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ASSINALANDO ASSIM A- NOSSA REPULSA AO COMUNISMO ÇOMO A NOSSA GRATIDÃO AOS QUE TOMBARAM NO;CUM.
PRJIHENTO no DEVER, A 27 DE NOVEMBRO DE 1935, ÀS DEZ HORAS DE HOJE, NA CATEDRAL METR9POLITANA
SERÁ CELEBRADA A SANTA MISSA; E, ÀS QUlNZE HORAS, NO' tEATRO ÁLVARO' DE CARVALHO, HAVERÁ' SESSÃ()
CíVICA. PARA ÊSSES' ATOS O POVO' É CONVIDADO. ':ti
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1. M.

NOTA OFICIAL DO
PSD-GAUCHO

f'ro,rlfJtárlo 'fi D.
o MAIS ANTIGO DIARIO DE,SANTA CATARINA

GfJrente: SIDNEI NOCETI -'- Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS'
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

"A Direção do Partido -Social democrático do Rio ,Grapde
do Sul, .

. Considerando que a situação nacional exige não só que a

sucessão presidencial da República se processe num'ambiente
de tranquilidade, como também que o atual e o futuro govêr ..
no sejam amparados por ponderável fôrça política;

Considerando que o atual problema político deve ser en

carado sob um amplo prisma nacional, sempre propugnou e

propugna: ,
..

I a) - pela manqtenção do acôrdo Interpartidário, com a

T N d
estensão sugerida pela "Fórmula Jobim"; (

,

orlura de presos polítí I io eoucor aram b) - por uma candidatura à Presidência da República,.

,

-

Rio, 26 (V.A.) _ Pelo Ministro que poderia ser procurada em qualquer unidade federatíva e

A t
.. J d T b II f hi d t que merecesse a confiança nacional.

,'cos na .

rgen lna' ''. ra a "' o�'an: l' ce � "" on em

Dentro dêstes principios a Comissâo Executiva, não só
. dirigentes sindicais marítimos, em

companhia do sr. João Batista de aceitá os nomes alvitrados pela secção mineira, como também
LAKE SUCCESS, 26 (U. P.) - A Argentina foi acusada; sugere dentre outros os seguintes ilustres brasileiros: Nerêu

1 L· I t
.

1 d D' it d H d t t Almeida, que lhe fizeram entrega de
Pipe alga n ernaciona os irei os o omem, e ar urar Ramos, Gal. Góis Monteiro, Barbosa, Lima Sobrinho, Gal. ID.

presos políticos. A acusação foi feita ante a ONU, em forma de um memorial protestando contra a
to Aleixo, Círllo Junior. _

protesto, pela Secção Hispano-Americana da Liga Internacio- criação de uma nova entidade fede-
Aprovada por unanimidade, manifestando o sr. Ernesto

nal; baseia-se na declaração, sob juramento, do ss: Beveraggi, rativa de grau superior, pleiteada
Dornelles restríçêes apenas quanto à parte final, por entender:

ex-více.presídente do Partido Trabalhista e ex-deputado ar- pelos oficiais da Marinha Mercante,
que não se deveriam enumerar nomes".

gentino.
.

cujo sindicato é dissidente da atual
.

O comunicado da Liga diz: "Beveraggi deu conta de atos federação. O memorial considera a

de tortura contra centena de presos, entre os quais estudan- pretensão ilegal. p,ublicidade e espertezates de ambos os sexos, dirigentes trabalhistas, operários e pro- -,

'

fessores. Citou sua experiência pessoal, e a 'de outros membros Plano para bases Miami, Florida, (U.P.) - O pilô- A senhora Floyd confessou que se

do Partido Trabalhista, todos detidos sem aviso prévio, inclu- . to George Gauthen conseguiu a anu- havia' casado, em parte, com obie;
.
( sive funcionários do Partido, um dos quais está completamen, .militares ua Espanha· lação de seu matrimonio com a tivos de publicídade, mas principal-
te cego

' ma' 3 lh r s 3 a d t"
.

Miss Nova Orleans de 1948,
.

que, .' ,-
.

, e IS mu e e e s ceI' o es . WASH1NGT'ON, 26 (V, A.) .- Desmen-
, . mente porque o ernpresarro de sua

O protesto foí apresentado com o processo habitual, e será te-se categoricamente nesta capital, quer segundo o marido, contraiu nupcHls. d "b t d" C I'. , , viagem e oa von a e a o om-incluido da lista das comunicações distribuidas entre os mem- nos círculos ligados ao- Departamento de apenas para obter publicidade. Gau, bí CIG di e 1.1 e1q"'"

'lia
sr. ar os omez, ISS _111 - L�vbras da Comissão de Direitos Humanos. Não será adotada ou- Marinha, Departamento do Ar e Depar- tren e Barbara Jeau Floyd, que so·' .

" .'

tra medida, a menos que seja solicitada por algum membro da tamento, da Guerra, quer no Departamen-
tem 18. anos, casaram-se em Mede.l- a policia de Medellin iria prendê.

to de Estado, as notícias de 'Moscou se-
_ONU. gundo as quais os adidos militares na lin, na Co)ombia, no ano passado. la, caso nao pagasse as contas.

Espanha 'terlam submetido ao general
.

!�:n�on��ai:I:���������:o às bases aé- A troca d� madeira' Para a propaganda10' «Lama teria ape- Essas notícias' são qualificadas de

t
·

d féII d
� "fantaststas" e os círculos autorizados por rlgo o ea .

II a o .pariP os co- salientam que o pessoal militar norte-
Pôr to Alegre, 26 (V. A,) _ O sr, Gas- Rio, 26. (V,A.) - Na sessão no-

•
americano na 'Espanha corresponde a

monistas ton Euglert, secretário da Fazenda e o turna cio, Senado, ontem, foi apro.,
"

dez homens, entre os qUai� três adidos
sr Vitor Isslér representante da Asso-

militares, enquanto nos paises do Pacto' ,

I C vado, em virtude de urgência, C)
lho, 26 (V.A., - O presidente .la li Hong Kong, 26 (V.A.) - A ernis- do Atlântico, como a Franca, aquele pes- J

ciação Comercia) desta capita, em man-

projeto da Câmara que autoriza a
d t ínt

'

tido longas conversações ·com elementos ,Rcpuhlica' assinou decreto decla- I sora do.Pequim anuncia que o "Bu' soai correspon e a rin a pessoas. .

_, 'si! o Estado de Santa abertura (lo crédito especial de.,.
i-ando de utilidade publica, para i da 'vivo" o TiLet, o Lama Panchen, Um infori,?ante norte-arnerícano ,ob' ��t�,�:��o �� ���tidoe de ser encontrada c-s 30.0()O.OOO,OO para a propagan-I serva a propósito que o pessoal mí lítar '. t

�

nnS de desapropriação, inclusive as
I
de 12 anos, apelou para os cornn, norte-americano na Espanha .correspon-

uma fórmula que permita o els,coaIl1d
en o

da do caf'é .nos Estados Unidos i10
b f it

'

I' ti
.

ist h' tid ,. , , dos estoques de madeiras para iza as nos
.en ei Orlas que ne es exis irem, os ',1118 as c meses no sen 1

.

o que dia mais ou menos, numértcamente, ao
d d corrente exercício '

t 1 1" d 'Ih d "Iib T'b' pessoal �tuall11ente na Polônia, centros de embarque em face a

esva-,
' '

..errenos a O( iais as I as e Ba-, I ertem o I et, Iimpando-o dos
.

dí t t
.

, Iorízação da libra, Os representantes do Foram aprovados ainda, COlTI e-. ,

C b C I O I
. Os CIrculas rrrgen es nor e-america- .

aaçu, O ras e atalão, que ficam traidores". sideres c-omunistas
nos consideram as referidas notícias co- Rio Grande defertderam a proposta ten- mendas, conforme os pareceres da

situadas nas proximidades da do Mao Tse Tung e -gal. Chuh Tah, de- mo propaganda comunista que visa írrt- dente a possibilitar as tr��as s: lmade�- 'Comissão de Finanças, os orçamen,
Fundão, na GUanabara.!

I�lararalll estar convencidos de oue tal' a opíntão pública francêsa e inglêsa I ras por trtgo com que sers VI ve a ex-

d M'
. ,.

d F d ",,-
t

"

portação dos estoques avaliados em maIs,' tos O llusteno a azen a, <lO
]) t· f 'd t "t t' f'

'- contra os Estados Umdos, fazendo acre-
'U

.-es lnam-se
'

os ·re en OS erre- seu exerCI o sa IS 'ara as asplraçoes
d'

_

d W h' t de de 15 milhóes de cruzeiros, Ontem o sr" Tnbunal de Contas da 111ao E' o.

1 t
-

d
. "d t'b ltar que o governo e as lng on, ..

. ., .TIOS a comp emen açao a area o· povo 1 etano, acrescentou a e�
seja uma aliança com o ditador espa- Gaston I Englert, chegado- recentemente do Poder JudlclarlO.

necessária á construção da Cidade missora, O Lama Panchen, chefe es- nhbL
. do Rio de Janeiro, informou ter feito a

U Pr.opost'a e adiarttando que está certo queTniversitária, O ato assinado decl3_ piritual do templo de Kumbun, na Opinam os círculos políticos desta ca-
o govêrl1o· Federal autorizará essa medi

provincia de Chinghai, é um

eXila-I
pital que sõmente na, hi·pótese de com-

da como melo de resolver a grave crise
. . _ pllcacões internacIOnais graves os dlrI-

do. enI vlrtude da opOSlça'O do Da_ gent;s norte.americanos poderiam ser le- que vem trazendo enormes perturbações
lai Lama. 'vados a modificar a sua atitude,' na economia madeireira,

,
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Para a construção
da, Cidade Univer
sitária

Ta a urgência da desapropriação e

.autoriza o Ministério da Educação
a efetiva-la

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

,Em bôa JógÍ'ila, não se póde negar a necessidade de
melhor.'s rela'ções humanas e suas naturais cons'equências:
lPaz mundIal, ordem internaciónal e compreensão religio
sa, - fatores indis'pensaveis à estabilidade �conômica,
QIlsiosamente dese.iada e jamais consegUida. -

O sistema - a ordem de coisas' - mediante que ,os ho
:mens pod.eriam encontrar a wnhada estabilidade, tel'Ía
·-que se basear nestas duas legendas:' - o maior' hem para
o maior número e - unidade, paz e abundância.

O que se vê, porém, no mundo atual, é. uma perfeita
inversão disso: o mawr bem para um rneno[' ·número e _

separatismo, guerra e carência.

O elementq essencial à efetivação da "unidade" é,
Inecess:áriamellle, o elemento humano; não o comllm, 'de
mentalidade ,egocêntrica, eivado de preconcci[,os, recalques
e complexos; mas, ao contrário, os homens de boa vonta
de, que se acham dispersos pelo mundo em fóra, em lôdas
as ra!,'as, povso, comunidades e agrupações.

Componente's de pequenas minorias, ignorados e in
compreendidos', êles serão' os instrumentos de realÚacíio
da unidade, da paz e da abundância, se forem chamados a

.agir. Sua obra, contudo, sq virá a ser efetiva após Um 1e
Jlaz esfOl'ço, quando se vencer o egoismo politieo das maio
Irias e quando se tiver uma idéia cl,al'a da missão a r,eali
zar.

Não é fácil ver o panorama do mundo, ta] como é na

,realidade, nem avaliar corretamenle os falsos valores que
o orientam.

Não é fácil, também, medir 'com exatidão a grandeza
.

das fôrças negativas que operam em direção oposta à
revolução da huma,nidade, - fôrças que dê C0I!1UlI) vivem
sob disfarces de instihüções veneráveis.

O êxito, portanto, dos homens de boa vontáde, fica na
dependência de dois fatores: - de um ideal que os infla-

.Jlle e de um m�todo que Jbe� oriente a ação.
.

"

r"MõiAiColi.............. · 1
José Cordeiro

. ."

Nos dias sombrios dêste meiado de século, tôdas as

nações abs'Orvem-se com a jmposição de alguma idéia a

seus integrantes; e nêste sentido despendem energi,as pre
ciosas, que poderiam ser empregadas em benefício' das
coletividades.

As .elites diretivas, por sua vez,-ainda não compreen
rleram qtl'e é preferí"el a pensusãp à compressão, e vão
além; chegam à coerç�o drástica.

E- aí ê que esta 'O êrro.
Persuasão é o meio que se empl'egil para que a mente

individual aceite' ou repila llma idéia. E um 'estímulo pa
ra a razão, e acelera o raciocínro, 'criando um clima' í'a
voravel 'ao livre·exame da idéia sugerida. Sugestão é a im
posição ele uma idéi'a ,ou de um pensamenlo à mente de
oútrcm, ,Compressão uma sugestão viol�nta. Coerção 'en

vo),ve ainda muito maior ,rudeza.
Quando se usa de meios violentos, ao inv�s de per

suasivos, no combate a uma idéia, pód,e dar-se o que' se
denomina invel'são do 'esfôrço, isto é, pode fortalecer-se
ainda mais a idéia a combater. , .

Infelizmente os estadista não se aprofundam em p8i-
\

cologia.. , .

* *

. }

Imediatismo preocupação demasiada com o fator
temp{) ,-- é o caracLerísticQ dos estadistas modernoS'; é o

responsável pela mór parte de seus lápsos .

O presente, o momento ,que passa; é o que lhes im-

porta. O futuro, os 10I!gos dias que as naçõeS' terão de vi

ver, nada significam para êles. '

Não se educam ,as massas para a compreensão dos fe
nómenos sociais. Não se prepara o campo social para 0&

dias' que hão de vir. Não há sintonia entre os povos e o:;
poderes que os regem.
llesultado:-nada se 'COlhe porque nada se plantou.
A causa do imediatismo é tríp�ice: extrema periDdi

cidade ,de govêrno, conhecimento imperfeito das reais ne

cessidades, das massas e ausência de planos rigidos a se

guir, sem embargo da periodicidad,e.

�

Tmaginemds em nossa casa um compartimento - um

quarto no ,andar superior - de há muito fechado e aban-
donado.

.

Ao abrír-s,e-lhe as portas e janelas, e ao entrar néls
a luz p.prificad,ora do Sol, - olhando-se-Ihe o interior, se
rá fácil ver o que há lá dentro: poeira, mói,o, bolor, teias
de aranha, escórias que se acumularam com o correr d(),
tempo.

.

A mesma coisa pócle suceder com a mente humall,a.
Se pela medita'ção serena abrimos as portas e janelas, \

do subconciente� e deixarmos que a 1,uz da razão puna o·

ilum'ine, veremos, ao examiná-lo, um consideravel acervo'
de sandices de ,envolLa com superstições, fobias, recalques-
e preconceitos, - imundicies mentais que devem ser var· ..

ridas sem demora.
O simpl'es e�all1e sereno de noss-os condicionamentos'

mentais equivale a uma Jimpe.za geral de arejamento dos,

compartimentos c,errados de nossa mente.
.

Vendo-os com liberdade, percebemo-los e depois, nDS
aperceberemos dêles.

. .

Imagine-se que não os ,sedimentos subconcienres, e qua
se nunc·a a razão, que orientam nosso raciocínio e ditam,
em geral, a conduta de cada um de nós. . .

I

1 __

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende. di�riamente. no Hospital de Caridade

Tran.porte. �egulare. de ca'l'ga. dop&rta

SÃO ,fBAN�ISCO no SUL para NOVA fORK
Infol'magoe. como. Aoent..

'

I"lOfl8nópoJil - Carloa HoepckeS/A -'0[- Teletonc li212 ,( Eni. t eteg ,

Sãd Preneilco do S,ul-CarlóIJ Hoeocke S/A-CI- Teleloae 5 Moo�tlVJo\CK

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

ConsultorIo: RUa Tenen�
IlUvelra, 29
HorárIo de consultas: 9 ás 11

....
Sé.bados: 14 ás 17 hs.

Dr. Guerreiro da
Fonseca
Especialista

Médico - Efetivo do Hospital d.
Caridade

OUVIDOS _:_ NARIZ e GAB·
'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 1:1- ás 17 horas.

----�----------------------------------------------------------------.

--

Dr. Miltoo Simole
Pereira

Dr. Lindolfo 4.0.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conatituiçõe. "de .oci.do_
e ...r9iço. corebto., em geral.

.

� Organizaçõe. contabei•.
R.gi.troa • marcaa, di.pondo.
no Rio, de cor....pond.nt•.
Eacrit6rio: Rua Alvaro d.

Carvalho n. 43,
Da. 8 Ce 12 horo••

Telefone 1494'

'.

! �

i
Clinica Cirurgioa

Moleatias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Po. Serviços dos Professores Bene

�o Montene�ro e Piragibe No-
'o

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

Rua Fernando Machado, 10

UH. POLYDORO ERNANl D� S

THIAGO
Médieo e parle;".

Hospital de Carídade de Flo

rianópolis. Assistente da

Maternidade Ig é

o e SOCIAL.:

PO�TO ALEGRE

RUA VOLUNTÃRIOS DA PÃTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL. 683 • TliLI;FONE 6640 • T....liCilRAMAS: ,PROTECTORA'
Joenças dos órgãos internos, espe
cialmente do coração e vasos

l)eenças da tiro ide e demais gtan
dulas' internas

;UDlca e cirurgia de senhoril' -

. Partos
nSIOTERAPIA - ELECTROCAR·

DIOGRAFIA - METABOLISMO
BASAL

IORÁRIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-

DR. LINS NEVES

AgenCia Oeral para 8t8. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob. ,

Caixa Postal, 69 � Te1. "P.otectora" -' fLORIANOISooOUS

Dlntor da Maternidade e médico tio

Hospital de Caridade
CLlNICA DE SENHORAS - cí-

RURGIA PARTeS

Diagnóstico, controleoe tratamento

aspecia)izado da gravídês, Dístur-
111001 da adolescência e da menopau
la. Pertubações menstruais, .i 1�1".
mações e tumores do aparelho gení-
1al feminino. _

�

Operações do utero, ovários, trem
.-a, apendice, hérnias" varizes, etc.
Cirurgia plástica do períneo (ru

turul
\\SSISTENCIA AO PARTO E Of'E�

RAÇOES OBSTÉTRlCAS

Voenças glandulares, tiroide, od

rro., hipopise, etc.)
Vlaturbios lIlervosos - Esterilidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
11.431,

VENDE·SE OU ALUGA-SE
O prédio sito à rua B1umenau n,

28 - Tr-atar com o sr. Cap. Amérã- ..

co, na Polfcia Militar.
.................................................. � .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DR.

ras. A. DAMASCENO nA SILVA
ADVOGADO

CONSULTóRlO:
Rua Vitor Meireles D. 18

Fone manual 1.702
RESIDENCIA:

Avenida Trompowsld 6'

Fone manual 711f1

f'nl� .vOLUN.TARIOS··DA ,PÁTRIA .N.O\68 ....... -!lND1\*
C.IXA POSJAU� -lUtFPIIE8�Q '.lELEG&AMA.$o �C'tQlao

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS Agencia Geral para S. Catarin�
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob_
C. Pcstal, 69· Te!. «Prote tora»

FLORIANOPOLIS

Praça 15 de Novembro, 22 - 2° anL

Dr. Roldão Co...aI
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
RURGA - MOL:tSTIAS DF: s.z.

NHORAS - PARTOS
Formado pela "acuidade de Medi·

idIta da Univenidade de Slo' Paulo,
onde foi assistente por vário. anOl do
Serviço Cirúrgica do Prof. A1lplo

CorrHã N"
'

Cirurgia do estômago e 'riaa circula'

rei, intestino! delgado e gra.ao, tirai·
de, rins, próstata, bexiga,' utero,

D'ráriOl e trompas. Varicocele, hidnt

cele, varízes e hernas,
ConBulta.: Da. 3· ia 5 horas, • rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da CaDa
Paraiao) , Telef. 1.598

Ileaid�ncia: Rua Esteve. Junior, 170;
Telef. M. 764

(Edifício Pérola) .

••• - - cw'

Malba felieldadee pelo �eI•••
to de deU filhinho J
Mas, não esqueça, que o .ella.a>

presente para o seu "PIMPOLBO�'
é ama eaderneta io CREDJTOI
MUTUO PREDIAL.

Fones: 1.324 e 1.388

Florianópolis - Santa Catarina
.

Resid. R. 7 de Setembro - Edit.
Cnu e Soma - Tel. 846. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.. lO ..,.

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proeto]ogia
Eletricidade Médiea

C�nsultório: Rua Vitor Meireles n.
, ,

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

de das 15 horas em diante
Residência: Rua VidaI Ramos D.

15 - Telefone 1.422•.

------------------------------------------------�-----

LOJA DBS CftSEMIRIS,

Dr. M. s. Canlcull
CIlnit"!. S��d��!"e':a��o,crtoJ1CU� Especializada em ar1••eos paraTelefone M. 733 •

I �

homens 'DR. A. SAN!AELA
(Pormado pela I"aculdáde Na�1o
nal de Medicina da Un1versida(\e

do Brasil)
,

l16d1co por concurso da Assistên·
cía a Psicopatas do Distrito

) I"ederal .

h·interno de Hospital PsiquJI..
trico e Manicômio Judici9.rio

da Capital Pederal
h·intenlO da Santa Casa de Mi·

oB��tar.JgIC�o_!enà::Ó�8
NERV08A8 .

OonsulU!rlo: Edifício Amélia
t'eto - 8ala 3.
Residência: Rua Al'raro· de-...oar·

"8lho, 70.
Das I!! tos 111 horaa.

Telefone:
Oonsultório - 1.208.

Residência 1.30!!.

RECEBEU, VARIADO SORT1MENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E· INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE E$TOQUE DE ROUPAS )FEITAS'

PARA HOMENS �la
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, ..... GRAVA

TAS; PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.
':I'

Tudo pelo menor preço da praça
Faça orna visita à aessa Casa e verifique

nossos preços e artigos'
'

Dr. Mário W.A._.
Clsica médica de adulto. e erlucu
OonsultóI'lo - Rua João Pinto. 16

Telef. M. 769
Coll8ulta das 4 áa 6 horaa

jji...jd�ncia: Felipe Schmidt L IL
rrelef. III

•. .reune so� ... acabamento L.
solidez•• ; no piano perfeito!."

Além de vál-lOS modêlos para
pronta entrega ... êste maravi
lhoso piano pode ser seu hoj<'r
mesmo, através do plano dei
pagamento a longo prazo!

Dr: '••10 '0".
Clinico e operador

eem.ult6rio: Rua Vitor Meirelu. .1.
Telefone: 1'.405

Comaultaa das 10 áa 12 e daa 14 ta
U lira, Residência: Rua Blum_,

22, - Telefone: 1.62{l ,..

SuhwartzmaUD
RE PRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A
. \

Cx. 134 - Tel. KNOT
Florianópolis

I
I ,
I "D.UlO:OO. fdbl'ttc-!. A GC;.IUI

"I. li." is ... fi de,

IFabrlaante • distribuidores da. afamada.' elOn
f.cçõ•• -DISTINTA- • RIVET,' Pou.u. um gral'l ..

d. 8ol'tlm..nto d. aas.mira. I I'I.cadolll.' bl'lnlll
bons • bal'atos� a1oodõ••• 'mol'ins • ayiamentolil

parei alfaiat... que recebe dir.tomente dali
Snr(';la Com.,al••toe da lnttll'iol' na lanUdo d. Ih. fC:l4IJ'em' IUZlUII
F1o:rfcll'�� paU., .:J FILIAIS.m BlumflDau .. Lajes.

•A '::AP!'1"lU,,· "hema Cl • otll'1lIgBo doa
f�tl't fOn."' aual:! compL"� MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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{L.EMBRAI-vas ,DO DIA 27
MÃOS FORAM MORTOS,

DE NOVEMBRO DE 1935. NESTE DIA NOSSOS IR.,
QUANDO AINDA DORMIAMm (CONTRIBUIÇÃO DAS FÔRÇAS

ARMADAS).

,

i.

"�'SINOS DE NATAL" É A FESTA DOS QUE TÊM UM CORAÇÃO GENEROSO,.E QUE REPARTEM O POUCO QUE É SEU

COM AQUELES QUE NAl;)A TÊM.
----���==========�==��������

RESULTADO DO 175° SORTEIO DE APóLICES DA Ser'vico Militar
«A' �.�_,�.'\ I..T ITA'r-1�TA» OCmdo.da5aR.M.fazlem�

�\4 .

" brar aos cidadãos da classe de
Relação das .':1f??lIces sorteadas em 16 de novembro de 1949 1931 residentes 'em Curitiba,

SORTEA..DAS COM Cr$ 10.000,00 São José dos Pinhais, Campo
411.524 _ Osvaldo Gonçalves campi.;;:; e Ma. Largo, Colombo, Piraquara, e

Assunção Rodrigues C<:.��pos Camocin - Ceará Timoneira, que no dia 25 do
306.724 _ José Eduardo Gracie Lampr€::� Distrito Federal corrente mês, sexta-feira, ter-
318.170 _ João Lemos Louzada e Perpedina minará o prazo fixado para

S L d C !:).+rll) - Espírito Santo -

.
ousa ouza a as LCh. .

P" Inspeção de Saúde e Seleçao
290.357 - João Batista Campos. . . . . . . . . . . Parnaí_ba '��a�lCatarina para prestação do Serviço Mi�
292.789 - Walter Bruno Koelin Xapeco - Sa'i1� .",'1.S Iitar em 1950. Os refratários e
450.710 - José Miranda do Bomfim Ubaporanga _ Mine, faltosos ficarão sugeítoj, às pe-
F-1.562 - Manoel de Sousa Santos Distrito Federal "".. nalidades prescritas na Lei do
317.850 _; Aldenor Januário dos Santos... Manáus - Amazonas '�," Serviço Mitlitar., 297.415 - Elias Francisco Amorim ... ,... Goiânia _ Goiás

.'�
HEITOR ANTONIO DE MEN-

249.427 - Dr. Flaviano de Andrade. . . . . .. S. S. do Passê _ Bahia ���. .:pONÇA - Cél Chefe do Esc. Ter .

305.956 - Pedro Valentim Fernandes Garça - São Paulo "'�,,�,314.628 - Alcides Ferreira Magalhães. .. .. Belém _ Pará '_' , nuxy
286.867 - Miguel da Costa e Silva ....•.. Terezina -'Piauí s-, Às 2 hs, -

- Malinée Colosso -

.5 .$
,

, ANIVERSÀRlOS:
SEN,HORA SIDNEI :\'OCET[

IA data de hoje é assinalada pelo
: <aniversário da exma. sra. d. Ade
.. laide G. Nocetí, d.igruss ima espõsa

;'7;i .<10 nosso prezado amigo e diretor
._ proprtetario desta folha sr. Sid
,nei Nocctí.

A distinta aníversaríante, que
'pe�:ls suas vírturtes de espír-ito e

"de coração, é em geral estimada
iDOS círcu los sociais do Estado, se

. rá, neste ensêjo, alvo de excepcio
'nais' demonstrações de apreço, às

,quais "O ESTADO" se associa Slll-

,ceramente, formulando-lhe
,-.:Ie feliz aruversárí o.

SENHORA GARM1;LO 'pRISCO
. Transcorre hoje o aniversárro

! da' exma. sra. d. Lílían wardertey
,Prisco, dígníssirna senhora do sr.

,Carmelo Prisco, alto funcionário
.do Instituto de Aposentadorias e

Pensões dos Comerciários, nesta

,·CapIta',.
Às inúmeras provas de estima c

:. ::r�pei.to que lhe serão hoje dadas,
. rpor . motivo da jubilosa ,datl't, "O
_ESTADO" também se associa.

votos

: . FAZEM ANOS HOJ,b;:
...._ o [oven Roberto

: .Filho;
- o menino Waltte1' Lehmkuh í

;
-:- o sr. Manoel NascimenLo, aju-

-dante de 'despachante aduaneiro

Scillichting

" em Ilajaí ;
_ o menino Wilson Andríani

,; Junior,
í

ilhínho do S1'. Wilson An
" dr ianí, comerciário;

"FAZEM ANOS AMANHÃ:
-a distinta senhorinha Ivone Ra

� mos, filha do sr. Alvaro Ramos,
t cirurgião-dentista;.

- .- o sr. Lourival Ramos;.
. - o jovem' Fernando Luz, 'filho

',:do sr. dr, Abelardo Luz, residente
; na capital da República;

- o sr. José Jacó Ribeiro, í'un

".cionário da Delegacia de Saúde;
- o sr. Carlos Katter, chefe da

-..ConIeitaria Morltz.

li +:'r.,:,';;"�-- +

';.��� elegância I

.

distinção

. 4'.-.- .-..-.- .,.- -.-..•- -.'

Tubos canos
nav8oizados

A chegar �dentro de alguns
dias grande importaçãó a. pre

ços reduzidos
MEYER & COMPANHIA

Hl..la Conselheiro Mafra, 4

FLORIANóPOLIS

\

sem na colocaCão de seus' retratos
nas Cantaras ou em qualquer esta- Soe. Vatarinense debelecimenlo público;
- em 1807, na cidade elo Berro, Belas ArtesMinas Gerais, nasceu 'I'eófí lo Ca1'-

. Recebemos: ' ;

los Benedito Otoni, vindo a talecer Cabe-me o prazer de comuni
no Rio de Janeiro em 17 dé Oulu- car a V. S. a eleição e posse da
b1'O' de 1869;

nova Diretoria. que terá seu��m 1Q07, a Companhia Car-
_ mandato durante o período de

ris UrbaQQ.s e Suburbanos de Flo- 1949 a 1950,
rianopolis, deu inicio ao assenta-

, Presidente: Nilo Jacques Dias
men to dos tri ',1105 começando da 'Vice,Presideute: Plínio de
rua Padre Roma; Freitas
- em 1935, levante comunista 10 Secretário: José R. L. Fer-

em Natal, Recife e Hio de Janeiro, .nandes
.

"

e.�chendo
de l�to.� Farní lia

��asi-I 20 �ecretário� João Uriarte
lelra com o as:;assll1ato de OirLO!aIs 10 Tesoureiro: Franklin Cas-
e Pracas 'do ExérClto;

. cae
.

- em 19112, Os Jrancezes afunda- 2: Tesoureiro: 'Ivan Nativi-
r.n.m sua Esquadra no porto de ,dade
TouIon, n� 2a'"Guerra; , ." Orador: Dr. Roberto La:cerda

- Lutas .•• Torcidas!
- este e o

. Dia da ln1amla rc- , Conselho Fiscal: Oid Taulois,
- Precos: - RrTZ

lembr'ando o covarde assassinatO' Jutair Beiro Garames, José dos Cr$ 3,!O,- 2,00 -, Às 4, 0%, 8Yz 11s. -
ele bnl'Sileiros, 1)eIos comunistas; Santos Guedes' "LIVRE" - Creanças malares de - Sessões Elegantes -,-28 DE NOVEMBRO Sirvo.me do' ensejo para asse- 5 anos poderão entrar. - A historia de uma mulher sub-
- em 1630, um Corpo de iIOlan- gurar-Ihe o meu elev:ado .apre- jugacla por um amôl' que .temia!

eleses í'oi derrotado pelo General
ço e súbida consideração. IMPERIO - 1 �'2 hs. - Uma mulher .que encontrou o

Matias de Albuquerque, em Sa- JOSÉ R. L. FERNANDES li). - FOTO - FATOS - 81101'1. amõr nos l'ec>antos sombrios da
linas, no Recife, Pernambuco; 10 Secretário 5) - PORTO RWO ... Sl10rt alma de um homem!

_ em 1632, quando Capitão, ,_________ 6) - BATU'l'A DAS AllMADA - ENCONTRO NO INVERNO
Franeisco nehe'.a roí ap1'isl0l1ado TINTAS PARA IMPRESSÃO 'Des'. com Bette DAVIS - Jãne PAY-
pelos holandeses, na ponte de Be- C O T TOM A R 7) - QUER ENTRAR NO CINE- GE - James DAVIS
beribe. Em 14 de Abril l1.e 163'3 MA HEIN! - Comedia. Sub»ime" .

Hhertou-se atirando-se ao mar; poéta Manoel Antonio de Almeida, 8) - VALEN'l'ES POR ACASO. . . Enternecedor'...
- em 1821, Joi fpzilado o pa- nascido em 17 de Novembrq de Gozaclissida Comedia. - l\'o'Programa _

Lriota l'epublicano Frei Caneca; 1832. Este foi o autor de "Memú- - PreçO's: - Cr$ 3,20 (Unico) - 1) - O EspO'rte em Marcha -
_ em 1824, as JOl'ças prinCipais rias d.e um-Sargento de MilIcias"; "Imp. 10 (DEZ': anos,. Na'c.· ,

da efêmera Confederacão do Equa- - em 1948" em .Florianópolis, ODEON 2) - MeLro .Jornal
dor, vencidas pelo General Fran- foi fundada a Associação P-rofissio- (Teátro A.: de' Carvalho) - Aiualldades
eisco d.e Lima e 'Silva, render-am- nal das Emprês'as de Transportes - 2a Apresentação. - Preços: -
se; de Passag'eiros d.e .8antÇl Catarina, - As 8% hs. - As 4 hs. - Cr$ 6,20 - 3,20
_ em 1844., o Coronel Joaquim, iniciada em 1� de Outubro. Sna CANTARELLI ÁS 6Yz hs. - 6,20 (UnicO'.)

Teixeira Nunes, u,m çlos maIS bra- primeira' Diretoria tieou' .assim ,.- O maior mágico do mundo - As 8% hs. - 6,20 "_ 3,60
vos comand�ntes do Exercito re- consLituida-: Presidente, Altino de e sua Misteriosà Companhia!

I
"LIVRE" - Greanças maio'res

volucionário faro.upilha, foi ven- Oliveira; Secretário, MariO' Moura, I 16 Jignras! de 5 -anos poderão entrar na seS'-
cido e niorto, no Arroio Grande, Tesoureiro, Etelvino- Vieira; Su- 15.000 Kilos de material:' são de 4 horas.

'

pelo Tenente-coronel Francisco plenies, Arnoldo Bell,' Z';eltindro Z':a- - Precosi - .

'

,()DEON
Pedro de Abreu; pellini e João Vieira; Conselho Gads. numers. - Cr$ 30,00 I (Teátro A� de CarvalhO').
_ em 1861, Ja»eceu n,o naufl'á- Fiscal, Celso Ramos, Aldo Rocha e Locais. avu�,as 18,00 I _:: Ás -ilf.l hs.

gio do vapor "Hermes" nos recifes Manoel Oantalicio Vidal; Camarotes 150,00 I Colossal Matinée
"Lajes da Tabua", em Macaé, o I André Nilo l'adasco "Imp. H anos". 1 GANl'ARJ.;;LLt

NOTA - É de s� notar que o Sr. José Eduardo Oracíe Lampreia, já teve a sua apólice de n,
306.724 sorteada em 15-4-946 e 15.1- 947, com Cr$ 10.000,00. .:

"A EQUITATIVA" já distribuiu em sorteios a importância de Cr$ 39.163,00.
"

.

O PRóXIMO SORTEIQ.DEVERA SER REALIZADO EM 15-12-1949.
A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS D O BRASIL"· -�Soceidade Mútua de

Sôbre a Vida - Séde: Av. Rio Branco, 125 "'- Rio de Janeiro.
Seguros

Hoje e amanhã; I

no passado , 1
27 DE NOVEMBRO ,\

- em 1611f, terminada a batalha I
do dia 19, assinaram neste dia a

�usl1ensão das hostí ádades, Daniel
de la 'I'ouche, Senhor de La Ilavar
diere, comandante dos franceses
que ocupavam a Ilha do Maranhão,
e Jeronimo de Albuquerque, co

mandante dos brasileiros'; este che
fe brasUciro acrescentou" ao seu

nome o de Maranhão:
_ em 1688, uma provisão proi

hia que os governadores consentis-

--------�----------------------------------------.

I
�.I ,stOS'" t/- fA DURANTE TODO ÓIA

/ I,"'·
.

nos VAPCJOS

�MJI.,D
...
�'f

"., /_;;ft�,·,f;_ iI'.'I!.-;; � �

•
"" � ,

""
:, % . :-:=- """
'/ ,/1 ?>

CiRe�Diário
RlTZ

- Às 10 11S •. -

CQ'.ossal Matinada -

1) - O esporte me Marcha
,

- Nacional.-
2) - QUER ENT,RAR NO CINE

MA HEIN'l,
- Gozadissima Comédi'a-
I ACONTECEU NO SERTÃO

- Colorido
com Roy

.

ROGER - 'rito GUI
ZAR - Jane FHAZ,b;[!3 - Estelita
RODROGUEZ

.

-' Musids maravilhosas, des
tacando-se: GllANADA - de Agus
tin LARA

1) - Noticias- da Semana - Nae,
) -ÜlC, ..

"

� nsus ME meu UM AMiGO
, -,.,., Bing CHOSBY - Joan CAU
eOll

_- Barry FITZGERAL. '

FIELD: .i(TECEU NO CERTÃO

ACONic/71orido -

- Cu'i�)'-I, - Tito GUl-:"
com Roy ROG� 't.t. E�'\ellitá

ZAR - Jane FRAZEE - �1
- Rodrugues. ,"-
Lutas ... Aventuras!
Continuação do seriado'

,

AGUlA BRANCA'
12/13° eps. ..

Buck JONES.
- Preços r c-,

c-s 4,20 � 3,20
"Irnp. 10 (DEZ) anos".
, RITZ
- À 13j4hs.
- Vesperal das Mocas'
1) - Marcha da Vida - Nac.

A GRANDE VALSA �

com Fernand .GRAVE'I' - Louí-
,

Se RATNER -= Mílmza KOllJUS
- Pr-eços r i--,

Cr$ 5,00 - 3,20
"LIVRE" - Ci-eanças maiores

de 5 anos poderão entrar.

.................................
ROXY
- Às 71;2 hs,
- Programa COlosso _:_ ,

-1-
- Um romance com musicas

inesquecíveis! -

VIOLINO CIGANO
com Lida BAAROVA.

-fI-
A GRANDE VALSA

com Fernand GRAVET - Loui
se Rainer - Miliza KQllJOS

No Programa - (1ine JornaL
Cr$ 5,00 ((Jn100).
"Imp. 14 anos".

•
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LIRA TENIS CLUBE - PROGRAMA DO MÊS DENOVEMBRO - ALTERAÇÃO_ DIA 19_ SABADO --SOIRÉE _ INICIO ÁS 21 HORAS _' mA 24 _ FEiRIA-DO NACIONAL - SOIRÉE - INICIO ÁS 21 HORAS. DIA' 3 DE DEZEMBRO - SOIRÉE _ GRANDESURPREZA _ ORGANIZADA PELO DEPARTAMENTO
ARTISTICO.

DIA 31 DE DEZEMBRO - BAILE DE GALA -SÃO SILVESTRE - APIRESENTAÇÃO DE "DEBUTTANTES". CHAMAMOS A, ATENÇÃO PARA AS SENHORITAS QUE DESEJAREM DEBUTAR PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO. - DENTRO DE POUCOS DIAS O DEPARTAMENTO DE PUBLICIDADE COMEÇARÁ A FAZER, EMNOTAS SOCIAIS, o PERFIL DAS SENHORITAS JÁ INSCRITAS, RÁZÃO PORQUE SOLICITAMOS ENTREGAREM FOTOGRAFIA NO ATO DA INSCR�ÇÃO.

Hospital .de Caridade
Servico de transfusão de sangueo Banco de Sangue do Hospital de Carfdade neees-síta doadores. Qualquer pessôa que deseje doar ou ven-dee seu sang'ue poderá procurar os técnicos encarre

gadolSj do Serviço entre 8 e 10 horas•.Terão os doadores
gratuitamente exame clínico e exames de samme.

j
Doar sangue não prejudica, traz benefícios.

�

._.

I
.

I .-

.. '

---'_._---

VENDE-SE Dor motivo de mudança
Grande área de terreno .jà cultivada

,(Distante cerca de seis qUilomehos da capital-Bairro-Barreir ss i:Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, vnciuindo ,

6 casas de madeira e uma de material,
TRAT�:

Florianópolis - nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves
Barreiros - com o proprietário Mathia. Iha.

.Enumenau - com o ar. Christiano Knoll, no Hotel C-ruzelro.

Dê-lhes o fu�,",""J--,",---_ ..�,,,
•
no pre�� dêste nalal
,.; ,

,
,
.. "I

..

" -

Sim, dê-lhes o Futuro! Não é fôrça
de 'expressão, É, uma verdade que

se traduz na segurança positiva de uma apólice de seguro de vida.

E neste Natal, que você festeja no aconchego do seu lar, rodeado dos

entes amados, dê-lhes o maior de todos' os pr�sentes: a segurança no

Futuro! Futuro que você' lhes vai assegurar desde hoje, porque o Natal
se aproxima. Um agente da Sul America, sem compromisso, lhe indicará

qual o plano mais adequado a seu caso.

Sul America
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

,

FUNDADA EM 1895

. À SUL AMERICA
CAIXA POSTAL 971 -,RIO DE JANEIRO

Queiram enviar-me um folheto com ilustrações
sôbre o Natal.

ll·llll.l 78 OA' vista e ii prazo
Enrolamento de motores, dinâmos f! tran�formadore._, •

Instalação de luz e força. oA

Venda de motores, rádios e acessoríos, outros aporelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveu
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MER-CURY".

A EL�TRO-T�CNICA

Rua Tte.. Silveira. 14 - Caixa Postal 193 - Fone '1'3.

DEl'ENDA OS SEUIS
"

PULMÕES
Não dei:�é que a Gripe oi

Resfriado, Bronquites e rouqui
dões ameacem sua saude! A

primeiro acesso de tosse, tome
"SATOSIN" o poderoso antísé
tico das vias respiratórias
"SATOSIN" elimina a, tosse
tonifica os pulmões, dá nova

forças e vigor. Procure as far '

Tosses e Bronquites.
. .. .. . ... .. ."..... .. . ...

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

DR. FRA..."lCISCO CAMARA
NETO

Advoe-ado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraiso")' ,

Residencia: Rua Alvaro de

carolvalho, 36 '

,

Florianópolis
,

/;\�--------�----�---------------- L"�_iL

SENHORITA!
A· ultima creaçã,o em reiri

�erante é o Guaraná KNOT
EM GA�RAFAS GR4NDE$

Preferindo-o, está
'acompanhando a mo'h

....... OI •••• e • • • • • • • • OI •••••• OI-OI •••• OI.

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegal
Fazei hoje uma .iaecricão
Credito Mutuo Predia

Nome' _

OUÇA, como a voz de

um amigo, a palavra do

agente da Sul Amarica.

Data do"Nas",: dia mês__�ano·-----

Profissão _

Casado ?' Tem filhos ?' _

Rua' � ..o.....__�N.o' _

Cidade Estado _

·�KAYSER"
P.abrica�o GRITZNER-KAYSER A/G ;
,

Durlach (Baden)
I

KAYSER é uma eficiente e moderna

rcnáquina de costura, que vem merecendo
a preferência das senhoras donas de
casa do mundo int�ro.

Onde quer que haja necessidade de
uma máquina de costurar e bordar. mo
derna, durável e de fácil manejo, aí se

toma ifl'dicado o uso de uma KAVSER.
Examine-a hoje mesmo, e certifique-se de
que-vale a pena possuir uma KAYSER.

Represe';tantes
excl�s;vos
no Brasil:

,e
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.� diplomada
i
::
,e
".
'�
:;
'.
'.
..........................

Oferece seus serviços.
Cartae ti Maria Inês

Ferreira.

Caixa Postal 55.

�

.

'ESTA
FRAQUEZA
ATINGE
PESSOAS DE MAIS DE

(40 ANOS :J

r:Diz-se que o organismo muda

.'Completamente de sete em sete

.ànos. O certes é que com o passar
-do tempo a saúde se modifica e

. em muitas pessoas de mais de
40 anos começam a aparecer dis-

·

turbibS, muitas vezes de natureza

-sêria. Entre estes o principal é o

.-disturbio da bexiga, uma fraque
,.za cujas exigencias, que se ma

I :nifestam principalmente á noite
'. .quando se .está bem quente na

<cama. são muito irritantes. Essa

i..debilidade da bexiga é um resul
I -tado de disturbios renais e si fôr
·

-desprezada, poderá tornar-se pe-
·

-rigosa, transformando-se em cal

, -culos, pedras ou cistite (inflama-
-ção crônica da bexiga).
Não ha meio mais rápido e eficaz
-de conseguir alivio desses perigos

; -do que uma série das afamadas
'Pilulas De Witt para os Rins c

'Bexiga, conhecidas em todo O

, -mundo,
PILULAS 1·��DE WITT,

-4 Para os Rins e a Bexiga
�EM VIDROS DE 40 E /00 PlLULAS.

!:C GRANDE É MAIS F;CONOMICOI

,é.'••••••• õ1 ." •••

Par'ido Social
. Progressist�
Ao povo catariuense
° Comité Central do Partido So

cial Progressista, nêste Estado,
eomuníca ao- publico e às organí
:zações do Partido nos municípios
que, por ordem do preclaro Dr.

Adhemar de Barros, afastou-se ela

presidência deste Comité o sr, Ca

pitão Honório .Alves de Castro, sen
<do substitui do pelo Secrdário Sr.

Alcehiades Cândido Pinheiro até
a vinda ele novas instruções do Di

retório Nacional.
Alcebides Cândido Pinheiro.

:í-
..

HEMORRÓ
E VARltES

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

rlERID�S, REUMI\TISMO t
PLACAS SlFILITICAS

·

Elixir de Nogueira
!}d.dloQçêio a.uxilier DO tra ta rnCIIDtt

.

da .UlIi.
I

.......

AVISO
ELVIRA MUND MA,zARAKlS

(Dona Vivi)
Obstétrica (parteira)

_ .. "Comunica que desta data em

{lianle encontra-se à disposição
(Je quem necessitar de seus ser

"iço� à Avenida Rio Branco, 191
1'{esta - Fone: 1.343.

,

I
,

'. t:jOS •••� �
>

para 'sua
�

/

N O V O SIM O' O E L
,

�você ficará encantada com os

f

!

novos vestidos ÉFECÊ, porque o

novo estilo de saias é, de fato, uma novidade!

Assim são os vestidos ÉFECÉ para esta

,

temporada. E há, tambem, os moderníssimos

padrões de estampadores suíços - originais
,

e exclusivos para ÉFECÊ em toda a

América do Sul. Procure, nas

boas lojas, o seu modelo ÉFECÊ .

•
,

ÉfECÊ UMA NOVIDADE... UM SÓ PRECO!

A venda na:

Casa Três Irmãos

01"1-.·.·.·
·..-.· ·.··-.·.·.-.-.·--.·- ·.·.· ---.·.-.- ""' '1 ,._._ -_ _._._•••__•

PRISÃO DE VENTRE
ESTOMAGú - FIGADO - INTESTINQS
PILULAS DO AGRADE 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
Iarizarri as funções digestivas, e fa
zem desapparecer as enférmídades
do ESTOMAGO, FIGADO e INTES
TINOS . 11 i

I

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

NOSSO POSTO: - TEIXEIRA E SILVA
.r1' ha

.

Atende [día e noite - Rua Santos Saraiva
,'B

m. as
Especialidadé, em óleos Lubrificantes - ·�e 1�/�r$Stoo )

-

Peças Pneus, Camaras de Ar, Molas, Batenas, !' '.

�parleho para limpar e testar Velas apenas p0'

______1 --------
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Vencendo onlem o Ipiranua por 4 a 0, o Guaraní sagrou-se campeão
da segunda divi�ão de 1949.

.

__ .

) r�.-------------------- ------------------------�------------

Transcorreu ante-ontem o segundu aniversário de fundação do Taubaíê
-Clube, vjgpro�a expressão do esporte barriga-verde. _

Nossas felicitações ao jovem' Eugênio Alíred» Muller, maioral do ,alvi-azuL

.A·v'aí X .'Ia.e,i.�.·eR$e
Empolga toda a cidade o grandioso choque de

. heje . à tarde no estádíe da F ..e ..D .. ,

. entre os tradicíenaís rivais do futebol catarinense ..

Esporte

Poucas horas faltam para a

realização do maior e mais sen,
sacional embate do ano.

Avaí e Figueirense os prota
gonistas da tarde esportiva de.
hoje que marcará a despedida
do alvi-celeste no Campeonato
Cítadino Extra de Profissionais

com o pomposo título de cam

peão conseguido após brilhan,
te vitória sobre o Paula Ramos
bi-campeão de 48.
O Avaí Irá-ao gramado para

receber o justo prêmio dos seus

esforços: a faixa de campeão,
numa solenidade que deverá

revestir-se do maior esplendor. sará o Avaí pelo seu maior rival pontos perdidos
,

E a invencibilidade? de todos os tempos, encerrando Em situação ainda mais des,
Se não nos falha a memó, invicto o certame? favorável os paulainos e os bo-

ria, nunca em jogos. oficiais Ao iniciar-se o certame, o dr quenses, com 8 e 9 pontos res-

desta capital conseguiu um tí- João Batista Bonnassís, então pectivamente.
tulo de campeão da cidade sem presidente do Avaí, apostou 'Portanto, o Figueirense é o vi
sofrer uma derrota. que o alví-celeste encerraria o ce-lider e tudo fará para não.
Acontecerá esta tarde? Pas, campeonato sem sofrer o amar dividir o título com' o tricolor.

f gor de uma denota, mesmo co- Adolfinho, Jair, Saul, Nizeta,
nhecendo a força dos demais: Benteví, Bitinho, Níltinho,
concorrentes. Vencerá, o ex•. Danda, Guida, ,Honduras, no
maioral do grêmio azul e bran.I Avaí, e Nede, Garcia, Luiz Cho;
co? colate, Leônidas, Urubú, Mine-
De todas as maneiras o cote- la, Geraldo, Marcos e Bráulío,

[o está destinado a. ser o _!Ylais eis os craques que hoje veremos

empolgante do ano. em ação.
, Direção de PEDRO PAUtO MACHADO O conjunto avaiano, embora Preliminar sensacional

_. ..__ tenha que entrar na liça des A partida preliminar que se-

nas JDGOS UNIVERSITÁIUOS
falcado de dOIS de seus melho- rá disputada entre os quadros.

CATARINENSES
res elementos: Boos e Fatéco de aspirantes, também prome;
esforçar.se-á o máximo possi- te ter um transcurso dos maís,

Promovidos pela Federação atlé- -

,

'.' ,
,vel para

-

a consecuçao da vi- atraentes e movimentados. Co-
tica Cata�lnense de Estudante�, 10- tória. .' mo o Avaí no profissionalismo,
ram reahzad�s 'no. c.O!:rente m:s os I ,O Figueirense foi muito mal vem o Figueirense liderando
i[l°s Jogos Uníversítártos Catarlll�n-/ sucedido este ano, embora' pos- invicto o certame dos quadros
.�e_s, com

.. concurso, d�s· Assoc�a_ suidor de um plantel admira- secundários. .Conseguirá; o Avaí
çoes Atléticas Aca.demICas das, E a- vel de craques. Derrotado pelo quebrar a invencibilidade do
culdades de Direito � Farmácia- Avaí, Paula Ramos e Bocaiuva, seu leal opositor que já tem·
-O(�ontologlll, tendo delx�do de p�r- O alvi-negro, ficou, quando me-I em seu poder o ambicionado
ticipar, por moí ivo de torça maior nos se esperava, situado com 6 título?
a A.A.A. da Faculdade de Ciências :

Q'UAL O JOGADOR MAIS PO-
-

PULAR DO AVAí?

Bocaiuva e Paula Ramos
empcdcrom ente-ontem
Boícatuva e Paula Ramos encerraram !idade rnáxíma. Um minuto após Forne

suas atividades de profissionais do cor- rolli, por muito reclamar foi expulso do
rente ano, defrontando-se ante-ontem gramado, no que se negou a cumprir a

pela manhã, com a presença de regular ordem do juiz, o qual solicitado por aí

!público. tas, autoridades esportivas, reconsiderou
O jôgo teve um transcurso bastante sua decisão, mas, como hão concordasse

;renhido, terminando sem vencelor, 2 a' o Bocaluva, o dianteiro pau.1aíno teve
2 acusou ° marcador. mesmo de' deixa}' o gramado, ficando o

O primeiro tento foi marcado :por Ivan, Paulo Ramos reduzido a dez elementos. 'Econômicas, que foi vencedora das
de cabeça, aproveitando �nia entrada de Assim, 'surgiu o empate, nos últimos mi- las. Jogos.
Dinarte, aos 32 minutos de jôgo. Aos 38 nutos .por íntermédio de uma cabeçada 'Vencendo os certames de futeboJ.,Dinarte conseguiu o segundo ponto, de Américo. '

voIei, basquete e r ôrno a Associa-aproveitando um tiro de escanteio, 00- Com atuação fraca dirigiu o. prélío o

tido por Caréca. 10 tempo: Paula Ramos sr. Lázaro Bartolomeu. ção da Facnldade
.

de Farmácia-
2 x Bocaiuva O. Não se efetuou o jôgo entre os aspí- Odontologia laureou-se Campeão
No segundo tempo, aos 14 minutos, o rantes, em virtude de ter o Bocaiuva

"center" Américo assinalou ° primeiro feito a entrega dos pontos, vencendo as

tento do Bocaiuva, cobrando uma pena- sim o Paulo Ramos ,por W. O.

venceu o certame de xadrês.
Somente Q certame' de tênis fi"

coa por ser decidido, Porem, seu

(Concurso organizado pela diretoria do Avaí e com a colabora

�ão dos jornais HA Gazeta" e "O Estado")
dos nos. JOgos
Colocouse em segundo lugar a

equipe da Faculdade de Dir-eito -qll�
VOTO EM:

_ .... ,

........... � ••.••• � •• �l � .. ;.�;;.;.;.;.;.

VOTANTE: ............................................... o o •••

'I

"

't
.

d ·t··es a a VI or·Ia
resultado não modificará a classif'i-\
cação já existente':�

..

Conçluíu assim, a F,A.C.E., de
•

'

<,
macio br-ilhante se�l Calendário Es-

,

portivo de 1949, no seu segundo ano Até ontem á tarde foram apurados '1.569 votos, assim dis-

'Ü A
.

F C
. .

. I de reorganização que foi marcado tribuidos: Nizeta 747, Adolfinho 331, Boas 190, Saul 64, Fatéco 48�
,(! d d vfal . A' no Intuito l1e render um�' [usta homenagem )lOS deno-

por grandes reali�ações: l0 Tornei') Bolão 41, Guido 37, Jai1' 24, Danda 22, Benteví 22, Honduras 11;
a

o�d·. e ensores de s�as cores, os camp:�es de 1949,. t�m a honra de Municipal Universitário Partid- Niltinho 9, Bitinho 9, iião 7, FeliPinho 4 e Augusto 3.
-eonvi ar os seus associados e exmas. famílias para assistirem aos feste- I •.

\ ,
_

.

Ii
_. .. . paçao da sua representação nos Jn- DECRETO DA SUPREMA SA • 3) f'· .

t
.

. l�s que se rea rzarao no dia 27 de novembro, a cargo da comissão orga- U' itári E ' B.
-

. 'se os reis que ransgrr-
.nlZadora que elaborou o sezuí t .

.. gos nrversi ar10S xtras da a, GRADA CONCHtEGAÇAO DO dem ciente 'e de,Iiberadamente,

P���RAMA \ . hia e. os U°.;;. Jogos Universitári�s SANTO OfICIO' SOBRE AS as deCisões dos numeres supra.
PRIMEIRA PARTE (No Cam o da F.C.D.)

Oatarínenses, bem como a conclusão RELAÇõES DOS FIEIS COM O possam ser admitidos aos san-
-

.

..

p da réforma dos seus Estatutos cu- COMU-NISMO t S tAS 13,30 horas - Preliminar entre os quadros do Avaí F.C. e do Fi.
. Os acramen os.

..

F C ja aprovação terá lugar no início Resposta: NAO:, pelo mesmo:guel'rense .. f .

,

. do ano letivo de 1950, quando então F t à S C d
�

d ueAS 15 horas - Homenagem ao campeão de 1949 constando do '';f' .,
leít di t

.

f t. d' .
oram propos as . on- mo o como o nao po em os q

'. .'.. '
. .• sera e el a a lI'e ,ona e e lva a -

d S t Of" m
-

t 'a'";i!umte: entrega das faIxas oferecIda.s pelo Ubiratan Esporte Clube e co- rd d I' t' 'd d"
gregaçao o an o ICIO, e nao apresen am as necessan ..

tocadas pelos jogadores do Figueirense �.C. J
'

, ,entl a e ec e lca os aca emlCOS Roma" os seguintes quesitos: disposições.
.. '.

.,

ca annenses. -
. .

-

Hasteamento das BandeIras perante as autoridades presentes com IN" _. F A U E' "

L se é permitIdo Inscrever-se 4) se os fieis que professam
:a assistência dos jogadores de ambos os Clubes.

' 't .

o pI OXt��Od adno., a .}: <
.

t·
L. ·e�- em partidos comunistas ou dar a doutrina do Comunismo, Imt-

D fi1 OI'
.

_
ara em a IVI a e para (ISPU ar os aos mesmos o seu apoio, terialista e antLcristão, e elltes I e unpICO do Clube campeao em conjunto com seu úhimo J Xá J U' ·t· B '1'

'iContendor no . resente' am eo t'
,

I"
s. ogos

_ illver�I anos I ,r�sl el- A resposta foi: "NAO, não é particular os que a defendem
À 1'530: :.p na o.

, 1'08 que sel'ao realIzados. na CIdade permitido: o Comunismo, de' Ou propagam "ipso fácto" ou.

fJ • s,' or�s --:- artIda de futebol entre os quadros titulares tio de Recife, onde espera repetir os fato,
- é materialista e anticris- automaticamente como aposta-�VaI F.C. e du FIgueIrense F.C.

I br'lha t f't d B h' 11-

r
. Ines elos a a la e me 10- tão: seus dirigentes, posto de- tas da fé catoHca, na excomu-AS 9 horas -. J�ntar ín�imo, ,no Metropo.1 Hotel, oferecido pela 1'aI' ainda s�us resultados, pois, deve clarem às vezes não combater nhão DE MODO ESPECIAL re-lExtna. sra· Alb_a Gnsa:d ,Pessl, espos� do PreSIdente d? Clube, aos io- competir com equipes mais pode- a Religião, de fato com � teo- servada à: Santa Sé.:gadores campeoes e DIretores do Aval F.C.

. rosa'� e tTeI·nadas.
.

"'"

SEGUNDA
u ria e com a ação, se demQns· Resposta: SIM, incorrem. .D

PARTE (No Clube 15 de Outubro) Nosso,; l)araben·s, POI'S aos ,'alo- h'
.

d d'
. ,.

,

21 h
. - tram osUs a De,!s, a ver· a el- Jllcorrem em tais penas, po._AS· oras - Entrega de medalhas oferecidas pelo Avaí F.C. 'aos rasos at.le'tas ac·ª

.

.l·e'ml·cos da Fac,uI- R l"- 'I' d C' 1 t
. 1",

•

LI> ra e 19lao e a greJa. e flS- que e as es ão preVIstas pe v

,�eus cITllliJJeões.
.

\. dade de Farmacia-Odontologia ven. to. mencionado direito canônico.
,do 1"

'Grande "Show", animado por vários artistas ilhéus e abrilhanta-' cedores dos nos. Jogos Unive'rsitá- 2) se é licito publicar, difun- Nota: ainda ha pouco, precÍ-A·�or um famosp conjunto musical. rl'08 Ca'arl·nenses. ./' d' l' d' t 'dl)!;... L Ir ou er llvro.s, perio leos, samen e em julho p.p., reUnI
lAvaI F:�?ração do concurso para esC'olha do mais "popula� jogador do. Nossos parabens, tambem, aos jornais ou folhas avulsas que em Chichester, na Inglaterra,

. SoiréeC:?'. .

.

' '.�''>#.'-i�tIIIlI!r�. operosos dirigentes pa F. A. C. E. defendem a ,doutrina ou as e como fazendo,éco àquela:s de/�
be Já .de Ol'h,��ereclda pelo Aral, aos seus associados e aos socios do Cln;

I en.tre
os quais· os aüadêmicos Re- praxes do Comunismo, Ou nê. clarações do Sahto Oficio, CDU-

"tibvo. \ nato Ramos da Silva e Helio Mil- les colaborar com seus escritos. cordou um congresso protas..
OSMAR ME.. COMISSÃO DOS FESTEJOS: 'ton Pereira, que tão bem souberam ltesposta: NAO, porq�e tudo tante na absoluta e irredutíveL

MARIO ABREU, tr�lRA, .presidente. HER'MINIO' MOREIRA, secretãriO-llpugnár pela maior
I grandeza dos �sso está proibidO pelo proprfo tinCompatibilidade entre Comll�

�?ureiro. /
despDrtos universitários ._.".. .._... direito canonico (Can. 1399) nlsmo e Cristianismo.

.

,

_ �, j

Recorte o coupon e' deposite-o na urna existente no Café Nacional. A

apuração será fe.ita por. ocasião da "Festa da Vitória", que o clube al
vi-celeste levará a efeito domingo, dia .27, 110 Clube 15 de Outubro em

homenagem aos seus defensores, pela conquista do título de cam�eão.
da cidade.

. ... :"'. : i -

k'" 'à �" ,,�.-
I
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o RS tA00-Domingo "7 d. Novembr.o ele '.'9 7

DIA 3. DE DEZEMBR01 NO LIRA TENIS CLUBE�' DESLUMBRANTE SOIRÉE: "WHITE CHRISTMAS", MARAVlIlIOSA OR.
NAMENTAÇÃO TôDA EM BRANCO, BASÉADA, NA MúSICA UE IRVING BERLIN. RESERVA. DE ME'SAS A PARTIR DO

.

DIA 28
-'

�

.'

Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do

.

E,sludo
Agencid d� Sanh Catarina

EDITAL
Pelo presente convido o sr. Cid Ardigo, até há pouco residente

em Coqueiros, ex-cobrador credenciado de Seguros Privados do IPA
SE, a comparecer na sede da Agência deste Instituto, no horario nor
mal de expediente, dentrC? ele 10 (dez) dias, afim de tO�lar conhecí-'
menta do despacho de 12-9-49 do SI'. Diretor do Departamento de
Previdência, sobre o processo que responde.

Florianópolis, 17 de novembro de 1949.
Mario Marques Garcia - Dele�:Jo

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80
98.687.816,3.0

76.736.401.306,20

Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentara .n..
melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de

Flori e Pomicultura
H. J. Cipper.
Corupá. '

Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Pecam catalaao gratuitamente.

QUER VESTIR·SE COM (ÓMFOhO E ELECiAHCIA 1
PROCURE A

Alfaiataria - Mello
.

Rua Feltppc Schmídr 48

Carros para o interior do Estado
.

o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada
firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
EXPnESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque - 16 horas

cf excessão de sábado - 14 horas
EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 4a. e 6a• feiras 16,30 horae

Nova-Trento
E. A. VIACÃO ANITAPOLIS - 3a. e 6a. feirn -. 12.10 hora.

Medidor de luz e de 'fôrça
da Aron Electricity MeLer LLd. de Londres

Representantes para todo o Brasil: GEOMINA LTDA.
RUA 7 DE SETEMBRO, 135 - RIO DE JANEIRO

Preços especiais para grandes encomendas Ie' para revendedores.
.

C'onsagrado pela Opinião Pública
Mais uma vez confirmada a supremacia dos "pioneir'os
da refrigeração c o m e r c i a l e industrial no Brasil"

o resultado do grande certame instituido pela imprensa e pelo
rádio veio demonstrar amplamente a preferência com que
são distinguidos os produtos da organização BACCELLI S. A.

)'nmto\Iiba 'P"lil �ociebabc õe .3mpr�Ma .Jnteramer ÍC'4114
com a colaboracéo po Jornal be Notícia� e )taoio )..

�nOClrante OI.' .§ao .Paulo . ..follta í{arl!)Ca e ;RdvlO.,:mllyrinh'Vet�a oo .RIO Oe t..fa�tn·o.

�irmr�
, �e1omé�ito ' .. ''Êacce!l[ .$.A "'�'.'r.

re('on1\t�nao nestemquertto poyülaT'� .' &ssll\·
cou emprimeit'ô tU9étt nap-n-,gunta t\� . .c5.5. que
dh,:�4tm fX?d� insfalar..arelrig«r:of,.'d09.u«
......... s.�." ..esla.he/tfc,lm�nlapr.cC'i�a?e tOUcedlao
otwesente'aip1oma� ;

_ _ _ ..

.. - __ "Qcc.�/h. ..S,A._ _ _-

�ãoclaulo. ta be�ettmbro�t 1949

L�.;�.��
BACCELLI S.Jt-1�

/
,\

K�
J..-Dl__

I n d'Ú 5 t r i a B ra 5 ii e i ra d e R e f r i g e ra ç ã o
Rua Brigadeiro GaIvão, 708 . Telefone 51-5957 • São, Paulo

I'

·§_·&·'&coMPÁNiiiA�iANçr-ôÀ--BAiiiA';
...v_.",

•

fundáda em 1870 - Séde: BAHIA
INGtNDIOS E TRANSPORTES,
Cifras do Balanço de 19.44 .

CAPITAL E RESERVAS ....._" .. . . .. . Cr'
Responsabildades •..... .;.... Cr$
Receita .. ,... Cr'
Ativo........ Cr$
Sinistros pagos DOS últimos 10 anos Cr'
Responsabilidades ...�.. .... ........• Cr$

Diretores:
,

Dr. Pamphflo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Franeiseo de Si,
Anisio MaMorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

Ir_ ••••• •
..•••••..••• •..

•
..
•
..-.· ·_ -._ -

.._ _, .1 _.v. __

arvores frutiferas·

,.�

FIA

Encomende seu. terno para
Natal até 20 de novembro

'"

Loja Rener
=

Tenente Silveira. 29
Florianópolis

GDATll
(orrespondencll
ComerCiai

Confere
Diploma

-, METODO:
Moderno e Eficienta

,

" DIREÇAo I

Amelia 'M PigozZi

Rua General BUteheour!, 48
(Esquina Albergue Noturno]

-'Mt:.' .CHE

NAVIO-MOTOR "ESTEL�,·
maxima rapidez e garantia para transpoête di, sues mercadoria 1),

Agentes. em Florianópolis CARLOS RORpCKE S. A.·
• ,

'�""i(.
�_ .. _---_ .. _--_ _._ __ _._._- -----_ _._ _._ ..........• ,'� ........•.... _ _ .. _' -

Jovem Brasileiro! êerve IU'8
Pátria como perequedtste

. I

Acham-se abertas até o àia 29 de outubro, as ínscrjções para ma..

trícula no Curso Básico da Escola de Para-quedistas. r

Os interessados que desejarem prestar se1'''4:o à sua Pátria como

Para-quedistas, deverão procurar a Secretaria Jo HO B. C., diaria

mente, das 8,00 ás 11,30 11s. e das 14,00 á� J6,30 hs., onde poderão ob-
1 er as informações necessárias.

Jovem brasileiro!... Inscr-eve-ta e' presta teu serviço militai' a
.Pá 1 ria como Para-quedista. J

(
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�UEM, HÃ DOIS DIAS, VIU A DEVOÇÃO CATARINENSE À SUA SANTA PADROEIRA, PODE AFIRMAR QUE EM NOSSA

�ERB;A! ..HOJE.J�Q�1º.,O�J\E,lVl....h.,_ll.lUA1].HÃ, .0 CREDO SEM DEUS E SEM PÁTRA SERÁ REPELIDO PELAS FÔRÇAS DO:
-;

'" n.
__� ·�IG;_i.41�IVISMO E DA NOSSA FORMAÇÃO ESPIRITUAL.

IDr: 'C�rlos Alberto de «DIA DA
'Ollvelra Barbosa Vítimas do- comunismo

tntegranco a turma' '''Ruy
Barbosa" da Faculdade de cr

.êncías Juridícas e Social do Rio

de Janeiro, colou grau, a 5 'do
corrente, o nosso estimado con

terraneo dr. Carlos Alberto de

Oliveiral Barbosa.
O jovem advogado sem favor,

uma das mais expressivas in

teligências da nova geração ca

tarinensc, maneja' com 'facili
dade e segurança vários ídto

mas, <Circunstancia que _
O colo

cou em lugar de destaque en

tre os colegas ..

,
Ao prezado coestaduapo os

n{)SSOS votos de êxito em sua

I'

'lorl.n6pollt, 27 ele Novembro dll 1949

o MOMENTO

'I advertência permanente
Na madrugada sanguinolenta de 27 de novem-

, bro de 19:t?, um grupo de máus brasileiros;' transvia
dos nem somente da rota do dever, mas também dos
sentimentos profundos sôbre os quais se assentam as
nossas mais sagradas' instituições sociais, atentava
contra a própria Pátria, assassinando friamente amí-

.' gos- e camaradas que" surpreendidos enquanto dor,
miam, nem teriam percebido a traição. O fato ficou
na história nacional como um episódio que, evidente
mente, não nos implicaria nenhum motivo de orgu
lho, não fôra o' lance de heroismo de quantos, brava-,
If:lente, opuseram o peito à onda de dissolução e,. as
sim, lograram contê.la em tempo, evitando maiores

I sacrifícios de vida.
, Não é, todavia, para acentuar a atrocidade que

presidiu ao triste acontecimento, da parte dos crimi
nosos desencadeadores da rebelião, que aquí nos refe
rimos ao sentido das comemorações muito louváveis e

I. justas que se estão fazendo, em todo o território bra
sileiro, por motivo do atentado 'comunista de �935.
Queremos -assínalar a advertência que encerra, para
pôr em relêvo o perigo da má orientação das massas

especialmente em matéria que lhe escape ao senso d�
imediatismo vital, nos instantes de crise, em que é
mister situar- o êxito da demagogia com finalidade po-
litica.

.

Sem dúvida, não há, no país" quem, suficiente
mente esclarecido a respeito do materialismo comu
nista, o preconize de boa fé como sistema de govêrno
a um povo de profundas raízes no espírito cristão que
lhe cimentou as primeiras afirmações coletivas e lhe
acompanhou os passos, através da evolução social. O
que, porém, é flagrante entre nós, como em tôda par
te, é a ausência muito pronunciada dessas convicções,
quando as paixões, sobrepondo-se à razão e à sereni
dade, influenciam as campanhas de civismo.

A democracia que adotamos, cedendo a impera
tivos sociais que fôra impossível evitar ou contornar
incorpora à estruturação jurídica nacional avançada�
fórmulas de segurança econômica ao trabalhador .de
assistência e de proteção a direitos que lhe foram 'an
tes contestados, mas que modernamente o dignificam
como condição de, dignidade! A defesa de tais con

quistas ,ou a propugnação de sua maior escala, den
tro dos quadros legais, que a sua expansão perAli
tiss�;,estaria certo. Nunca, porém, a pretexto de pre,
serva-las ou m�srv-0 de ampliá-las, será lícito apre-

)
-

goar-lhes a falência e recomendar, contra elas a sub,
versão de tôda a ordem social presente.

"

Esta obra de demolição é a que, talvez ínconcí
entemente alguns, mas intencionalmente outros, esta
rão fazendo os que, ao invés de uma cooperação cons
trutívá dos créditos do regime e do fortalecimento da
autoridade, não perdem ensêjo à prática da demago,

. \ gia, inoculando a descrença, quando não a revolta, nas
massas menos prevenidas, cujas paixões exploram, ao
contrário de estimular-lhe a concíência democrática.

É tempo de o Brasil, pelo valor de sua gente as
somar ao lugar de relêvo que lhe cabe, no condêrto
das nações democráticamente fortes e espiritualmen
te respeitadas. As disputas intestinas, em que se mal
baratam razões, sacrificadas às mesquinhas ambí,
ções de grupo, só nos poderiam conduzir a exibições
de torpezas como a que manchou de sangue a nossa'
história no fato que hoje se relembra e que a teria
maculado de infâmia se não a. houvessem desagra
vado heróícamenje os que' tombaram. vítimas do
traiçoeiro golpe, mas' consagrados pela gratidão na-
cional.

'

Dr. Moahhr Thomê de Oliveira
e Senhora

relação o nascimento de seu
filho MOAHIR, ocorrido na
Maternidade "Dr. Carlos Cor
rêa".participam as pessoas de sua

Saturno
Quem acompanha de perto

o movimento artístico que se

processa, mêsmo a medo e' às'

poucas, nesta cidade, sabe que
um dos pontos máximos a que
chegamos é representado pela
Orquestra,' Sinfônica da Socie
dade de Cultura Musical de F'lo-

ria�ó�:;�: concêrtos, .esporádi,. Municipios 'dispens!ldo� .

cos, e verdade, por círcunstan- Afim de evitar dúvidas consequentesda Arapongas - Assai -' Bandeirantes -

cías aliás de ordem materíal/ recente publicação na imprensa do país Cambé - Cinzas - Curiúva - Jataizi'

difíceis de resolver,' chegam ao de .uma informação eviden�emente trun- nho - Laranjeira do Sul r Mandaguarí
,
_ . . cada, segundo a qual senam sido. dís- - Porecatú - Sertanópolis - Uraí -

nosso público como agua ao
pensados de incorporação no Exército, Campo Mourão. - Congonhinhas - Abai:

ssdentado. Está claro e muitos em 1950, os cidadãos convocados e resí- tí.

já disseram que uma Sinfônica dentes no território da 5& R. M. (Para.

numa cidade C�'vilizada é que ná e Santa Catarina), o Comando desta DO EST�DO DE SANTA CATAmNA•
. . Região Militar esclarece que apenas os Ararangua - Campos Novos - Con

nem posto de
_ bastecun�n�o, Municípios abaixo estão {lispensados de

I
córdia - Criciuma -:- Jaraguaruna

-

para a pOPula,çao.
O espírito incorporação-1950, com amparo no art. Orleães - Tubarão - Turvo - Urussan•

também tem sêde. E quando 37, da Lei do Serviço Militar, ga - Videira - Xapec'p.
êle está colocado num estado DO ESTADO DO PARANA ' lIeitor Antônio de Mendonça, CeL C.'

tal 1 d di Abatiá - Andirá - Araiporanga - fe do Escalão Territorial.
men que o e eva a me0-' .

cridade, urge dessedenta-Io. E
a música, a verdadeira musica
é um dos melsores meios de
que se pode lançar mão.

A: Sociedade de Cultura Mu
sical, anunciando, para=breve
mais um concêrto da SUa sin
fônica, vem ao encontro dos
reclames do público. Parece,
assim, que começaremos bem o

próximo mês, ouvindo música .. ·

e por gente de casa.

nova, carreira. I

f,antarelli
nesta capital
o notável mágico Cantarelli, que on

tem' fêz a sua triunfal estréia no 'Tea

tro "Álvaro de Carvalho", está sem dú

vida empolgando o público' que aprecia
tal género de espeCtáculos.
Cantaçeltí sabe proporcioná-los com

rara perícia e os seus MISTÉRIOS cons

tituem mesmo intrincados enigmas para
, os que vão vê-lo e aplaudí-Io,

A estréia de Cantarelli confirmou a

fama de que se fêz preceder nesta Ca

pital. depois de haver-se exibido nos

grandes teatros dos maiores centros da

América, da' .Euro.pa e de outras partes
do mundo,
Acreditamos que nenhum dos que com

pareceram ontem ao nosso velho Teatro

saiu dali sem a impressão de haver as

sistido, mesmo, a um grande espetáculo.
Cantarelli promete mais ... E hoje apre

sentará novos MISTÉRIOS ...

MALTEG, contem, malte,
ovos e mel - os grandes for
necedores de vitaminas. É
melhor complemento alímen
tar para crianças e adultos. •

venda em todas as farmácias
'

armazéns.

Orquestra
Sinfônica

lNF-ANCIA»
Andrelino Natividade da Costa

Est s os que fôram covarde, êstes patricios não trepidaram em sola.
e

• .

d h- par a nossa dignidade e as nossas tradí,
mente assas1na os na man açõeS! '

'

de 27 de Novembro' de 1935, pe- Brasi!eiros! Em memória das vítima&

los comunistas. Fóram os de. do comunismo, estejamos de pé para o

fensores, impávidos da sObera-l Brasil e pelo Brasil!!

nia do Brasíl. São hoje os he-
S 1 I ó". a ve ler IS.

rois que foram; ao lado de "Quando morre um camarada

outros, o alicerce em que se ba- Na luta mgente, valentemente

seia a nossa NacionlIlidade e o Trilha pela grande ,estrada

arcabouço de nossa índole de Que brilha a glória, fulge a vitória;

Povo Livre.. Sua alma tôda de arminho

, Tomb�ram no cumprimento Palpita inteira jrtrrto a Bandeira

do dever e a sombra da Bandeí, E nos segreda baixinho

ra Auri-verde-éstrelada, entre VisÕes de glória, fulze a vitória!!!'

aS balas assassinas dos famíge- Resenha Elel- torOairados da bandeira da foice e do
_

martelo:
Temos ,em nossa mesa o n. 9 dessa

publicação da Secretaria do Tribunal Re

gtonal Eleitoral do Estado.
Como os anterio.!es, êsse número con

densa o que de mais vaüoso se passa em

matéria de jurisprudência e doutrina elei

torais, e ainda na legislação dêsse setor,
concluindo um amplo noticiário.

É, por isso. urna divulgação utilíssima,
de interêsse, geral. Gratos pela oferta.

"', .

'l'enellte-corouel l\fisael de Mendonça.
'Major João Ribeiro Piub.eíro.
Major Armando de Sousa ·1\1elo.

Capilão Danilo Paladíní,

Capitão Benedito Lopes Bragança.
Capitão Geraldo de Oliveira.
10 Tene'nte José Sampaio Xavier.

20 Sar�ento Jaime Pantale1io de Moraís,

20 Sargento José Bernardo Rosa.

30 Sargento ('orioI3110 Ferreira Santiago
;�o Sargento Abdiel Ribeiro dos Santos.

10 Cabo Luiz ..\ugltsto Pereira.

20 Cabo C1odoaldo Ursttlano.
20 Cabo Francisco Alves da Rocha.
20 Cabo Hermito de Sá.
20 Cabo Alberto Geruldino de Aragão.
20 Cabo l\1anoel Rire de Agrela,
20 Cabo Fidélis Batista de Agltiar.
Soldado João de Deus Araújo.
8oldad� Lino Vitor dos Santos.

Soldado Luiz Gonzaga.

Se o mensageiro' dos SINOS
A l1:les, heróis mortos envergando a DE NATAL ainda não passou

farda do Exército Brasileiro, prestemos
nossas homenagens e relembrando seus na sua porta, aguarde então a

nome>; reafirmemos a nossa' fé nos destt- visita e prepare uma prenda
nos gloriosos de nossa Pátria! para auxiliar a festas das CRI.
Brasileiros! Sa.íbamos. honrar a memó- ANÇAS POBRES que lhes sabe

ria dêsses Bravos que tombaram assas-

sinados pelos agentes do govêrno russo, rão ag:radecer, deante da ale.
transvíados dos sentimentos brasílicos gria do dia de Natal.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
QUALIFICAÇÃO ELEITORAL

SERÃO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJARElI
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO' PARTIDO A

RUA FELIPE SCH1IIDT.
HORARIO: DAS 10 AS 12 ID DAS 14 AS 17 HORAS,

DIARIAMENTE.

SERVICO MILITAR

Do momento político, e à vista de falharem espe
tacularmente os maiores pitonisos da época, extraí
mos as seguintes conclusões, ambas ricas àe certeza:

1° - Os partidos políticos vão resolver a quadra
tura do círculo;

20 _ Das fórmulas que nascem e morrem, e nas-

cem outra vez, sairá o motu-contínuo.
Toda e qualquer previsão, além dessas, será me.

teorólogíca.

/
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


