesma historia que lhe

contára o sr. Major Mendes, no ano passado. a mesma angús
tia asfixiante, os mesmos personangens quas.i trágicos, os

mesmos peopositos úteis· e nobres. E com o.S olhos verru

mando o ilus'tre Prefeilo, o sr. P,aulo aguardava a resposta
salvadora. E porque a resposta fosse à IY!esma do ano passa

do, o President.e da F,ederação correu ao "Clube 12" onde se

rea1,izava \lma reuuiã9 preparatória para as' festas da vela,
a comunicar, derret.ido de alegTia, ,a alviçareira. notícia que

já esta\'a autorizado a c1ivulg:ar. Alívio I

Com a bonança nas almas e vento-s nos mar·es da ilha.
efetuaram-se, enfim, todas as regatas. Na intel'-\(llubes pcla
dispula da taça "Prefeitura", tomaram parte qua.lro clubes:
dois dD Rio Grande elO' Sul, e dois de Santa Catarina. A refe-

- ,

rida taça, foi galhardamente conquistada pelo "Clube dos.

Jangadeiros", da Cidade' de Porlo AlegTe. Em 2° lugar co

lOcoll.-se o bando terrivel do sr. Jorge Barbato. Em 3° oS'

"Veleiros do SUl;" também de Porto Alegre, e em 40, o sim

pático "Iate Clube". O "Coqueiro Praia CIube", embora outra

vez i nsm'üo, dessa nãq compar.eceu nem de "Citroen"! ...

E como o aplauso merecido não f·aLiga nunca, quel'cmos

mais uma v·ez, enviar as nossas felicitações áos autênticos

\'81ejadol'e� do Rio Grande e ele Santa Catarina, pela maneira

corLês com que se concfuzi�'am nas memoráveis regatas. E �
Federação de Vela e Molor de Santa Catàrina, pela pessôa
do sr. Paulo Menezcs de MenQonça, o nosso afeLuoso abraço
dc entusiasmo sincéro pelo que em tão pouco tempo conse

gl1iu realizar para a esplêndida. antologia da vela' barriga
verrle, já repleta de empolgantes páginas de. dedicação e bra

vura.

i

,)
(

.�

(
\

. ,

zum CUNHA.

/
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. Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultoria: RlJa Tenente'
.ve1ra, 29
HorArio de consultas: 9 às 11

...... '1

BAbados: 14 às 17 hs ..

Dr. MiltDII Simo·n8
Pereira

Clinica Cirurgica
Molesôas de Senhoras

CIRURGIA GERAL·
Do. Serviços' dos Professores Bene

tieto Montenegro é Píragíbe No-
Jo

gueira (São Paulo) ,

Con8ultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor d. Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

.
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RUR�IA PARTOS

Diagnóstico, controle-e tratamento

a.pecializado fia gravidês, Distur
ltio. da adolescência e da menupau
.u.. Pertubações menstruais, .i 'l�,\'

mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
�, apendice, hérnias,' varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
.�)
�SISTENCIA AO PARTO E Ol'·E·

- RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová·

doe, hípopíse, etc.)
!Jlilturbios nervosos - Esterflídade
- Regimes.
'Consultório R. João Pinto 7 - Tel,
1.461

' '

Beaíd. R. 7 de Setembro - EdU.
Cnu e Sousa _' Te!. 846.

I

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

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

15 - Telefone 1.422.

Dr. Mário Weaclha....
CIbdca médica de adultoa e criaocu
OoDsultório - Rua Jol1o PInto. 18'

Telef. M. 769
Conaulta du 4 ii 6 bora

__d�ncia: Felipe Schmidt .. JI.
TeJef. III

•

Dr. Guerreiro di
Fonseca

7

I

1
I

\

!
y RA'DIOTERAPIA �

RA'IOS X i
DR. ANTôNIO MODESTO �Atende, diàr�mente, no Hospital de Caridade

�..-Y""."''''-.-...·''''''''_'''.-_..._-_-_-.._-..-_-_-.-..-_-_-.-_...-_-.-_.....",.._-.._,..ftJ .......",.....,..,...-,..

Especialista
�etivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS·_NARIZ e·GAR-
,

GANTA
/

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

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

Médico

•

POLYDORO ERNANl DE
.

THIAGO
Médico e partei...

Hospital de Caridade de

ríanópolis. Assistente da
Maternidade

....

l'"on.portes r .. gulorea d. cargos dopôrt� de

SÃO FBANCISÇO DO SOL para NOV4 IORI
In.formagõH como. Agente.

Flor'.DÓPoli. - C.rlOI HoepckeSIA -01- TelefoDe 1.212 ( EDi. tele••
São FraDcilco do Sul- Carlol Hoepcke S/A -CI - Teleloae 6 MOOR& \fACK

f

'!"..,.&....,. � __ _ __....;_ w..,;..w _",..w w.w._ _ _ •_

COMPANUlA "ALIANÇA DA BAHIA"
Fun�ada em 1870 - Séde: BAHIA Dr. Lindolfo 4.8.

INCIlNDIOS E TRANSPORTES PAr8-."a
.

Cifras do, Balanço de '1944 " I,

CAPITAL E RESERVAS Cr' 80.900.606,30 AdVogado-Contabilista
Hespcnsahildades •....• ....•• •...... Cr$ 5.97S.401.755,97 Civa! -- Comercial
Receita •..... ............•.•.. Cr' � 67.05:r,245,�o Conltltui,õel de ·Ioeiedade.
At' C • 1421761>0" u • ..nigall cOI'.I�tol, em gerol·lVO •••••••• • •••-.. • •• ,... ••••••••• r", ..0 .. ,00 '�Ol'ganizaçõ.. contab.i8.
Sinistros pagos DOS últimos 10 anos Cr$ pS.687.816,30 Regatro•• marcaI. di.pondo,
Responsabilidades 1..... Cr$ 76.736.40J.806,2o '1 no Rio. de eorrHpondlntl.

Diretores: Eaerit6rio: Ru.a Alvero de
CQrvelho no 43.

Dr. PamphUo d'Utra Freire de Carvalho, .Dr, Francisco de Si, DeI 8 àl 12 horell
Anísio Ma!ll!lorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu. Tlllfone 1494
_......

BofJr�NEGOêfÕ�-�-I-v-EN-DE--sE--.-OU-A-LU-GA-_S-E-J
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda O prédio sito à rua Bltrmenau n,

a.rta de 10'/. ao "no com recebimento de juros mensais. 28 - Tratar com o sr. Cap. Améri-

Informações nesta redação co, na Polícia Militar.

QUER VESTIR·SE COM CONFORTe É UEGAttCIA 1
A

Mello
PROCURE

Alfaiataria

........... ,.. �

1IIII:11,,-.vOLUf..jTARIOS OA pATRIA N.'" 68 • 1�"'Jqf�
C�"Pj)$J.t.IJ6.'l-UI.EF:QMli.IiMll.,uu.:��"

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 22.o\.Sob�
C. Postal, 69 - Te!. «Protetora»

FLORIANOPOLIS '

- LOJA· I DAS .CftSEMIRAS
Especializada. em artigos para

I

-DR-.A-.5'ANT�ELA homens
:rafr:ad�elt�i�a l"�iul��:er���� RE�EBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-

do Bras1l) ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
��coa pp�tc��na;��sodgaDt:��::n. MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

ax.lntemo lcedeã�sPltal pslquJi.. PARA HOMENS '

'trico e ManlcOmio Jud1cl6.rio ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS,: GRAVA
da Capital l"ederal

ax.tntemo da Santa Oasa de Mi· TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.'

Dr. P.... ,.- .;;;:'��;�::. . Tudo pe,lo lDenor preço da praça
c.alultÓri��1��n:�,irr::�reIea. ... �J1�.ldt�la�5R::zz:

oar· 'a�a oma visita à: Dossa Casa e verifique
OIIlaultaa das 10 ii 12 e daa 14 aI Telefone' •

'_J_�_�_t_e_�_b_l_:_�_�_:_���_A_�_� �_:_:_�_k_�_k_�_�_:_k_�_� D_O_S_SOS prevos e artigos

.

)Oflnças dos órgãos internos, espe

cialmente do coração e vasos

)oenças da tiroide e demais glan
dulas internas

:l1nJca e cirurgia de senhoras -

Partos

fiSIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

IORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 no-
raso

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n, 11
\ Fone manual 1.702

RESIDÉNCIA:
Avenida Trompowskí ti,

Fone manual 766

Dr. Roldão Coue"
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
RURGA - MOL:tSTIAS D� Sir

NHORAS - PARTOS
\ Formado pela Faculdade de Medi·
iIlna da Univeraidade de Sio Panlo,
onde toi assistente por virial auOI do

Serviço Cirúrgica do Prof. Allpl.
CorrHã N"

Cirurgia do estômago e Yial circula,
res, intestinos delgado e gr".IO. tirai·
de, rins, próstata, bexiga. utero.

...'riol e trompae. Varicoeele, 1Ii�
cele, varizes e hernal.

Con.nltas: Das 3 .. 5 bora., A IMIII

Felipe Schmidt, 21 (alto. da Ca..
Paraíso), Telef. 1.59S

Ile.idéncia: Rua �stevea Jllllioir, 110;
Telef. M. 764

Dr. M.· s. C....aI�
ClInica exclusivamente d... criança

,

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 7S;J

I r

Rua Pelrppe Schmidt 48

. � � - .

Muitas felíeldades pejo ...eí••1Il
to ele ou' filhinho!
Ma". aio esqueça, .que o ••111.,

presente para o seu "'PIMPOLHO"
é uma caderneta tio CUDITQ
MUTUO PREDIAL.
......... ' ..

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

firma Fiuza Lima &, Irmãos, é o seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

.cl excessão de sábado
EXPRESSO BRUSQUENSE - 2&., 4&. e 6&. feiras

Nova-Trento
&. Ao VIACÃO ANITAPOLIS - 5·. e 6·. feirllfl

16 horas
14 horas

16,30 horas

- 12.10 horu

.)

•.. teune som•.. acabamento ••

solidez... no piano perfeito!
Alémde váríes modêlos para
pronta entrega ... êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de
pagamento a longo prazo!

Suhwartzmaun
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A
Cx. 134 - Tel. KNOT

Florianópolis

I "
I

Fabricant. e di.tribuldores da. afamada. con
fecçõe. -DISTINTA- e RIVET. Po.sue um gl'an';
de .ortimento de casemira.. rl.cado.,' in'ills
bons e bal'atos. algodõe., "!morin. e a't'lamentol
para alfaiate.. que I'eceb. diretomento dai

8nfl.'t� Comerol••tes do. lnteriol' na lenUdo d. Ih. fazllum" 'Im.
Flor:rco6poUs. :!! FILIAIS em Blu1'D$nau '. Laje••

tI8l.1hcu·.. fdbl'icQ&;; .til. Cega "'A CAPITAL- "ha.n.a '" .Q\:e:i'llllio d�8
d.lto ant&tI d••fctua!'Clm suall oompl'cc. MATRiZ tlim

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�" Rotary Clube 1 Dean Acbesou manifesta SD3 satisfacã1J-\
'NA'�i"

_. ,
_

•

I pelo completo acõrdo em PariS
de Florlanopo-lls' WASHINGT?N, 16 ( o E.) ao <secretário de E�tado, no ae_\1

- O secretario de Estado nor- rodromo desta capital.
te.amerícano, sr. 'Dean Ache- Acheson não quis fazer de-

PRESTDENT,E: Flávio-Ferrari son, regressou'de sua conrarên- clarações antes de apresentarSECRETÁRIO: Roberto Lacerda cia com 008 ministros das Re, seu relatório ao presidente IL
Canziani lações Extcrio:res da França e mítando-ss a dizer que "mL

da Grã-Bretanha e .fo] felicita. nhas entrevístas com Os minis,
do pelo presidente Truman, pe- tros das Relações _ Exteriores da

CLUBE: 20 lo "grande trabalho" apreseu- França e da Grã-Bretanha ro,
tado. - ram completamente - cordiais e-

Truman, o· sub.secretário de chegamos a completo acôrdo.
Estado, sr, James Webb e nu- Minhas entrevistas com Os dí,
marosos, diplomatas entrangní, rigentes alemães foram tam-
ros e funcionários norte-ama, bém inteiramente sàUsfató ... _

rícanos deram as boas vindas .rtas".

FIO�I.n6POllat
-

i7 <ie Novembro dl5 '1949---1

,

I

PAVILHÁO: Francisco

Vn;JTANTEoS: 4

.
Crônica da assembléia· :�:�.��:�:ã:�O Diretor do

gráficos enviados á esta As- A proposição obteve aprova- Protccolo fez a apresentação dos

sembléía; ção, depois de falarem sobre o, visitantes Francisori Canzrani, do

6°) - Considerando, final- assunto, os srs. Saulo Ramos, I R. C" de Itajaí, Paulo Kümmel d-d
mente, que o Poder Publico do P. T. B. e Artur Muller, da R. C., de Videira, Mario l-lobaiana

deve amparar a laboriosa, e U. D. N., sendo rejeitado um e O'dvio Nóbr-ega, do R. C., de São

grande classe dos trítículto- aditivo apresentado por êste ul- Francisca e do convida?o Rober-

res, timo, que pretendia 1/3 da to Robaiana. Notl·ctaríO dosINDICAMOS: venda das vacinas para o Es- O secretário fez a leitura do ex-

a) - Que esta Assembléia tado. pcdíente e a seguir - João Eduar- M ...

Legislativa se dirija ao honra- ,ORDEM DO DIA do Mor ítz proferiu a palestra sô- UBIClplOSdo Chefe do Poder Executivo Ao entrar em discussão e bre .o tema: "Fundação Hotárra". Realizou-se a 5 de novembro 'coro'
Estadual, apelando, no sentido votacão as emendas ao Estatu- Antônio Gomes de Almeida falou rente, na cidade de Bom Retiro, a
de ser urgentemente estudada to da Polícia Militar, o sr. sôbre a inauguração do Grupo Es- festividade comemorativa do cente
a possibilidade de ser dado um Aroldo de Carvalho, da U. D. colar "Franklin Delano Rposevel",
auxílio ou empréstimo pecu- N., encaminhou requerimento em Coqueiros'.
niário aos agricultores que so- pleiteando seja o projeto 'em Na hora d� camaradagem fala

freram prejuízos em suas plan, aprêço encaminhado à Comis- ram os companheiros Antônio Go

tações; são de Legislação e Justiça. mes , de Almeida, Mario Hobaina,
b) __:-Que esta Assembléia Com a palavra o sr. Nunes, Va- Sidney Nocetí e Olívio Nohregã.

apele também, ao Poder Exe- rena, do P. S. D., que falou não Dando por encerrada a sessão, o

cutivo Estadual, no sentido de. como lider, considerou a vota- Presidente, agradeceu a iodos -os
colar: Todas as autoridades, civis,

que diligencie, junto ao Diretor ção da petição udenista "ques. presentes c convidou o cornpanhei-
,J militares e eclesiasticas, presencia-do Serviço de Fomento Vege- tão aberta" para a sua banca- 1'0 visitante Mario Rohaina para

t d A
h

d U
.

d t t ram o entusiasmo com que as criun-tal e Execu ar o cor o m- da, declaran o, no en an o, ser descerrar o Pavilhão Nacional. '
. '.

co em nosso Estado, afim-de favoravel a que vá o processo ças do Grupo Escolar tomaram parte ruas da cidade pelo cortejo cívico,

que sejam os agricultores dos áquela Comissão. Em votação, PASTA DENTAL nessas comemorações, que tiveram composto das autoridades, corpo-

Municípios acima referidos dis- o requerimento obteve aprova- R06INSON muito brilho, grâças, aos esforços docente e discente do Grupo Esco-.

pensados da obrigatoriedade ção unânime, sendo o Estatuto

O 11;: 'de novembro
dos que a elas se dedicaram, lar e o povo em geral, dirígtndo-se.

dá devolução do trigo que re- retirado da ordem do dia c en- ii
Foi o seguinte o programar para o pateo do Grupo, onde fôra

I b
-

I ti
.

d 'C
. -

d Leaisla ÁS 8 horas: Missa solene com a o retrato colocado em lugar de des-ce e raram para o p an 10. VIa o a omissao e o
-

em- HO:B1nos 41"rett,
.

Sala das Sessões, em 15 de ção e Justiça, n" presença das autoridades, corpo do- taque para ser desenvolvida a 3"

novembro de 1949". Sem mais matéria L. a ses- BUENOS AIRES, 16 (V, A.)
cente e discente do Grupo Escolar e parte do programa, que constou de

A indicação supra obteve são encerrada em seguida. _ O matutino "EI Mundo" re,
o povo em geral, mandada celebrar uma preleção sôbre o homenagea-

apôio de tôdas as bancadas, es., cordando.o dia da proclamação na igreja Matriz, pelo sr. Prefeito do, pela professora Ruth N. G, de'

tando assinadas pelos srs. Cid COMPRADORES PARA CASAS.
da República Brasileira, diz Munic\pal. Após a missa _

o vigario Andrade, várias poesias e cantos

Ríbas Estívalet Pires Nunes TERRENOS da paróquia padre Reinaldo Hock. pelos alunos,
" que o Brasil pesa no contínsn-

V 11 W ld R YI o Escritório Imob1l1árlo A. L. AI",..
·

fez uma brilhante alocução ao erni, Como vemos, Bom Retiro nãoare a, a emar upp e -

sempre tem compradores para criBU • te, graças ao seu progresso:
mar Corrêa. terrenos, nente brasileiro, o grande imortal deixou em olvido a grande data

APOIO DO P T B Rua Deod:orcs 31
"O grau de adiantamento da

Rui Barbosa, relembrando fatos de consagrada àquele que foi o maior
o o • '

República irmã, tanto do pontoO sr Saulo Ramos II'der pe -------_,- sua vida reliziosa. dos brasileiros .na intelectualidade
. ,- de vista cultural como econo-

�

tebísta, eleito por Lajes, deu o Gra'nedeíros' ,
Ás 9 horas: Concentraçãa das au- e um dos mais ardorosos defenso-

A. ,

I
.

di
- mico, é visível hoje e constitui

t id d Ires da Democracia, da Justiça e daseu apoio aque a ln icaçao, motivo de legitimo 'orgulho .or r a es, o povo e os esco ares,

apelando, ainda, para que os da Ilha não apenas para seus filhos em frente ao edifício da Prefeita- Liberdade. E para esta homenagem
beneficios dela decorrentes ra, de onde saiu o retrato de Rui póstumas ao imortal brasileiro

, como tembem para todo o con� .

atinjam Lajes, Curitibanos ou A inauguração da caverna I certo das nações americanas". B-arbosa, colocado em artístico concorreram os esforços do corpo

outros municípios atingidos dos Granadeiros da
-

Ilha, no
•

trono, conduzido por 8 crianças do docente do Grupo Escolar "Ale-

pelas ultimas intempéries.
_

dia 6 do corrente, foi apenas

RI' d?
Grupo Escolar, seguindo-se os de- xandre de Gusmão" da nossa cida.

ORDEM DO DIA um ato solene, que uma sema-

JI e quan o mais alunos empunhando o Pavi- de e o Prefeito Municipal, que está

�:ç�:i:N�b� sx���!eda a �� 7:to�es�j���f:�I����f��� 'T
_ _

"

• !�:od�a�����l, :I�t5r:e�:a�:1:�:,a�dt�: ���7��: ���n:� t:n�r;��:!�:}:(�O ����
redação final ao Pro' t d L l' 1

-

d A id M R
ens razao. leItor amIgo . De

L' P' L' N' I d t 'd d 1 E R t'Je O e e ga pao a vem a aura a-
t .'", ", 19a 1'0 lllgua aCIOna, o

alnossa
pacaa CI a e -ce om e I'

n, 100, que orça a Receita e fi- mos, durante noit€s consecuti�
uns empos �ar a ca, e uma se.q,�ên- Biblioteca, do Pelotão de Saude, roo

xa a Despesa do Estado para G d
.

-

f
Cla de sessoes Clll.ematograÍlcas, 1 E t t B R t' 8 11949vas, os rana eIros O ereceram
em beneficio disto ou daquilo�.. (OS spor es, e c: . ..

0111 e Iro, -
-

,

1950, em Cr$ 213.095.583,50. à sociedade -esplendidos serões
F d' d 'ci

Foram percorndas as pnnclpaIS (Do éorrespondente)
TAXA DE SAúDE: Também de arte e diversões, com shows

Ma-se a Imra o e comovl o

foi aprovada a redação final do otimos, leilões, barraquinhas,
ante a generosidade da ]!;mprê�a

Projeto de Lei que eleva para bailados e bailes. Encerrando Daux, em concedê-Ias ...
,

Cr$ 1,50 a taxa de saúde es- essas brilhantissimas comemo_ Admira-se, igualmente, a bÔ:I

tadual. racões houve ruidosa renião v,ontade do nosso povo em ajuclar,
A se;:,sãc foi, a seguir, encer- infantÍl com distribuição de Mas (há sempre um mas em ta-

rada. bonbon�. • I
das as coisas" ,) isto parece não

A sessão de ontem, que foi On.tem, em nossa redação. ter fim,., E O pior de tudo é

presidida pelo sr. Rui C. Fu- tivemos o prazer da visita dos êsLe tóm de de'.izadeza irreiÓIsLivel

erschuette, 1° Vice-Presidente, diretbres dos Granadeiros. que que as ,senhoritas f'rorianopolitanas

compareceram 34 srs.' deputa- nos trouxeram com?, satis-fa- imprimem a seus pedidos!". 'l'ão

dos. ção do exito logrado pelos fes- cativantes que não se pode ne

Aprovada a ata, foi lida a tejos e pela exemplar ordem gm·",
" Nem te ligo "ou'� ja vens

matéria do expediente. em que decorreram, q_pezar de tarde" são fórmulas inelIcaze�

DEFESA SANITo(ÍRIA ANIMAL espantosa afluência, o pedido nêstes momentos, ..

O sr. Wigand Pershun, do P. de levarmos ás autoridades/e a }__;lltl'eLanLo (cá pra nós) não te
\

S. D., propôs aprovação para todos os que direta ou indireta_ afigurH, leitor amIgo, uma manei- I

texto de telegrama ao sr. Da- mente concor:í:eram para o ra inLeligenLe ele pedir?
niel de Carvalho, Ministro da brilhantismo das comemora� Para quem oferece 'e para que'

Agricultura, solicitando recur- ções, ou seus mais vivos agra- compra,..
,

SOS para que o Serviço de De- decimentos. Os incansáveis di- Quem pede, dá em troca, alguma
fesa Sanitária AnLl'nal, possa retores da novel e já vitoriosa coisa ...

prosseguir nos seus trabalhos sociedade confessaram-nos a Quem dá, recebe, também, uma

neste Estado. sua alegria pelo a-póio que re- recompeII"S"a material ...

Encc:yrecendo a necessidade ceberam de todos -os nossos Já. pensaste nisto?, ..

urgente de ser aquele

serViçal
sectores e garantiram-nos que Vem, pois, assistir á elegante

atendido, dada a situação por a sua gratidão, por isso, será "esperaI que o Cine R,tz organizou
que está passando, o orador fez traduzida no empenho de cor- em prol das obras de assistência
séntir ser de grande valia para responderem os Granadeiros a social no Morro- do Bode e que se

os nossos rebanhos a sua atua- essa confortadora solidarieda- n\ realizada no próximo dia 21,
,
ção. ,de da nossa gente.

-

segunda-feira, ás 5 horas.

nário do nascimento cio grande bra

sileiro, Hui Barbosa. Esta festivida
de foi r�aIizaaa pelo Grupo Escolar
em cooperação com a Prefeitura Mu-

o PRECEITO DO 011
GELADOS E CORRENTES DE'

AR

Os gelados e as correntes de' �

ar, por si, não determinam a
'

gripe mas irritam as mucosas,

do aparelho resoíratorío e fa
cilitam a ação. do germe.
EVITE OS GELADOS E AS,

CORR.EN'!1ES DE AR, PRIN__

CIPALMEN'I'E QUANDO ESTI
VER CANSADO OU SUADO.
SNES.

nicipal, obedecendo ao programa a

baixo transcrito, elaborado pelo
corpo docente do referido grupo-És,

PASTA DENTAL
ROBINSON

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
QUALIFICAÇÃO ELEITORAL -

SERÃO ATENDIDOS TODOS -QUANTOS DESEJAREM
SE QUALIFI€AR,ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

,

RUA FELIPE SClIMIDT.
.HORÁRIO: DAS 10 ÀS 12 ID DAS 14 AS'17 HORAS,

DIARIAMENTE.

r'

Quando o P. S, D., comunicou ao sr. Prado Kelly que
julgava dever sair dos seus quadros o canclid'alo à pl'esiden<;ia
da I\epública, a U. D. N, interrompeu o acôrdo-interparlidáriÜ'
com o discurso que o seu presidente proferiu na Câmara.

O partido da eterna 'vigilância não admitia que o P. S. J>.,.
fundamentado em sua situação majoeilál'ia, pleiteasse o Ga
tê te para um correligionário.

qorrel'-am ,os dias, E hooje, que vemos? Vemos, a mesma:

U. D. N. fazendo ginástica para que o parLido apoie 'precisa
mente aquilo que o P. S. D. preLendia: um candidato pesse
dista para a Presidência da H:epública.

Os mesmos próceres que, há um mês, repeTiam áspera
mente a pretensão do P. S. D., são hoje os que quebram lan

ças para que a U. D. "fí., aceite um nome pessedjsla. De tudo
isso ressalta oerto que o sucessor do General Dutra será um

pessedista. Diante disso o acôrdo vai conLinuar. ,-

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
C O C E I R A S,
FRIEIRAS,�

L�

ESPIN��, ET
..�rNUN D� EXISTIU-'G'UJ:lL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


