
PORTO ALEGRE, 29 (V. A.) Segundo informamos sá-
bado último, � governador Valter. Jobim enviou ao sr. Nerêu

Ramos, por intermédio do ceI. Marcial Terra,' um importante
pronunciamento de natureza política, para ser lido na reunião.

-daquela noite, do Conselho Nacíonal-de PSD.

Hoje, podemos tUvuIgar .

na integra tal documento, que
.nos foi entregue ontemà tarde, no Palácio do Govêrno, pelo
próprio signatário. É a seguinte a carta do governador Jobim
ao sr. Nerêu Ramos:

"Porto Alegre, 25 de novembro de 194.9.
Exmo. sr. (Ir. Nerêu Ramos - M. d. presidente do Con...

selho Naeional�do P. S.J> .

. Cordeais saudações, '. J
.

Acusando o 'reeebánento' de seu telegrama em que soli...

cita'nosso comparecimento à próxima reunião do' Censelho
Nacional, lamentamos que deveres imposterg,ave� impeçam.
'nosso afastamento. do Rio Grande, neste momento.

,

Nada tentos a aditar às. ponderações já tomadas pelo nos ..

e tação, [ulgou prejudicado o SfU
so paJ."tido.. '

pronunciamento.
.' Também, fôrça é convir; não aceitamos recuos nessas de",

.

Apesar da atitude do delegado do liberações. :, .' .

.

. .

Rio' Grande do Sul não ter' consti- A uníea soluçãó condigna será a resultante do entendi-

tuido uma definição, foi cons.dera-
mento de todas as organizações partidárias.

da lógica e perfeitamente compatí-f ,

Isto já "está plasmado na 'consciência' de tOdos os brasí;
,.

vel com a resomção do PSD do n05-
Ieíros, ,

so Estado, procurando dar um ca-
E quem" se afastar do senso popular sofrerá as conse-

ráter mais ,naóonal ao processo de quêneías de seu grande erro.

i�dicação do �andidato à presidên- No1sos compromissos ,estão expressos na deliberação to;
era �a Repubh?a. .' mada pela Comissão Executiva do Rio Grande.

.

Aflua!, apreCland� � marcha dos

I
Si não fôr cumprida estamos desobrigados, porque enten-

acontecimentos, yeríf'ieamos nestas demos e reafirmamos que só uma solução nacional harmoniza
48 horas que a decisão do Conselho o Brasil

'

.

'

N�cional do ?�D, �le�,de ter deter-I. O que propugnamos 'é uma fórmula brasileira que unífi
minado a .renuncta irr'evogavel do l que 9 Brasil.
seu presidente o senhor Nerêu Ra
mos, não encontrou clima nem na

própria esfera oficial onde, segun
do se afirma, foi concertada. No
seio da UDN, de quem fícoü na de-

. O' �ome qu� merecer a confiança ���nal, àtravês das

pendência, aquela fórmula então! resoluções. das diferentes correntes de oprmao, venha de onde

deixou quase de ser tomada �l11 con� j vier, terá nosso. apoio, decidido, aber�o e desinteressado.

sideração, �

Com o mais elevado apreço, creia no seu adm.Q amoQ e-

Deduz-se isso da,s palavras . do I obg. - (a.) VALTER JOBIM".
.

deputado Alberto Deodato, presi- i
Porto Alt:�gre, 25. de novembr� de 1!)49.

den te. da lJD?{ mi�eil'a ao "re'0ehéJ.'j " ,

.

. ·i.
on.lem no Hotel �eJ'rador a comu-} ,

.

nicaçâ? do que, 'havia resolvido o' sr. Afonso Pena Junior e -do pró- entregar 'Jfici:almel1Le 20 presidente'
Consejho Nacional do PSD. Dísse

'

prio governador Milton Campos d.e-I.dá UDN de Minas a nota do psn
aos. senhores senadores Magalhães pendendo, quanto ao último,' de contendo a fórmula mineira apre

Barata, governador Moisés Lupion aprovação da dissidência chefiada vâda na reunião not�lrnfi de sáLad ..>

e Henrique Dodsworth' que levaria pelo sr. Nerêu Ramos.
I pelo

Conselho Na'cil)n;tl do PSD, es
a all�di.da fórmula ao :eu partido e.1 Há ainda mais um. índ.ice do fra- teve também na residência li.) ltepu
confIava em Deus

paI. a que �ôsse ü.asso L.otal �a corre,nte hdeJ;'ad� pe� J t�do Artu: Bernar�8S, a. fl.'m d� de-

encontrado um nome de candldato )0 sr. BenedIto Valadares no seIO do slllcumbrlr-se de IdêntIca missão

á altura das tradiç,ões e d.os inte" PSD. Graduados elementos da UDN junto ao presidente do PR.

rês�eS' naciona�s. Foi ,;l'm Vei'd��ei-l nadonal, como.o senador José Amé�
.�.

1'0 r;eqUlescat lU pace nQ"que Ja se rico Prado KelIy, os governadores
O SR. NEREU RAMOS NÃü

P�SS,?Ú a chamar a, "fórmula Bene-j Otavio. Ma�gabeira'da �ahia, .o�val-
VOLTARÁ À PRESII?ENGIA

elIto ... do 'I'l'lgueIro da Paralba' e MIlton
DO P. S. D.

. �ãó obstantel corria hoje na Ca- Campos, depois de prolongada rell- RIO, 29 (V. A.) - Ao en�ral' 011-

maraq�e o dep�tado Afonso Arin�s I nião na residencia do lideI' de seu tem no Sena�o, 9 sr, Ner�u.�al1l�s
contava ter saQldo que '0 secretárIO I partido na Camara deputado Ga- sofre� um cerco doS' CIIOlllSLl.\,:; pa� ...

do Interior do Rio Grande, dr. Os- brielí .Pas'��s chega;ain á conclusão lamentares que a uma voz qU61'iam

cal' Fontoura, telefonára para

esta�ue
de'nenhuma fór�ula õ Diretó- lhe perguntar se era verdade que

capitàl declarande qu� a U. D

..
N;-; rio' Nacio�al d!l UDN ;S� sub�eteria . se estava� proc�ssando e�tend�

ia adotar a "fórmula Benedito Va- á vóntad.e, já não diziam do' Cate,te, 'men�os p,ara o seu retôrno a pr·eSl-

ladares", como passou .a ser atuali- mas do '.deputado Benedito Valada- denCIa do PSD.
.

zada a decisão do Conselho N:rcio- res. '.' Desmenti�do essa notjda o více-

O APOIO DO SR. VALTER JO- nal do Par:tido Social Democrático. Iss'o mesmo teria feito. sentir ao . presidente da Repl,lblroa respondeu
BIM A' CANDIDATUR,\.· BIAS

I

'A S�T verdade essa noticia a cuja presidente da Republica o· governa- com toda-.a fh'meza:
.

(FORTES fonfe tivemos de dar crédito, vem' dor MiltOn C�pos ao apresentar "Isso nã:o é possivel. Só-quem nãO,

RIO, 28 (C. P.� _ Está ca'tlsan-
muito a propósito i'eproduzindo á onLem as' suas. despedidas, quando me conhece� pode f�zer um juizo s�·

d,o sensação nesta capita.l. a n�JLicia seguinte Ilota do .vespertino "A Van.- disse ao general Dutra que estava me·lha.nte".

polit.ica que o "Correio do Povo" guarda" que' assim- emite uma im- encontrando dificuldades quas(l in

estampou h (}je, revelautto que o pressão perfeita da falta de. cLima transponiveis para a UDN endossar

deplltado Batista Luzaruo foi 'porta- que a fórmula Benedito Valadares à "fórmula mineira", não só pela

dor <!e um apêlo do 9oeputado Bias . enc?nt�ou até nOj Catete depoi&' da e�.clusão do nome do deputado Cris

Fortes ao governador Valter Jobim renunCIa do sr. Nerêu Ramos e do tiano Ma'chado, como t-ambem pela

so�icita.ndo o apoio dü\ Ri!) Gl'and� repúdio público do; mais' graQ.ua- recusa dó delegado da ':B!.Wlia, ge
do Sul á sua candidatura. l'oda a do;� eleme�to:s ·.da UDN:

. t.
neral Pinto Aleixo, vetand? o no-

imprensa carioca inter.@.,s'Ju-se por, FOI1l.os mformados ofICIalmente me do deputa·do Carlos Luz.

êsse nõUlliário. por 1m1 alto dirigente udenista que DéSse modoa lista Benedito Va

a "fórmula mineira" está absoluta- !.adares', �omposta de 5 nome,. por

mente derrotada. Esta tarde uma fi- eliminação reduzia-se já a três pes

gUl'a de alta responsabilidade na so'as. Sim, .três 1)essoas, C.OUlO. na

vida publiCa brasileira, possivel- Santíssima. Trindade e uma só ver

mente o ex-presidente· �o\rtur Ber- dadeira: à sr. Benedito Valadares.

-natdes, procuràrá o presidente da

'Republica para lb;� tazer.lleDt� II .

ENTREGA DA "FORMUU!.-

inteira impossibil.idade doe' uma ,'.
MINEIRA" AO PRESIDENTE

composição em tôrno dos nQmes de _

DO P. R.

.preferencias do depu�ado Benedito RIO, 29 (V. ,A.) -": A e.omissão

Valadares. O, sr. Artur Bernardes ;.pessed,ista que ontem l�.el� manhã

sugerira nessa ocasião o nome cio I esteve no Hotel Serrado., ,1 1'�Ú1 de

o MAIS ANTIGO mARIO 'DE SANTA CATARINA
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Contra a chamada
....

..fórmula
� .

mmeira
.-

') .

Avoluma-se a onda
,

'

ae .'.repulsa
P.Ol'to Alegre, 29 (V. A.) - A re

portagem politica do "Correio
.

do
.

Povo, realizou ontem um trabalho
de sondagem nos meios pessedist.as
procurando auscukar a reação do�
mesmos ante os acontecimentos da

madrugada de sábado, no Rio .prín
cípalrnente a aprovação da chama
da fórmula mineira pelo Conselho
Nacional e a renuncia do sr. Ner8u
Ramos à presidência do partido.
Destas sondagens lhe foi dado. esta
belecer o seguinte i enquanto, de
um lado, os elementos favoráveis
áquela solução mostrava-se Tes·er

vades, nada declarando a não ser os

"slogans" já clássrcos e rotineiros
de que "o parfido está unido" e

"tudo çontinua bem" da parte con

trária encontramos' disposição e até
mesmo espontaneidade.
Assim, pode a reportagem obter:

as seguintes declarações sôbre a

aprovação, pelo Consejho Nacional
-do PSD, d� proposição mínen-a :

,

DO DEPUTADO GLIGERIO ALVES
É evidente que a maioria dos

componentes do. Conselho Nacio
naldo P. S. D. não correspondeu á

-expecl.ativa dos seus corr-eligiríná
a-íos, subordinando-se, CQIl10 se su

bordinou, a uma imposiçãQ do Ca-
teLe.

.

Há 19 anos fizemos uma Revolu

Cão que empolgou todo o. Rio Gran
de e o país em sinal de protesto pe
los mesmissimos motivos, isto é,
por não querer�IDos nos submeter a
semelhantes imposições. Naquela

.
ocasião arrisquei minha vida em

missão, que ainda deverá estar na

Jembran'Ça dos contemporaneqs. Se
ria um sacrifício lotalmente inutil?
Não (} creio..

•

Hoje, nin'guem pensa em revolu�

ção, por t.odas as razões. Mas o gau�
!(lho é o mesmo e dele é licito espe
['ar que a geráção atua� não seja
coveir,a das l10ssas tradições. As ar
mas .são outras:� há os par'Li,dos po
líLicos que nos cumpre preservar,
não permitindo que á sua função
espec)fica se sobreponha qualquer
"outro poder. Ou isso ou não mais
�evemos pensar em partidos é nem

-em democracia. No fim do manda

to, o presidente da Republica man
<la dois ou tres servos escolherem
.o candidato...

'

A posição do Rio Grande do Sul,
até agora, está ressalvada com a ati
tude da sua domissão Executiva e

COm a interpretação feliz que lhe
deu o bravo. gancho coronel Mar
cial Terra, do qual todos· nos d'eve
mos orgulhar. Cumpre pre;tigi��lo.
Da minha p·arte uma coi8'a eU' lhe

afirmo: não sairei diminuido desta
luta e agirei de acordo com a minha
cons-ciencia e com o que 'Considero
meu dever. O dono de .meu'mandato

é.o meu partid.o, ao qual me�m9-se
!l'lla devoJvido se, por absurd'Ü, ele

tomass:e uma atitude que eu consi

'lierasse ünpossivel de acompanhar.
.p que me preoc'upa, el1treta�.to, é o

Rio Gr�tide do Sul, que é eterno
está acima de todos nos"

.

,

DO DEP. FIlA'NClSCO BRO
CHADO DA ROOHA

"O Conselho Nacional do meu

Partido incorreu em Iamentave]
equívoco e praticou um grande êr-
1'0. Equ ivocou-sa quando containdíu
a voz do oficialismo com os anseios
do Povo Brasileiro. Seu êrro 'foi o
regresso aos pr-incípios que vigora
vam antes do movimento liberal de
1930.

'

Eslou inteiramente solídar io COl�
o sr .. Nerêu Ramos e com os bravos
correligionários que negaram seu

voto á fórmula míneire ".

DO DR. LUIS SARMENTO BA�

RATA;

"O Rio Gl;ande, I:epelindo a fór
mula apresentada pelo sr. :Benedito
Valadares com a altivez com-que o

fez' o seu ilustre representante do
Ceuselho Nacional, d? P, S. D., CeI.
Marcial Tel'T'a, �oDs�Fou-se fiel]ás
suas tradições democraticas, O an

tagorrismo en tre a malfadada. f'ór
mula e a democracla é flagrante..
Até os cegos o reconhecem.

É uma página negra na vida po
litic.a ,do nosso paí·s e nunca ima

ginei, ao pegar em armas em 1930,
que a bist.ól'Ío1,l. viesse a se repetir,.

DO DR. ·ARAMY SIL\lA:
"A d�cisão do Conselho Nacional

do P. S. D., decepcionou-me. Custa
crer que existem no seu' seio ho
mens que se bateram em :1930. Em
consequencia fugiram aos' anseios
liberais da Nação e renegaram os

principias fundameni.ais do P.arti-

00.
.

Nã� qt{ero 'crer q\.le· os pessedis'
tas gauchos venham a ser caudatá�
rios daql�eles (que se dobral'am ás

imposições caLelianas. Ainda c:111fio
na i10ssa gente".'

.

"REtQUIESCAT IN PAGE.

IUO,29 (V. A.) - Como se sal;Je,
o de',;godo do PSD gaucho, coronel
Marcial Terra, na reun"ião de s:\ba

do do .Conselho Naci_onal abstevf:.-se
de adotar a chamada "'f,drmula mi�

neirà" porque, sendo portado!' de

uma l}roposta 'ampla oferecida peJa
secção do seu partido e rajeitad,a
'preliminarmente quando o sr. Aga
menou Magalhães proPôs a sua. vo-

. ,

\

ERergico pr'onõnciatP�ntu do
governàdor

.

WaHef10bll
0"'/
"

4 . inteu·ra· da carta' que s, excia. enviotí·
ao sr. Nerel} Ramos

Para nós não existem pequenos nem grandes Estados, sõ
encaramos o Brasil em sua unidade politica, independente;
mente de suas divisões adminístratlv rs. i

DECLARAÇõES DO MINISTRO'

ALDROALDO MESQUITA DA
COSTA

RIO, 29 (V. A.) - O. ministro'

Adroaldo Mesquita da Costa, ouvi�
I

•

do hoje' pela reportagem do "Cor-

reio da Noite" sôbre os trabaLhos·'
de cQolldenação politica, que

'

·em

preendeu para encaminhar a uma'

solução satisfatória o prOblema da'
sucessão presidençial da Republica•.
fez' áquele vespertino estas declara�·

\iões:
"Recebi a incumbência de reagrn.:....

par os partid.os do acôrdo. Todo· o'

meu lraba1ho foi dirigido com tá!
finalidade. Agor.a: que o objetivo foi

conseguido, resta aos pr�siden'tes:
dos três partidos e aos lideres poli
U.cos resolver sôbre o assunto";.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o MOMENTO

_ firmeza duma atitude

,

.

,A atitude sobranceira e firme que, o' sr. Nerêu Ramos aca

ba de tomar perante 'Ü Conselho Nacional do P. S. D., a cuja
presidência' renunciou em caráter irrevogável, só não a com

preendem os espír-itos intoxicados pelo ódio e que mesclam

de suas 'paixões doentias as próprias intenções politicas. A

estes, as causas do' civismo e os ínterêsses públicos serram

simples pretextos para as explosões de suas mesquinhas 'e

gratuitas prevenções pessoais', como se o próprio destino do

Estado ou do País se subordinasse aos seus desejos de vin

gança.

T?dOs. sabe�os, já a estas horas� Que o sr. Nerêl\ Ramos,
ao deixar a -ehería do seu partido, nao o fez senão por impe
rativo de convicções, que se não conrínartajn a determinados
moldes .impostos regionalmente à guisa de uma solução na

cionak para um problema de magnitude e extensão nacionais.

Ademais, a sua conduta, conforme declarações que ele

f-ez, equivaleria a mais um 'serviço prestado ao partido.
Ninguem, portanto, se lembraria de, em fase de' tão cla

ras e positivas razões, <atribuir ao preclaro Vice-Presidente
da" República e Catarínense eminente uma situação, de COllS:

.trangimento, raiando numa derrota, quando, na verdade, o Pro
cedimento altivo do, grande homem público do Brasil assume

proporções dum ato de raro desprendimento, implicando' uma
definição oportuna e de ,aítíssimo sentído eívíco,

Nem por outro motivo os jornais cariocas mais insus

�, peitos, como o "Correio da Manhã" entre outros (e para

� 'citar o autorizado órgão udentsta propugnador da candida
tura do brigadeiro Eduardo Gomes) apreciaram o caso em

termos de invulgar exaltação do valor moraj e político do sr.

Nerêu Ramos. Figuras de projeção nas esferas centrais da U.
D. N." como o ST. José Américo de Almeida o visrtaram e lhe

souberam avaliar a importância. do gesto, medindo-lhe O' porte
ida personalidade inconfundível e marcante.

'

� �udo isso alguns despeitados locais, não certamente por
mal informados, mas por absoluta ausência de crHério políti
co, chamam de espCtaculaJr derrvta, como se ddmínuido hou
vesse sido o sr. Nerêu Ramos num hance em que, precisamente,
mais se lhe acentuaram os traç-os essenctaís e permanentes da

sua vitoriosa escalada polítíca, Aplaudido calorosamente pe
los que, à sua saída do recínto já sabiam da atitude que to

mára, não lhe poderia ter sido mais compensadora a renún- '

{lia ao cargo em que, enquanto permaneceu, f'ôra sempre alvo
da confiança unânime dos seus" correligionários e companhei
ros de direção.

De-resto, ao sr. Nel'êu Ramos não faltam qu�lidades de vi
são política para os mais decisivos' passos de sua gloriosa ca

minhada, ·em que nunca deixou 'de ombrear-se com o homem
do povo, mercê de cuja sOlidariedad,e esclarecida a sua carrei
ra públâca tem constitui do UI�a esplêndida série de triunfos
continuados.

\
'

Como quer que seja, a co·nfianç.a popular, que se�pre o

amparou em tôd'as as horas, não, lhe falha no in.stante presen
te. A inquebrantável S'o.Jidariedade dos correligionários e

coestaduanos em geral permanece a mesma' atuante e nrnie
,

aguardando o ,evolver ,dos acontecimentos e �sperandcí tudo d�
patrioti-smo e d'a sinceridade cívica !d'os homens a quem cabem
as responsabilidades maiores pelOS destinoSi \la Pátria.

,lio

"
�.
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',Reservista
De ordem do Exmo. Sr. Ministro de Estado e Negócios 'da Guerra,

Deste ano será comemorado o "Di,a do Reservista" - (16-12-949), quau
'10 todos os reservistas do Exército de la, 28 e 3a 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 168 C. R., os residentes

,

na Ilha, afim de ser passado o visto em seus certificados.
LUIZ NAPOLEÃO DE AZAMBUJA - 1° Ten. Chefe da 16&.

C. R. M.

Dia do

Hospital ele Caridade
Se,vioo de transfusão de sangue

_
o Banco de Sangue do Hospital de Caridade neces·

, sita doadores. Qualquer pessôa que dese-je doar ou 'Ven·

d� rs,eu sangue poderá proéurar os técnicos encane·

gadoSj do Serviço entre 8 e 10 horas. 'f�ão os doador�s
gratuitamente, exame. clínico e ex_a�es dê sangue.

Doar sangue não prejudica, traz benefí�ios.

f
r
1 /

.......

RODOLFO PAIVAGréve- geral no Panamá
Panamá, 27 (V. A.) - A greve morrer sob êsse jugo. Aliás, o san-.

.geral contra o domínio policial no gue assim vertido nada seria dran-'
Panamá paralizou pratrcamente o te do sangue que será necessár ío

comércio, bancos e [nstítuições edu- verter, num futuro mais ou menos
ocorrido na Maternidade

cativas. próximo, para sair ve�ced,or de los'Corrêa".

Todos os arrnazens, bares e pos- uma terceira guerra inevitável".'
LnS' de gasosina fecharam as portas. -----...;'----_--..:.....-- ...;.. --1

��::!�,�:!,��i�,h�:7���:ro� Crônica da Assembléi
:l�n�ii��:��deOst�Ón��:� a iluminação Simbólica advertência. - Comonícae õe
ri��O�O:e�l�n���:�:S����i��:��ersitá- Pesar.- Sessão eX,traord-inária para 'boj
A sucursal do "NaUanal City ,Coube ao sr. Saulo, Ramos, 2° VIC�- os srs. Guilherme Urban \ e Wald

Bank, não pode abriJ\ .e a do "Cha: Presi:de�te, a direção dos trabalhos mar Rupp, do P.S.D. e U.D.N., r

se National -Bank.' está fechada há
da sessao de ontem, estando' pre- pedivamente, que abordaram várí

dois dias'. T�dos 05 meios de Irans-
sentes 34 srs. deputados. assuntos.

porte estão paralizados. Farmácias Aprovada a ata, foi Iida a matéria

e restaurantes, abertos por seus
do expediente:

proprietárias, _ fecharam antes do SIMBóLICA ADVEHT:E:NCIA

fim do dia.
O sr. Biase Faraco do P,S.D., re-

O PRESIDENTE feriu-se a acontecimentos de pro-

Panamá 27 (U. P.) - Daniel fundo significado espiritualistta,

Chanis, reconhecido como presiden- como o dia de Ação de Graças, a

te da Republica pela Côrte Cupre- f'estividade de Santa Catarina, pa

ma, anteontem, e a que' tomou o
' droeira do Estado, na qual, junto

cargo minutos depois Arnulfo Adas, COm o Deputado Konder Reis, r<:'

está asilado no Hotel 'I'ivuki, em An- presentara a Assembléia e ás come

con, Zona do Canal. O hotel é pro- morações de 27 dc novembro.

priedade norte-americana. Ponderou que, pela onda cornunis-

Chanis parece cansado e desilu-I ta, eram responsáveis, em' grande
dido, mas continua sendo o presi-jParte, as injustiças sociais e os de-

dente legitimo da Republicá. saiustamentos econômicos.

te da Republica pela Côrte sllPee-1 Recordando que Os oficiais e pra

do o desenrolar dos aconteoimentos. ças tinham sido assassinados en

Continuarei crendo que sou o

pre-I
quanto adormecidos, disse que êste

sídente constitucional, até que �l- f�to revelava a simbólica advertên

guem apresente 'prova em contra- ICla de que Os soldados do Brasil não

rio". Chanis tem em sua companhia podem dormir.
-

a espósa e o filho. Afirmou que o combate ao comu-

nismo tem sido esforço quasi que
RENUNCL<\.RAM OS, CHEFES exclusivo das Forças Espirituais e

.

DA POLICI� Forças Armadas e apelou para ,)S

Panamá, 27 (R. Lawiel, da U. P.) Partid tid d t'QS no sen li o e ornarem
- O coronel Remon, o tenente-coro- ef ti did d
Del Vi'.larino e o comandante Flores

j
,

e

IV�ds aIS �e I as e repressão a

essa 1 eo osna,

apresentaram renuncia a Arnulf'o '
. .."

A
.

h f da poli
I Pinalísou fazendo um apelo aos

nas como c e es a po reia: mas· .

d
. - -

di
, . partidos democraticos para que

a ecisao nao immurra a crescente .-

, _

t
A '1' it

. nesta situação pré-eleitoral não se

oposlçao aos res nu 1 ares, causa-'·-
,

.

d d d do xovê Chani
deixem seduzir pelo espólio do.' an ..

ores a que ra o governo anis ti id
.

Ardas não anunciou ainda se aceita-I
rgo part� o comunista,

._.1 Da.I",lo�grafari os pedidos de renuncia; apenas a I ,OMUNICAÇõES \ I
publicou uma nota dizendo: "Para

O sr: Alfredo Campos, do P,S.D.,

cessar esta intranquilidade, taço comumc��l haver .

representado 'l 1__ diplomad,a.
saber que os três' chefes da policia

Assembléia, nas diversas solenida

apresentaram �spontaneamente suas
des realizadas sábado e '.-(l'omingo :.

renuncias. Oportunamente estuda- I.dtimos, em Criciuma e Orleans. -

rei tais pedidos". I Tambem o sr. BuICão Viana, dfl i-,
-

H.D.N., levou ao conhecimento da

_Ankara, 27 (iF. P.) "É preciso Casa haver a Comissão representado
lançar a bomba atômica sônre a a Assembléia nas solenidades de 27 I
União Soviética, antes que seja do corrente, que assinalaram ha-' it ..
tarde demais, - affrma ho'e em' -

uh '.
,. J;., menagens-póstumas dos que foram C.mi.a. Gravata. Pilamel

s stâncla, num edltonal publlca- b b
'

' .'
. " ., � ar aramente assassmados' !pelos Meia. da.'melhore'i pelo. .....

do pelo Jornal U1us Husem Yal- vermelhos.
-

dU
tchin, vice-presidente do Partid'Ü .

Dorel preçe. .6 Da CASA._
R' bl' p 1

- I Usaram da palavra, em segllldn, I CEL�NEA - RuaO, M.lr.'
epu lCO opu_.'lr e uma ,das per-!

•

sonalidad,es luais destacadas do re- ,

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

e

Senhora participam aos parent
e pessoas de sua amizade o na

mento de seu filho Luiz

25-11-49 .

PESAR
O sr. Biase Faraco, do P.S'.D.,

quereu voto de pesar pelo fale
menta em Curitiba, do sr. Luiz L
nardí, que foi aprovado.

I

ORDEM DO DIA
'

REDAÇÃO FINAL: Projeto
Lei n. 80/49 - Aprovado. '

Idem.idem, n. 139/49 - Idem.
SESSÃO' EXTHAORDINÁRIA

I Convocada para as 9 horas
hoje sessão extraordinária, quan
serão apreciadas as emendas ore
cidas ao

_
Estatuto da Policia

tar, foi 'a sessão encerrada a se

Oferece seus' serviços:
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

Caixa Postal 55.

gime.
.Yaltchin, que há algumas sema-'

Ilas ,concitava oS! aliados ocidentais'
à açãb, hoje lhes pede que façam
entender "os despotas bOlchevistas�1numa linguagem que êles estendam,
que -d�vem renunciar ás suas idéias I
agreSSIvas e as .suas preteUI;)'ões ou,

então resignar-se a ver cair sôbre
êJ.es uma chave de bombas atômi
cas. "Para lhes provar que não se

trata de vãs imeaças, prosseguiu
Yaltchin, di�igindo-se aos_ aliados

,ocid,entais, lançai a bomba atômi

c� sôbre um recanto deserto da Si
béri'a. É ,certo que isto custará a

vida a algun� entes desgraçados,
mas êstes estão já condenados a vi
ver sob o jugo da Tcheca' ou em

campos de trabaLhos forçados e a

O ,Diário, de ontem, lavou-se em água de rosas. Espio
Ih'ou todos os jornais do Rio e de Pôrto-Alegr� para um re-.
sumo da sessão. d.o p, S. D., na qual o sr. Nerêu ,Ramos, fiel ao>

seu destino de não, comandar derrot'as, renunciou ao carg(Jo

de presidente do partido.
FariSjca daqui, farisca dali, a ,sÍnte,se saiu mais ou menos:,

,exata. Um senãozinho aJ;lenas: cortou o Diário a noticia de'

como .o·sr. Ner�u Ramos deixou 'a séde do P. 8. D. Natural que:
as maIúfestações de simpatia, na ocasião ifecebidas, o DiáriO"

as transfl9risse ao sr. Benedito Vala.dares, que é o novo sol�

Do noticiário do órgão udenista, ali'ás', se 00nclui -que a fór':;'

mula mineira foi aprovada ,<à vi,sta de .o sr. BenedIto VaJ.ada

res 'dedarar que não era criança e, ponderar que a U. D. N._
mineira e o P. R. aceitariam qualquer um dos srs. Bias For

tes, Carl.os Luz, Israel 'Pinheiro' e, Ovidio de Abreu .

Diante disso, temos pela f'rente o seguinte:
a) - () 'Candidato <à presidêncill," com o apôio da U. D. N.",

será um pessedista mineiro;
,

20) _ se a U. D. N. nacional não apoiar um d-êsses

,quatro nomes pessedistas, a vitória, a que o DiáriO se refere,
vira mingáu assuS/tado.

Em todo o caso, esperemos, que é velho o' dita�o: praga
de urttbú ...

..•........•............ � .

F,ÉRIDAS, REUMIlTISMO �
PJ..ACAS SIFILITICAS

Elixir de Noouelra
••dIJagito Gu::dllu DO tratam.nte

, "" do lifUie ,,' ,:

pA R�A F E R IDA Si
E C Z E, MAS.
INFLAMAC<'>ES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESP'INHAS, ETC,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- o sr, Manoel Rosa Alves fun-
. �.' ,

"ClOnarlO estadual;
,

- o sr. -Haroldo Barbato, funcio
nário do Tesouro do Estado;
- o sr. João Opuwska.inosso cor

'Teligionário ;'
- a exma. sra. d. -Olivia Andrcza

-de Carvalho Rosa, dignissima con-
-sorte do 'sr, Fridolino X. Rosa;'

- o sr. Mário Wiethorn, diretor"
-do Grupo Escolar "Eliseu 'GuiÍher-

r ()"me", �e Ibipama.

A 'Agonia· õiíiã"õ_"õialTüüiã
da lsm'i . exemplpr de� soldado .

Aliviada em Poucos Minutos

��u
,ANIVERSÁlÚOS:
MENINA RITA DE BRITO

Transcorre hoje o aniversário da
.menina Rita, filhinha do sr. Pedro
�Alves de Brito, cujo Iar feliz será
hoje festivamente visitado pelas !.1U

,.merosas amiguinhas da aniver-sar-i,
.ante, que +rão levar-Ire cumprimen
-tos.

"O Estado"_se associa a essas 110-
.menagens,
..sENHORA ESTER MELO \LENTZ

A data de hoje é do aniversário
-da exma. sra. d. Ester Melo Lentz,
-dignissíma "espôsa do sr. Oswaldo

, Lentz, telegrafista, .e filha do nOS30
distinto confrade jornalista Osval
-do Melo.

A aniversariap�e"que' é 'funcioná.
ria da Secretaria da Assembléia
"Legislativa, será por- motivo da da
"ta, 'muito cumprimentada.

, "O Estado" felicita-a
FAiEM ÀNOS HOJE:

Em poucos minutos a nóva
<

receita
- Mendaco - começa a circular no

.'..:.Sangue, aliviando 05 acessos e 98 ataques
..da. asma ou bronquite. Em pouco tempo
-é possível dormi» bem, respirando livre e
'Íacilmente, Mendaco alivia-o, mesmo
-que o mal seja antigo, porque dissolve e
"remove o mucus que obstrúe a8 vias res

.piratôrias, minando a sua. energia, arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
"prematuramente velho, 'Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia
-de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e COmpleto alívio do sofri
mento da asma em poucos dias, Pe�

. Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
:farmácia. A nossa O'arantia é a sua maior
:'prgteção.

. ......

,Mendaco A<,::�,::.m
'I

Cine-Diário
RITZ, hoje ás 5, e 7,30 horas

A CASA DA 'CUmçA
COM: D., Gray - Margaret John

, :son

No programa: A Marcha da Vida
,� Nacio�al., Atualidades Warner
Fathé - .Jornal

Preços,: Cr$ 5,00 e 3,20
Censura até 14 anos.

ODEON (Teatro Alval'o de
"Valho), hoje á's 8,30 horas.

Outra notável apresentação
:mágico mais famoso do mundo

. ./

CATARELLI
E sua misteriosa -Companhia!
16 figllras .. k

CenSHra até 14 anos.

Ingressos à ven'da 'no Cine RITZ,
<diáriamente, desde 9 horas da manbã
-.. o ••••••••••••••

'
••• o ... o ... o ... o ....

IMPERIO, (Estreito) hoje ás 7,30
;horas

CONQUISTADORES
(Technicolor)

ROXY, hoje ás 7,30 horas .

, Ultimas ,exibções
'Notcias, da Semana - Nacohal

VIOLINO CIGANO
COM: P. Parv'Ü"

A GRANDE VALSA
COM: Fernand Gravet -

:Rainer � Miliza Korjus
Preç/)s: Cr$ 4,20 e 3,20
Censura até 14 anos.

...............ó o •• 0 ••••• 0 •••••••

IMPERIAL, fechado para
�.tnas.

Louise

refor-

A sessão de ontem teve inicio ás pelo lutuoso acontecimento, o que
1[. horas, presidido-a o sr. Saulo foi deferido, tendo ocupado a 1;t.i- �.

Ramos 2° Vice-Presidente, estando buna, apoiando a homenagem, os, f
presentes 32 srs. deputados. srs. Bulcâo Viana, da U.D.N. Caro,

,

Aprovada a vata da se�sã'O extra- 'doso da Veiga, do P.R.P. e 'Saulo
ordinaria das 9 horas, foi Iida a ma- Ramos, do P.T.B. \ .

térla do expediente. / Em nome da Mesa, o sr. Alfredo
A LAMENTAVEL OCORRBNCIA DE Campos, 2° Secretário, manifestou

PONTA GROSSA pesar pelo infausto acontecimento.
O sr, Nunes Varela .lider da maio- .Falaram, após, os .srs. Konder

,

ria, encaminhou à 'Mesa', " niql1eu- Reis e Guilherme Urban, da V.D.N. ,HOMENAGEM AO DR. ANTO- tão Fortunato Ferraz Gominh(}
inento no, sentido de ser expressado e do P.S:D. ,

'

NIO CARLOS KONDER REIS Dr. Carlos Loureiro da Luz, Ten.
pêsames ao sr. Deputado Lopes ORDEM DO

.

DIA Será homenageado com um Av. Fernando' Viegas, Manuel
Vieira, pelo lamentável desastre ,A matéria foi de numerosos Pl;O� jantar no Lira TenÍs Clube, por Eloi Pires, Dr. Harcílio Luz Fi
ocorrido, ante-ontem, em .Ponta [etos de lei, reiniciando-se a

diSC'Jl�'I'
motivo ainda de su� f?rmatura, lho, Acary Silva, Dep. Fernando

Grossa, Estado do Paraná, no qual são e votação das emendas ao Esta_"como bacharel em Díreíto.ionos- Ferreira de Melo, Cap. de Mar e

perdeu a vída, uma sua filha. tuto da Policia Militar iniciada' n� so conterrâneo Dr. Antônio oar. Guerra Pltnío Mendonça Fon-
O ilustre Iid�r do P.S.D., encami- sessão extraordinária da manhã, 'O los K��der R�is, d.eputado à As- seca Cabral, Cap. Av. Rafael

nhou a votação do requerimento q�omou toda a hora' dessa se. sembléía Legislativo do Estado. Leocádio dos Santos, 1. Ten.
propondo voto de profundo pesar gunda parte dos trabalhos; Usarão da palavra o jornalista Med, Dr Tito Lívlo Job, Mariano
"... ,.".".....-!__ _ _J"J' .I'_. _,._,........ Zedar Perfeito da SilVa orere- Víeíra, Prof. Antônio Mancio .da

sembléia Legislativa do Estado. Costa, Dep. Protogenes Vieira,
eendci o jantar e,o rev. Padre Dep. Paulo Fontes, Dep. Artur
Bertoldo Braun S. J., o anel de Muller, Antônio Silva, Heriberto
formatura. Hulse, Dr. Edmundo Acácío Mo-
Respondendo, discursará o dr, rsíra, Darcy Pereira, Dep, YI-

Antônio Carlos Konder Reis. mar Correia, Walter Belo Wan-
.ocmo esta homenagem não derley, José dos Reis, Luiz Gon

poszne nenhum caráter polití- zaga, Pollí, Cap. Idelcar cam
CD partidário, nela tomarão par- pos, Euclides N. Pereira, Dr. Ru
te amigos e admiradores do jo- bens Arruda Ramos, Renato }:(.a
ven bacharel. mos da Silva, Dr. João Ricardo
Já aderiram ao jantar até o Mayr, Dr. Afonso Veiga, Arlín

momento os seguintes senhores: do Andrade, Antônio Atanázío,
'Fernando Campos Faria, Dr. Isaías Zanelloto, Prof. 'Eduardo

Orlando Filomeno, Julio Campos Pio da Luz, Rui do Vale Pereira,
Gonçalves! Pantaleão At,anásio, Wilmar Vaz jornalista Jairo Ca-
Professor Henrique Brugge- lado.
mann, Gustavo Costa, jotnalista I A lista de adesão ao jantar e

,Zedar Perfeito da Silva; Gual- a lista de oferecimento do anel
ter Pereira Baixo, Dep. Antônio' de formatura podem ser encon
Nunes Varela, Dr. Heitor Fe,li'a.1 tradas na Gerência do Café Rio
ri, Ten. Ildefonso Juvenal, Dr. Branco e na Farmácia, Santo
Telmo Ribeiro, Farm. Major Jo- Agostinho.
sé Augusto de Faria, Paulo Men- O jantar será realizado no
donça, Dep. José Maria Cardoso amplo salão do Lira Tenis Clube,
da Veiga, Arí Blmas, Dep. Ar- ás 20 horas, do dia 1. de dezem
mando Calil, Milton Melo, Capi- bro, quinta-feira próxima .

Crônica da' Assembléia'
MaDifesta�ões de pesar' 80 Dep® Lopes
Vieira.-Pross�guiu a discussão e v�l,à-,

�ão das emendas ao Estatuto
.

"

lia PolíCia MUnar'1

Bomenaqem ao' dr. 'Antonio
Carlos Konder Rei,s

I
I

PARTlDd SOCIAL, DEMOCRÁTICO
QUALIFICAÇÃO ELEITORAL

SERÃO A-TENDIDOS TODOS QUA�T0S DESEJAREM,
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

RUA FELIPE SCHMIDT.
�ORARIO: DAS 10 ÁS 12 E DAS 14 AS í7 HORAS,

DIARIAMENTE.

Car-

Promuvldo, o Gral:. de Brigada
" Waldir 'Lopes da Cruz'

Por ato recente foi promovido a espírito e de, caráter, o general Wa'"
general de Brigada o coronel \Val- dir Lopes da Cruz era o Soldado
dir Lopes da Cruz, o qual exercia austero e exemplar, derrotando-se
ultimamente a Chefia da 2a C. R. de ao serviço '00 seu Comando coin
Niterói, que, passou ao tenente-co-. inexcedível compenetração do de-
ronel Danton Braga Benítes.

,

ver e consciência patriótica.
O general Waldir Lopes da Cruz, As referências que, a propósito

que 'prestav'a servi'ços ao Exército da sua promoção e cónsequente
desde há l�ais de quarenta anos, afastamento do serviço aÚvo do
residiu dUl'anLe alguns ànos, nesta Exél'citp, lhe tem feito os jornais
capital, 'Como Comandante da Guar- de Niteroi, onde vinha residindu
nição Federal de Flol'ianópo�is e desde há vários anos, são as mais
do 140 B. C. justas, exaltándo-Ihe as iniciativas
Entre nós, o iIustr.� militar con- marc'antes com que s'empre a-,:res·

quist'ou, sinceros círculos' de ami- centou notáveis me�horamentos 110S
zade e gerais ;;impatias e relações setores que comandava.
sociais, motivo por que a noticia do Nâo nos surpreende o con�eito
coroame'nto de suà brilhante carr�- que assim indica o� incontestávl;s
ra no Exército não poderia passar méritos doO g.eneral Waldir LQpes 1:1.3
sem este registo. Cruz, fig�lra d,as mais legítimamente
Cidadão de nobres quaÚdad,es de eX'l)fessivas da cuILura e do espiri

to de sua 'classe que entre nós tem
exercido função inh_erenÍl� à mesma �

e,arreira.
,

Daqui enviámos porisso, ao hon
rado militar o 11Osso abraço, que
àcreditamos interpeetar .OS senti

,� mentos generalizados dos que o co

i llhei:,�ra1ll nesta capital.

COMPANIllA "AUANÇA DA BAlDA"
, �,FuDdada em 1870 - Sêde: 'BAHIA

�C:aNDlOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de' 1944

CAPITAL E RESERVAS : Cr$
l.. RespoDsabildades • ..• ,. •.....• Cr'_
"Receita . ............•.. '. Cr$
'Ativo ',' .'.. Cr$
Sinistros pagos nos último!! 10 a'nos Cr'
Responsabilidades .

, Cl'$

do

80.900 606,30
5.978.4,Ql:755,97

67,053;245,30
142.176.603,80
/ 98.687.816,30

76.736.401.306,20
Diretores:

Dr. PamphUo d'Utra Freire de, Carvalho, Dr• .Francisco de Sá,
Anísio Mal!l8Ol'ra, Dr. Joaquim Barreto de Ara�jo e José Abreu.

_'ff:.&-..-.-..-.-_-.-_-.-.-.-.-_....- ..-_-_......-_-.-:.-.-_-_.;._-•••- •••- ..-.-..7.-.....-'.-.-..-.-.-.-........- ..............

GUERRA ÀS CARIES! SOMENTE
, .

'KOlYNOS AS COMBATE -d� 3 m<iJaf
'

........ .. ,
... �

1 NEUTRALIZANDO
• OS ÁCIDOS DA BOCA

fio emrar em contacto
co� Kolynos, os

ácidos da bo�'a,
causadores das caries,
são imediatamente
neuro'ali ,�düs,

2 DESTRUINDO 3 LlvpSNDO .

• AS BACTERIAS • PERfEITAMENTE
Kolynos destroi A deltciosaespuma de
cerca de 92% das Kolynos remove as

bacreria, da b"ça. partículas de alimen-
Este ej�lto dura horas: ,tos, ,deixa os dentes
,

p,olid sere' arda a

forma,io de mucina.

•

AVISá
EL.VIR{ MUND lV1AZARAKl�

(Dona Víví) .

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.

VELlCIOSO S480It
" RfFRISCANi&
f,relhores ré§ultcróos são
(1,lnseguidos escova 1€ o .. ge

as dt."ntes t c�n Kciynos ...

depc�r. de f.tild"':J r""fo(l,.� '--;'D�

Qu,,�do &1gu6m; tal_oea_
lheiro da UIlBtT8QAO a-oimII,. cnw-.
lhe. em ..mével gesto, qm oêJioe do
excelente ..peritivo liNOT. Iemlí-re.
oe V, Sia. de 1Illreecentar. ao�
oe· • gaD�:ES1E.É TAI1-
S?:l'f O I1EY APEnlTIVO

� PP.ED/!.ETtJ/
; ,
1 (//'(MaDUro DA .r110TV.,//YlJ. CM f U6V/i()$
1 IT.I..JAi_,_. _

'

" .

DR. FRA.NCISCO 'CAMARA
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimid1
21 (sobràdo) (Alto da casa "O
Paraiso") ,

Residencia: Rua Alvaro de Caro
valho, 36

'

I, , /'

i
'

. FlorianópolIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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João Pinto n, li
Diretor: RUBENS A. RAMQS n:GUND...·J'IlIlU '

Proprietário e Dir.-Gerente � "o O:tIt6Tao - lApaa
7 har...

SIDNEI NOCETI Au»Vlaçlo ltajat - ltaj14 - 11 _
l'ItI. '

ExJ)t"eUO BrlMqUeíIM - 1Inuii..--
18 horu.
Expreao Bru.Quen. - No.,.. TNMe

- 16,30 boiru. '
r

Au»Vlaçlo C&tadMiue - lomT11t
- ',horu.

'

Autc,.Vlaç60 C&tRlmI.... _ CUlit4_
-lhol'UJ .

Roc1oY1irla h}·BluU - flerto .&lecr.
· - 8 bOIru. I

Rápido SiIl·Brasllelra. - JolnTlle _

13 horas:
Rtpldo, SuI·Rrasllelra _ CUrlt1ba _

6 horas.
T!lRÇA·n:tR.A

.A,$o.Vlaçlo Catarlneue - Perto AI.
1ft - 8 horu.
Au»V� Catar1D_ - C1IiI'JUIIf

...: I\. boraa I
:Auto-V� Ca� - 1000YDI
- • hor... " .1

Aut},.Vlaçlo· cat.artn.eue - 'hbUt.
-: 3 hora.., ./

ExprellQ/aao OI'IIIt6Tao - J...acu,u -
.7 horal. ,

Emprt.. Gl6rta - lApm. - ,�
• 8� horu. .

Ilxpreuo BruQua. - 1Iruq.... -
1. horu. .' ,

\

••,»Vlaç60 lt&j" - ItajId - 1. _
ruo
Rãpldo Sul·Brasllelra - J0JtlTlle-

13 horas.
Rãpido ·SuI·Brasllelra. - CUrltlbl! -

ti horas. '

QUART...·:rmu
Au»Vlaçlo Ca� -, CUI'WtIa

- (I hor8l.
Au»Vlaçlo ca� ....... JomT11t

- • horu.
• AIÍ�V1açIo C&tarlDeUe - lA«UD8

t 8.80 horu. ""

Rápido Sul·Brastlelra - O.u1tlba '-

6 horas .

Ráp!do Sul·BrabUelra - JolnTlle
, 13 horas. '

ExpreB80 810 o.."iIto-.ao - LquDa, -
7 horu.

'

E� BrulQUAIUe - &ru.que -

111 boral.
Auto-VtaçAo lta.ja1 - 1ta,JaJ - 1. _

raa. �,

Expreaao Brulquenae - NOTa Treilto
- 16,80 boras.

.
.

RodoT!trla Sul BruIl - Perto AleCN
- • bOIru.

QUINT.t..n:IRA
Auto-V1a�o 'Catar>1nftJft - Perto

Al�e - 6 hora••
.

Autu-VlaçAo Cata.l'1neIhM -, OJr1U'INI
- lí horas.
lAuto-Vlaclo 'Catum- - efol:DTfle
- • hor...

Auto-Vlaclo C8tar1n_ - 'i'UbU'lo
_' 6 honas,
Âuto-VlaçAo Ct� - Lqu.u

- 6,30 l'Ioraa.
Exwesao SIlo CrWtoTAo - LquDa -:-

7 :bens.
,

1IImpr&8a Glórta - I..qu2Ia - • 1/1
e 7 112 horas.
Ilxpresso BrullQueDA - aru.que -

II horlli8. ' '[Au»V1açAo It.aJ� - Ita.1at - 1. 110-
l'Q, '

Rápido Sul·Brasllelra - JotnTlle-
1S horas.
Rápido SuI·BrasUelra - CUrItiba -

• horas. '

'

&mpI'esa Sul Celta Ltda - l[apecé) -- AI
- • hora.

8EXTA.·lI'EIRA
RodoTltTla Sul BrHll -

.

Pc)Tte AI...
- II horae,
Auto-Vl.açAo Catar1nen.. ...: Curtt1ba

- lí�horas..
Auto-Vlaçlo CatarlnentM ,_ Jo1nyih

- • hora.
A.uto-VlaçAo Catulml.ena - '1AtruDa

- 6,80 horu. .

Expresso .SIlo Cl'tstoTAo - � _

7 boru..
,Auto-V1açIo lta,lal - Itajat - I' Il&

ruo
!lxpreaao Brulqu_ Bl"u.que _

18 boru.
Rápido Sul·Brasllelra - JotnTlle-

13 horas.
Rãpido Sul-BrasileJra - CurItiba _

8 horas.
BABADO

,Auto-Vlaçlo Cat.artnen.e - OUI'fU'bI
- lí horas.
Rãpldo Sul-Brasileira . _

.

JolnTll.-18 hora�. .

Rápldo._ .SuI-Braslleira -. CUrltlba :::;;.,
8 horas.

,

- • horas.
, ÂutG-VlaçAo'
-. horu.'
Auto·Vlaçlo

- 8 hor&i. '

, �r�.aao 110 cn.toTAo _ LIFma _
7 ho:ru.
Expre_ a.ru.Queue .... llll'uaQue _

1. boras. �

Autc-V1açIo .l'taJat - ltajaI - II !ao
raa.
c !lxpre1llO BrueQ__ -' Nan 'I'r!IIIMc

S , t
.,... 9,110 horu.

ezta- e ,.a IIxpreaso G16J1a - Lq'uJIa _ • l/I
"TAL" _ 13,00 _ Lajes e 'Plrto • 7 1/2 iloru.

DOMINGO
Alegre Rápido S,uI-BraSilelra

- CUrlttba

_,
8 boras.

CRUZEIRO DO em. - 7.10 -

JIIorf,e
,

PANAIR - 9,25 - Nor_te FBAQ� EM GERAL
IABIG - U,40 -- N(}rte VINHO' CREOSOTADO

IP-4\NAIR - 14,35 - S);ll - "S I L V E.I R .A "
,Sdbado

-TAL" - 8,00 - JoinTille

_,:".,
-----------:.

Curitiba - Parallaguá I Dr. (L_ANO G.
. - Santos e Rio. GALLeTTI.
VARIG 12,30 - Sul 'A D V O G À D O
CRUZEIRO DO SUL - iS.fi& ' Crime e ai".1

Iforte

I
Oon.tltulção de Soel.dadu

PANAIR - 9,25 - Norte NATURALIZAÇÕES
PANAIR - 14,35 - Súl

,',

Titulo. D.olal'at61'Io.
PANÁIR - 14,35 - Sul

E.eri1:61'io' e Re.iden::ia,Dom_nl/o Rua Tbadonte. C2.
PANAIR - p,25 - Norte !'ONE •• 1468

, ,\..,tl.UZEIRO bo SeL .-. H"DO�
,

._-----------'--------_ __ .. __ . __.. _-

Cams para o interior do EstadlI o horário dos carros de que é agente, nesta caPItal, a conceItuada>
firma Fiuza Lima & Irmãos, é � seguinte: '

_ II EXPEESSO BRUSQUENSE - Diariamente - Brus4ue - 16 hora!!'
-- "ç

cl excessão de sábado 14 boratt<

I ····jiNTÃS·PÂRA·PfNruRA···'EXPRESSO �USQ�ENSE - ;�v:�Tr:n�:' feiras 16,30 bora&�
_____......._--__�, C O T TOM .A R

,_' ,E. A. VIAÇ..\O ANITAPOUS - ,SS. e 68, feiras 12.10, hora!!'
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'"TAL'" - 8,00 - Joinville�·,;...

Curitiba - Paraupi
- Santos e RIo.

PANAIR - 9,25 - Norte
-,J;,I!:lO DO SUL - ii•• _

lIorte
VARIG -- -«2.30 - '�ul

li PANAIR - '14,35 - Sul
(luarta-feira

'"TAL" -;- 13.00 _. Lajes e Pôrto

Alegre
PANAIR - 9,25 -- Norte
CRUZEIRO 00 SUL - U.OO -

trorte ,

VABIG' � U,.O - No�
PANAIR - 14,35 - Sul

Ouinta-feif'tl
-TAL" - s... - JoladU. -

Carllllta - P.ra.....'
- lia. • Rio.

.

PANAÍR :_ 9,25 - Norte
PANAIR - 14,�5 - Sul
"ARIG -:- 12.30 - SUl
CRUZEIRO 00 SUL - la,ll _,;

"orte
l

CRUZEIRO DO SUL - tI.ao
�I

"

utets

Catal1D.alN - .1oln'l'11..

CUarlin- -' Tubarlo

"

, Dê-lhes o fuluro·
no .presente dêste nalal
/

-

/
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 presentear. 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.

AlUerieaSul •

ICOM�ANHIA NACIONAL DE SEGUROS l)E VIDA
FUNDADA EM 1895

À SUL AMERICA

\ ,

CAIXA POSTAL 971 - RIO DE JANEIRO

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

11· L L L L· 1

Nome __

Data do Nasc.: dia mês -ano

Profissão

Casado? Tem filhos? OUÇA, com� a vo::' dê
Ru N.· um amigo, a palavra do

Cidade Estado agente da Sul Amenca.

Tubos canos ", VENOf-SE DOr motivo 'de mudança
:Chegar '!!��i��!�S Grande árê� ,�e tprreno jã c�lt-ivad�

dias g'rande importação a pre- (Distante ce1:.CCL de se-zs qullometros da capttal-Batrro:Barr_elf'Os.,
ços reduzidos' �Area de, 142 metrosl de fren�e por 1.850 de fun�os, mclumdo

MEYER & COMPANHIA ; 6 casas de.madetra e uma de matenal.
'--

TRATAR:Rua Conselh-eiro Mafra, 4

FLORIANóPOLIS Florianópolis _:_ nesta redação ou Escritório I. de A L. Alvesb
Barreiros _. com o proprietário Mathias lha.
Blumenau.- com' o sr. Christiano Knoll, uo Hotel Cruzeiro.

Oqç'am diariamente, da!J 9 àsv1J e das 17 às :12 hora.

RAOI,O TUBA" ZYO ,19
1530 kilocielo8 ondas. médias de 196 metrda

.

,

TUBARÃO -- S. CATARINA

NOSSO POSTO: - TEIXEIRA E SILVA
Atende dia e noite - Rua Santos Saraiva

Especialidade, em óleos Lubrificantes - De 1a. li�a.
Peças, Pneus, Camaras de Ar, Molas, Baterias, (Busmas)i

,

Aparleh,o 'para limpar e testar _Velas apenas/por Cr$ 1,00
'

, ÁÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO
OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO
- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 SSTADOQuarla-, el,e 30 CI. Novembro ele ..tu 9 "

CHE
-

'\

NAVIO-MOTOR "ESTELA II

maxíma rapidez � garantia para trsnsporte de suas mercadoria,
Apeotes �rn F1Mi<l,,0f' ....�;. �A'RLOS HOEPCRE, S A.

QUER \lE.SH'tmS� (OM CONFORTO E ELUiAMCIA 1
PROCURE A

Alfaiataria ella
Rua F'elippe Schmidt ,48

Ilrvores 'frutiferas
Arvores Frutíferas enxertsdea e plantas' oeaamentais n..

melhores qualidades, oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomíeultura

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamen!e.

'

.

A .vísta e B, prazo" ,

Enrolamento de motores, dinâmos � transformadore•.
,

Instalação de luz e forç�
.

Venda de motores, rádios e acessorios, outros aporelhos elé.,
tricos, artlgos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos :insupedveit
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY·.

A ELJ1:TRO - Tll:CNICA
Rua TIe. Silveira. 14 - Caixa Postal 193 - Fone 713.

DATILOG RAFI,·A
Correspondenel,
(o.mercial

Confere
Diploma

MtTODO:
.

Moderno e Eficiente
'DIREÇAol

âmélia M Pigozzi

Rua General BUtencourt, 48
, (Esquina Albergue Noturno)

'

.......•...•..............
•

ii Datilógrafadiplomada
! ,Oferece seu; serviço�.

II
I
. ,

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

. Acabe com as levantadas
�� Noturnas e Sinta-se (--"

Muitos Anos Mais Jovem
Freqüentes levantadas ou micções no

turnas, ardência, resíduos "esbranquiçados
na urina, dôr na base da espinha dorsal,
na ingua, nas pernas,' nervosismo, debi
!idade, perda xde vigor, podem ser cau
sados por uma enfermidade na próstata.
Esta glândula é um dos mais importantes
órgãos masculinos. Para controlar êstee
transtôrnos e restaurar rapidamente a

saúde e o vigor, siga o novo tratamento
cientffico chamado Rogena. Mesmo que
seu sofrimento seja antigo, garantimos
que Rogena o aliviará, revigorizando sua

glândula prostática e fazendo com que
V. se sinta muitos anos mais jovem. Peça
Rogena em qualquer farmácia. Nossa ga·
rantia é a sua melhor proteção.

Ro' - indicado no tra

gena tamento de prosts-
tites, uretrites e cistites.

'

Cartas a Maria Inês
Ferreira;

Caixa Postal 55,

.. . ... . . . . . . . . . .. . .... - . -.- .. - .. - ..

FERIDAS. REUMATISMO e .

PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medioaçéio auxi'iC!1r no tratamento

da lIifUi..

,
'

s'Wa'

n·o·a··a�·
III,

' ,

T�'m�� �ara' �ntr��a
.

iID��iât� n� ���llint�� m�t�r��:

,

\

M'
..

. ar.tlmos .. ,Centro.
BOLINDER'S

ALBrM�'
- 10 HP
30 HP,
14.,HP.
9 HP
5 'HP

.�: ESTACIONARIOS 5 e 15 HP
• I

\, .-' I

Var-iado estoque de apltos para
. ClilJlld'lL..."WI:a;:���: '"

/

\.

Embarcações e Indústrias
Escrevam-nos pedindo orçamentos

,

.,

Distribuidores 'exc-lusíVOS no Estado'
,.

Fiuza Lima'& Irmãos ••• Flo'rianópolis.,

'.

. ,

COMPLETO
»

»
»

c

»

.. I,

para erupções do
I

ECZEMA.
Pomada não gordurosa, antis-'

sétíca, que combate as coceiras

e erupções da pele. Não mancha
a roupa e não requer ataduras.

Se V. não encontrar BELZEMA

em seu fornecedor mais pró
ximo, queira escrever para a

Caixa Postal 687, Ri0.

ANTES

DEPOIS

. SENHORITA!
A ;"'ltiina creaç'ão e� reiri

�erante é o Guaraná KNOT
EM -GARRAFAS GRANDES,

Preterindo-o está
acompanhando {t moda.

"

I

•

.I

.
'

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O. BSTADG-Quarta fe.,. 30 �. Novembro CI, ,....
" !j

5

,.."..;o,-.��...........,...",
...

, .....

/
(

mais usado
em todo ,OI Brasil •••

{ .

. ;
.,

j
.�

.

':�

',.
>

i

i r

? ,

Dê a seu automóvel o' .benefício do mais moderno e
"

..

. completo motor oil .... para a lubrificação perfeita das

partes vitais do motor. Escolha o óleo certo, que eon

têm o detergente certo, na proporção certa.

/- Qúe é
um óleo detergente?

Após anos de pesquisas nos laboratórios Atlantic,
foi acrescentado um aditivo químico ao melhor óleo

lubrificante conhecido. Êsse aditivo, que é o "deter

gente", tem a propriedade de dissolver as impurezas
formadas dentro do motor, como o sabão dissolve

a sujeira. Os resíduos carbonos:os, assim dissolvi-
• t

.

dos e mantidos em suspensão, são eliminados,

com 'a troca do óleo.

•

•
."
•
..
•
í1
•
III
•

•
•
•
•
•
•
•

•

'.. "

•
•

•

•

·'0 ATLANt:IC
. , .

MOTOR OIL
DE /"

"AÇãO DUPLA"
QUE LIMPA E LUBRIFICA

tem uma película lubrificante altamente aderente
*

mantém seu" corpo sob temperaturas e I e vad a s
*

evita oxidação', corrosão e formação' de "berre"
*

mantém livres os anéis de segmento
*

isenta de entupimento os canais do sistema de
circulação do. lubrificante.

"

AO TROCAR OU ADICIONAR O ÓLEO
NO CARTER, INSISTA NO ATLANTlC

MOTÓR OIL DE "AÇÃO DUPLA",

�.. '

Produto da ATLANTIC REFI.NING COMPANY OF BRAZIL
t .

":.:�Ij�'�
-

Gasolina ., Motor Oil • Lubrificação • Pneus • Baterias

/

•
I

�

\

'\,----------------�----------------------------------�----------------�------------------------------------------
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Renuncia de todos os membros do T.d.O.
A presidência do Tribunal de

Justiça' Desportiva da F.C.D.
distribuiu á imprensa a seguin
te círcular: J

"Florianópolis, 25 de novem
bro de 1949.
Ilmo. Sr. Presidente da F. C. D·
Nesta. '''Os juizes do Tribunal

I de Justiça Desportiva, abaixo
\ assina4os, considerando:

DOMINGO 'PROXIMO O CRO- 1° - Q:ue estando marcado.
QUE FLORIANOPOLITANOS X conforme nota oficial, o julga-

BLUMENAUENSES , manto do processo PALMEI-
Conforme já notíctamos. a i RAS X PAISANDÚ, PcJ.1:':1 hl;jl�,

Federação Catarinense de Dys- � 25 de novembro; I',
portos ma-rcou IP�ra ser efetuado I 2° -Que, pela Federação ro

no próxima domingo, nesta capí- ram feitas cítações às partes
tal, o jogo entre os combinados interessadas;
desta Capital e da Liga Blume- 3a - Que em virtude das cita-
nauense de Desportos. ções compareceram os srs. Pre-
A peleja que terá proporções sídente da Liga Blumenauense

gigantescas, vem sendo espera- de Desportos,' sr- Benjamin
da com grande' interesse e en- Margarida, o presidente do Pai
tusiasmo pelo mundo' esportivo sandú, de Brusqua, o represen-
ilhéu. tante do, Palmeiras, de Blume-

.

_ O:
.

XIMO
nau, dsp. A�f�edo Campos e ou-

ENCERRA SE N· P.t<.� 'tros desportistas daquelas cí-
SABADO O CAMPEONATO DE dades:

,
PROFISSIONAIS

'

Com a peleja, entre o Figuei- ------------------;--------.....
---

rense, víee ...Iider, e o Atlético',
ultimo colocado, será encerra

do, no próximo sábado o 'Cam
peonato da Divisão Extra de

Profissionais.

Direção de PEDRO' PAULO MACHADO

"O PRIMEIRO" sururú teve por E�VI OUTUBHO dé 1937, o Flamen,
teatro o campo do Fluminense, o go venceu, 'em Pôrto Alegre, o In.
antigo "field" da rua Guanabara, ternacional por 2 a 1. Leonidas c

de manhã cedo, no meio de um Cesso (de penalti) fizeram os ten

.íoso dos infantis do Carioca e do tos do Flamengo, e Brandão, o do
Rio.' Naquele tempo, em 1907, nem Internacional.'

,

o Fluminense mim o Botafogo ti. Nf:CO foi o jogador do Corintians
nham infantis. Os garotos dos maio, que 'mais vezes se sagrou campeão
res rivais da época vestia in a ca- paulista, defendendo a gloriosa G'l-

.mísa 'do Rio - vermelha, roxa e I miseta do "Campeão do' Centena;
branca -, e do Carioca, preta e l río", oito vezes - 1914 16 22 23
branca. Pelo Rio; jogavam Borgerth, \24, 28, 29 e 30.

""

Gustavinh�, P�ndaro, Ama.I:a�te, DO QUADRO campeão carioca
uma .porçao de jogadores que rrram de 1930 - o' Botafogo - apenas os

formar a base do quadro campeão componentes da famosa ala esquer
ide 1911. A futura turma do Botaío- da, Nilo e Celso, haviam jogado oor
go, campeão de 1910; defendia 'o outros clubes cariocas, pois' Os ;ie
Carioca: os Werneck, os Sodré, os' mais, Germano; Benedito, Otaoilio,
Delamare. Pois bem. Como eu ia Orlando, Burlamaqui Martim Pam
-dizendo, em uma manhã de 1907, o plana, Canali, Al'iza,' Alvaro, 'PaUl;'
Rio e o Carioca medi�am forças no Carvalho Leite e Almir, apenas as TEIXEI.t<.INRA E ANTONINRO

O RITIBA � �.� �-�-� �-�-��A-� �'� .-. � � � � � � �,� � ��.
<campo da rua Guanabara. Os pais cores do Botafogo haviam defendi- INTERESSAM A CO �w.w••�.�."..�.".".�.�.�."••�.".".".w.".".�.".�.w..�.�:_dos garotos assistindo à partida, do. De Blumenau ínrorman-nos .,� , .,..

!���.s �e �:��:: �: �:��:a�ndeo:�;; loEd�p��0�lU:O�;j:;0!9:,�, ;a�ia��� �u�O���b��as�eo d�u��:��, e�:r�
.

:1: 'GRI1UE DINHEIRO C'OMPRIHOU :It,mãos mais velhos idos jogadores. primeiro foi abatido pelo Bahia por Olímpico, de Blumenau, real�za·l":. NR
,

.

� L
Em um dado momento, Abelardo 7 a, 2 e na "revanche" venceu POl" do recentemente nesta ultima

..�. '.

/

Delamare embóla no gramado, com 2 a 1.
'

cidade, o grémio paranaense, : NA ,�f
não sei quem. E toca a entrar para DOMINGOS fez três penais na vencedor da peleja por 6 á 3, fi- �:."+ �ASA -,prnR'ON,r ,�t'"
o campo as "familias=s.dos dois ti- disputa da Copa do Mundo em cou profundamente . encantado �t"+ " La. ,IJ �t"+t "

mes, Dividindo.se de acôrdo com 193-8: contra a Polonia, Tch�coslo_ com o jogo dos "players" Anto- �t ...
as camisas do "meu garoto". 'Foi vaquia e Italia.

'

ninho e Teixeirinha, tanto que �:."+ Seu tipo de, calçado quase de graça .....
I um sururú "danado". Sim, em 1907, MIL novecentos e trinta e sete foi os convidaram a integrar o �:.. ..�.
teve inicio, no Rio, o "sururú". Co· um ano de grandes 'vitórias .para o

"team" difigido por Félix Mag-. �t Por que não a visita para vêr? ..�.
mo é velha a' indisciplina !". tenis brasileiro. Nesse ano o nosso' no no Campeonato paranaense .:� ..I!

NO DIA 30 de janeiro de 1930, o campeão Alcides Proeópio, em ple- de 49. Baterão a� asas mais es- ..�. 11' realaeste e'spaotoso , t
tes dOI'S no.tàveís ases do rutebol .,�,._ n r .• �••Caxias venceu, em Joinvile, o Bri- na forma c disputando os princi; ..;...� �

tania; de Curitiba por 3 a 2. Os teu, pais torneios realizados nesta par,
catarinense? ..�. .

p
,

'

t �(i
tos .do "onze" caxiense foram assi- te do continente americano, venceu O ATLETICO VENCEU O CLA�:. +!. - are, en re e ,compre Iii-nalados por Cilo (2) e Cirilo. .todos, classificando-se como o SICO PARANAENSE .... :
NO DIA 30 de 'março de 1930, 0, maior tenista sul-arnerícarío. Entre Encerrando o certame para- % R-ua CODselbe.·ro Ma'lra D '17 ��

Rio Branco, de Joinville, derrotou outros títulos conseguidos por AL naense de futebol, defrontaram- :!:,
.

· to- Caramurú, .rle Bananal, por 4 a 2. cides Procópio, citaremos os se· se domingo em Curitiba 'os clas- � ..-�...,.
O BOT..$,FOGO di�putou duas par- guintes: Campeão Brasileiro, Cam- sicos rivais Àtlético e Coritiba. A ��-._..-:..'Y'�-�.-�--�"""'� t- '! � +:..!'.

t'd '19"6 EdU
. ..,�_..��.�.�.�."+!�- ..�-..-w-�-���-'4i- -�� � '4i '4i � '4i � � ...

1 as em " nos, sta os
_ mdós, peão Argentino, Campeão UruguaIo, Vitória sordu aos atléticanos pe-

�---.

ambas contra o Chamoroes. Na pri_ Campeão do Rio da Prata e Cam_ 'lo escore de 3 x 2. Sagrou-se
meira 'registrQu·se uin empate de 3 peão Chileno! campeão paranaense de 1949 .o
a 3 e na segunda o :!3otafogo vence(l

I

,/

AtlétiCO, com enormE! vantágem
por 1 a O.

" Nelson M�ia Machado sobre os deínais concorrentes.

-

DO MEU' ARQUIVO ...
,

.

LU

'.

Dia do Reservista
De ordem do Exmo. Sr. Ministro de Estado e Negócios da Guerr':t,

neste aho. �erá, comemorado o "Dia do Reservista" :_ (16-�2-949), quan-\ to todos os reservistas do'Exército de la, 2a e 3a categorias, pe�tencen·
tes as classes de 1922 a 1928, inclusive, deverão apresentar-se ao 140 B.
C., os residentes no Súb-�istrito do Estreito, e à 16a, C. R., os residentes
na "IJha, afim de ser passado o visto em seus ce�tifícados.

LUIZ NAPOLEÃO DE AZAMBU.TA - 1°' T"en. Chefe da 16a.

�.R. M:

Hospital de Carida-de.
Servi�o de traQsfusão de sangue

o Banco de Sangue do Hospital de Caridade neces- .

sita dóadores. Qualquer pessôa que deseje doar ou. ven
der Is,eU sangue poderá procurar os técnicos �ncarre
gadoSj do Serviço entre, 8 e 10 h()ll'as. Terão os doadores
gratuitamente exame clínico e exames de samme·

Doar sangu� não prejudica, traz benefícios.
-

BOM NEGOCIO
fP/úa quem possue de ér$ 10.000,00 at� Cr,$ 100.000,00 renda
e.rta de 10'/. ao ano com recebimento de ;uros mensais.,

.Informações nesta rfi'dação:
.

armazens.

40 _ Que, consequentemente,
a Secretaria da FCD não ígno,
rava êsse julgamento;

50 - Que, à hora aprazada.
os juizes do TJD e partes inte
ressadas encontraram a FCD

de portas fechadas;
60 '_ Que lhes faltou, mate

rialmente, portanto, todo o ne

cessário e indispen�vel para

que o julgamento se efetivasse;
70 � Q�e essa atitude não foi

somente desatenciosa para com

o T J D como acíntosa à fUi",
das do interior;

,

l'GESOLVEM:

RENUNCIAR, em caráter ir
revogável" aos cargos que, exer

cem na justiça esportiva de
Santa Catarina.·
(aa) Osmar Cunha, - presi

dente. Tte.· CeI. Paulo Vieir� da.

R-osa, Juiz Milton Líberáto,
Juiz. Antônio Meneguzzo, JUIZ.
Ranulfo Sousa, Juiz. Líndolro

A. G. Pereira, auditor."

CURITIBA TUECRA.WA; PROSE BRAS

Bom binóculo
Brande íi'óo

Não espere que a doença vi
site a sua casa. Defenda a sU

saude e a dos seus filhos, to

mando MALTEG.-Frio ou gela
do, é �ma delicia. É o maio

I

fornecedor de vitaminas, e, po
isso, o 'melhor tortifícant!e. A''''••
venda em todas as farmácias

Encàmende seu I terno para
Natal até 20 de novembro

L�ja Rener
Tenente Silveira, 29

Florianópolis

Leitor amígo!
O fim do ano se aproxima e com

êle grande festa d�a cristandade: o

NATAL.
Coopera conosco auxiliando a

grandiosa festa de caridade "SINOS

DE NATAL'" e, assim, darás um

pouco mais de alegrIa ás criancinhas
de Florianópolh.
....... - . ... ,; ..

,

COMPRADORES PARA .CAS48 •
TERRENOS

)
O Escritório Imobiliário A. L. AlT8a

s�mpre 'tem 'compradores para ea.a. '.
terrenos.
Rua Deo.toro 3a

.. .. •• ,. 4 ... .. •••

I

O l'ALIl DO 1'1'A.I.U
t"rO'tU0J1l. illa AgiHIl"IIIlI

ho�J!fl8O,
LIVRARIA ·4:3,�

l108A
....... " , ..

TINTAS PARA ,PINTURA
COTTOMAR

.. .. .. .. . ... .'.... .. �. .. .. �.. .. .....

'amil.l, Gravat•• , Pilam"
Meial dae�melhoreli pelai me·
lorel preço. 16 n. CASAdMIS
CELANEA -- RuaO. Mafra>

·1 ) '\. (C
'

Visão maior e maia perfeitel
que a de um bom binóculo'

I
alcança .quem _tem lólída

. lO,truçao.
BanI livros, sobre todol 011"

,

assuntos:
LIVRARIA ROSA

.

F ua Deodoro. 33 • Florianópolis
.... •.••••.•.•.•.....•.......

lVIAL'l'.I!,;G, cOI_ltem malt�\
ovos e mel, - os .grandes for
necedores de vitáminas. É .

melhor complemento alimen
tal' para crianças e. adultos. "

venda em todas as farmácias
armazens. 1

(

'J.;',("."Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

o IISTAOO-Quart. relr, 30 d. Novembro •• '94' 7

.�\ ..

'1.,'
- ..

.

/'\

í

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, no Hosl!ita) de Caridade

Dr. Alvaro 'de Carvalho
Doenças de Crianças

Cons�ltorio: RUa 'Tenente

.ve1,ra, 29
.

.

SorArio de consultas: 9 ás 11

....
eAbados: 14 ás 17_hs.

:..

Dr. Milton. Simone
Pereira

Clinica Cirurgica
.

Mol.tias de Senhoras

'CIRURGIA GERAL
Poa Serviços' dos Professores Bene

lticto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Goneultas: Das U ás 17 horas

-

Rna Fernándo Machado, 10

Dperações do utero, odrios, .trcm
.... apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgta plástica do perineo (ru
Iuru')
ASSISTENCÍA AO pARTO E OrE-

I RAÇõES ÓBSTETRICAS
lJoenças glandulares, tiroide, ovi

nOl, hípopíse, etc.)
D&turbios nervosos - Esterilidade'
- Regimes.
'!.lonsultório R.- João Pinto, 7 - Tel,

IÁtll
Resi,d. R. 7 de Setembro - Edit.

rA'li. e Souta - Tel. 846. '

DR. NEWTON d'AVILA

Cirargia geral - Doenças de Senho

ras - Proc:tologia
Eletricidade Médica

,Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

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

15 ;- Telefone 1.422.

Dr. lIár10 "eadlta...
DmIca médica de adulto. e criaaçaa'
OODlIUltório - Rua JoAo PInto. 16

Telef. M. 169 ,

Coll8ulta das • i. 6 boru'
a.ldfncia: Felipe SclunIdt .. .1.

TeIef. 111 '

..-- Dr. I r••lo 'oalei-
Cllnico e operador

c.oultório: Rua Vitor Melrelel, .1.
Telefone: 1.405

Ceoultaa dali 10 i. 12 e da. 14 ..
II 1ln. ReBidêneia: Rua BI_

22: - Telefoue: 1.620

I "
f �.Ih_

Fabricante 8 diltribuidor.s da. afumada. oon· ffecçõe.' -DISTINTA- e RIVET� Po••u. um "'raD.
de lortlmento de cal&miral. rl.oado.: brins f

'

':::: :1�C:��!:�' :�:d�::�1�0��:.:b:·�::·n�:: ,liBDn. Com.I'OI••t811 do' lut••lai' no unHeio de Ih. fall.rem. 'tJmN
Pl�!!'lan6po1i., 4 FILIAIS em Blumenau�. Laje••

_12!I:1!!I!::I"'_IIIII!I_�"'i!III!I:i__1llll1IIIlÍI j.lfin�*:zlt#IIII·#I!il*FZi_.,511111l1I4tg;"=-_••i!II&UlZ:,ggID'AIIIlI*C!'·$ZSIIIZIIIIIII.lIiIDIl:IaIIIIUNlIl!!I!if--__IlIIIIIIIIII_!i!i!i;;;;aIó1llll!__GiIillll'IIli'WDd6i51iW!ltil!lllllélil!i'Nllllri!lllSi-!IIilIII!li!híIml Pii'a5"1'"'f3SêiB,_�-0:n:;.w;r":!G1 tlt&.;re&l"'::I�Wifí!UtUllillitJJJXRlt

Dr. 8uerreiro da
Fooseca

,

Tronsporte. regulo'rotS de cargos dOP&l'to d. ,

81.0 FRANe,ISCO· DO SUL para NOVA 10RIl
• lnformagõe. c!)mOI Agente.

'
,

�IOl'I.D6poli. - C.rlos HoepckeS/A - cr - Teletone 1.212 ( En·J. teleg.
São Francilco do $ul'- CariaI Hoepcke S/A -CI - Tl!leloae 6

_ 1\400��MACK

------'---_....__._--

CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
lIURGA - MOLltSTIAS D� sz.

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

lIltIa da UDivenidade de Slo 'Paulo,
onde foi ass istente por vário. &DOI do
Serviço Cirúrgico do Prof. • Allplo

Corrfla Neto
Cfrurgia do estômag" e via. IiIrcula'
rei, intestinl,l" delgado e groalO, tirol· ,

de, rins, próstata, bexiga, utet'O, , " .' " f
.virio. e trompa.... Varicocele, bidre-

ceie, varizes e beraa.:
Conlultas: Dal 3 .. S bor.., I. rua
l'eJipe Schmidt, 21 (alto. da c...

Paraiso). Telef. 1.598
� Re.idéncia: Rua ·�.tevel ]amor. 110;

"

-Telef. M. 764

.......,----------------_
.._--

} ....

RADIOTERAPIA
RAIOS X'

loeliçu dos órgãos internos, es �e'

DR. LINS NEVES eialmente do coração e vasos

DiNtor da Maternidade e médieo do rcencae. da tiroide e demais gIan-
,Hospital de Caridade dulas internas

CLINICA DE SENHORAS - CI- ;linlca e cirurgia de senhorae -

RURGIA PARTOS Partos'

Diagnóstico, controle-e tratamento nSIOTERAPIA - ELECTROCAR·

..pecializado da gravídês. Dístur- OIOGRAFIA -;- METABOLISMO

Idoa da adolescência e da menopau- BASAL
.

tU. Pertubações menstruais, i'l�'\' füRARIO DECONSULTAS: -

mações e tumores do aparelho gení-
j
Diàriamente das 15 às 19.ho-

tal feminino. ·as. .

Especializada' em árfigos pare
homens

'

(Pórmallo' pe11l l"aculdade N'ado- RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASElIii[IRAS NA-nai p.e Medicina da· Universidade. lY,

M6dico por �n���:�) da �SSiBt6J\.
ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS:

cla a Psicopatas' do Dlstrlto MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

Ib:-lnt�o ,d�edeã:�spital Ps1quU.� PARA HOMENS
.

•
trlco e Manic�mio JudiclArio ARMARINHO, EM GERJL - CAPAS, .ÇAMISAS, GRAVA.•

, da Capital Pederal
. "

'

Ib:-intenlo da Santa Casa de 111- TAS, PIJAMAS, CHAP.EUS, ETC.
.

ser1cõrdla do Rio de Janeiro

T d I'
\., ,

.:;;;;:�DO::. . .. u O pe �.menor preço da praca
- -

.Jh�!:��;��!�:�l:::U
de car· Faça ��ma Vlsna ,à' DQiSSa Ca,s�. e reriliA/ue

i�������o -

t.::· nossos preços 8 artiGos .

"

Mbrbo,<II, � 0(·.0 "'A CAPITAL" ahoR'la d ·ot<;iltgGo dos
dlllt.� �,"�O{j d. �f.tuoi'om ou.a& uom �ftIlJjQ. MATRIZ 6!\Y'I

Especialista
Efetivo do- ,Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR-
GANTA /

Tratamento e Operações
Resillência: Felipe Schmidt, 99

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

Médico

j� POLYDORO ERNANl UK S

THIAGO,
Médico e par�iro

lO Hospital, de Cartdade de Flo

rianópolis. Assistente .da
.

Maternidade

CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles' n. 11
Fone manual 1.702

RESIDENCIA:
Avenida Trompowsld tiL.

Fone manual 711ft

Dr. Roldão COM."

I·

Dr. M. S. eanlW.
'Clinica eJr.c1usivamt!llte d� eriallÇU

Rua Saldanha MariDho, 10
Telefone M. n3

- .. _"_----_

DR. A. SANTAELA

(

(

SeDE SOCI,A. ... -;

. PORTq ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL. 58S - TELEFONE 6840 - 1;ELEGRAMAS: .PROTECTORA.

AgenCia Deral·' para Sta. Catarina
.

.
Rua Felipe Schmidt, 22 - Sob.

Caixa Postal, 69 Tel. "Plotectora" FLORIANOa.OLJS

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

. DR.

A. DAMASf:ENO DA SILVÀ
ADVOGADO

.. �ÇõES CfVEIS E COMERCIAIS'

Dr. Liodolfo 4.fI.
Pereira

AdvO,f1ld:o-Con:tabiltsla
'

Cível -- ComerclaÍ
Con.tltui,õeII d. 8oci.decl••
...nigoa cor.bto., 11m g.rel.
�Organizaçõe. cortteb.ia.

I
Reoiatro. a marc�. di.pondo,
no Rio, d. corr..pond."t••
Eacrit6rio: Ruo Alváro d•

Conallio n, 43;'
Da. 8 à. 12 hera••

T.l.�on. 10194,

I \

,---"--.,-----o---.I,
'

VENDE-SE OU ALUGA-SE ,

o prédio sito à rua Blumenau D.

28 - Tratar com o sr. Cap. Amérí
co, na Políci� Militar,

- - �

Praça 15" de Novembro, 22 - 20 anL

(Edifício Pérola)

"ones: 1.324 e 1.388

, �
"

Florianópolis - Santa Catarina

flUA VOLUNTARIOS:-OA ,PÀTRIA ,N,·.� • �'''6N..P
eA_ra"I'O"TA4.,� ·'tEL��",.,tn:t�"'attcjo..

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

LOJA 'OBS' CnSEMIRftS

\

Agenclil Geral para S. Catarina
Rua Fe -ipe Schmidt. 22-.Sob.
C. Post '"' J. 69 - Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

I·······�· , �
,

.

. Milita. felicidadee JIIelo el•••
to de 1Se1l fillJinho I
Mas, nio �squeça, que o ••1....

,resente p'ara o eea "'PIMPOLHO"
é' am!, caderneta do CUDITQ
MUTUQ PREDI.AL.

.:
.. ' � - ..

•.._une som ... acabamento •• ,

solidez... no piano perfeito r

Além de várl.08 modêlos para
pronta entrega ... êste mâraVl

lhoso piaI10 pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de:
pagamento a �ongo prazo!

SUhlVarizmaDD�
REPRESENTANTE
para Santa Catarina'

KNOT' S/A
ex. 134 - Tel. KN07r

Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


