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"Respeitamos o poder púhíico na

vida civil - diz a declaracão dos

bispos tcheooslovacos - mas dese-

D. JAIME CAMARA EMBARCOU. - ONTEM, I

jamos a ljbenJade religiosa.

PAR4 IOMI.-8. Eleja. Hevma. assis- Dr. Armando
.

tira à, abertura do 4 ..0 Sauto Pefrelli
Rio. 4 (A. N.) - Conforme esta. rá partir da base aérea do Galeão' Procedente de Londrina, onde

va anunciado, partirá, amanhã, pa- às 16 horas. .A. convocação dos reside, encontra.se em Floria- Aos srs. Presidente e Secretário do Centro Catarinense no Paraná
Ta Roma, a fim de assistir à aber- passageiros da referida aeronave nópolis, em visita ao seu progs- recebemes e agradecemos a seguinte comunicação:
tura do Ano Santo e participar das está sendo feita para às 14 horas nítor Eng. Leonardo Petrelli, aL Curitha, 16 de novembro de 1949

d I E to funcionaria da "Cobrasil", o II Ssuas comemorações, o cal' ea -ar-
I
na stação de Hidros do Aeroporto mo. nr,

cebispo do Rio de Janeiro, d. Jai , Santos Dimont, hora e local em que
Dr. Armando Petrell i, medico de Tendo sido aprovado seus Estatutos em Assembléia Geral Extraor-

me de Barros Câmara. A aeronave o cardeal estará presente para re- grande nome no norte do Estado dinária no dia 10 de novembro do corrente ano,' .temos aubida honra
da Frota Bandeirante da Panair ceber as homenagens que lhe serão do Paraná. de comunicar oficialmente a fundação do C:ENTnO CATAR.INENSE �O
do Brasil que o transportará deve- tributadas antes do embarque.

S. �. que fe� seus estudos no PAliANÁ, esperando contar com vosso apôio e perene colaboração.

I
Colegío C�tannense, conta em

. r: o que se nos apresen,ta no momento, valemo-nos da presente

O Gove"'rno polonês prendeu 26 P?s.sa Cáplt�l" �ue tem semp:e para enviar cordiais saudações.
.

I
vísttado :

periodicamente, grar:- Dorval M. Simões, Presidente; Cid Gomes, '1° Secretário

-d d
-

f'
'

de circulo de amigos. pelos quais . '

CI a aos ranceses tem sido muito cumprimentado. --_.�._---'--------------

Paris, 5 (1", A:) '-- Um poda-voz c deteve alguns, S(I!f a àí:Il�l]rfi() de I Ao abraço que já lhe demos" A·' d A. bl '
•

da Embaixada francesa na Po�ôllia ameaçarem a segurança inL.f'I'nU
do ,I pessoalmente, jlJntamos nossos I �ronlca ,ii �S�e", .eladeclarou que o govôrno polúnes de- Estado f'rancês, As detenções come- votos de feliz perrnanencía. I ./

teve 26 cidadãos f'ranceses, pelo çaram há duas semanas, aparente-
•. • -, Ainda'o I. N. P.-Abono de Natal para o s [errcuiarios.s-s-Con-:menos; dos quais 11 ainda continu- mente em represália pela detenção 1 Terminou o retiro gratulações do P.T.B. com o Governo do r;:"tarlo-Ordem do Dia

am presos. \ em Varsó�ia do f\ll1cior:ário consu-I
J

•

'a<
O sr, Saulo Ramos, 20 Vice-Pre- I das por trabalhador�s, quando ,ês-A França expulsou 27 poloneses lar francês Andre Robmeau. ,espiritual do Papa sidente, prvs <L'1 a sessão de <111· tes fo�em os a�(Jlllren.Les, ate a

�. .

r .', tem, sendo secretários os_ srs. Pin- quantia de 10 mil cruzeiros .

Cidade do "aLwan.o, 5 (V. A.).- to ele Arruda e Alfredo Campos. ORDEM DO D[A
O SanLo Padre terminou seu retiro

Aprovada a clt'� foi lida a malé- A matéria foi a seguinte, em za
espiritual de \l,ma semana, como

ria do exped.jcr�f�. e ultima discussão.'Preparação ;para o Ano Santo.
AINDA O L N. P. PROJ�TO DE LEI N. 83/49, que

O prin;leiro' qrador fOI o sr. Ha- reaj usta proventos dos magistra
miro Emel'en�iallG da U. D. N., que dos e membros do Ministério PÚ

leu um discurso ei11 tôrno das ati- bli-co, a·posentados. Rejeitado; face
vidades do Instituto Naci,onal do à Lei n. 338, de 2-12·49.

Pint'tl, declarando-se contra a sua PItOJETO DE LEI N. 111/49, au�

existência. Em consecutivo:; apar- lorizando a aquisição de terreno,
tes, o sr. Orty MagaJ.hães Machado, por doação, 'ém Alegre do Monco,
do P. S. D., demonstrou os benefi- distri.to de Abelardo Luz, em Cha·
cios prestados por aquela autarquia pecó, para escola rural. Aprovado.
à classe madeireira. PROJETO DE LEI N. 42/49, idem,
A'BONO DE NATAL AOS FERRO· idem, em Logú, distrito de Mon-

VIARIOS dai, municipio de Chapecó, idem.
A -Gasa aprovou a remessa de te ' Aprovado.

legrama ao sr. Ministro da Viação PROJETO DE LEI N. 113/49,
pleiteandÇ} um abono de :NaLal a�s idem, idem, em Pôrto Goyo-Eu, em
ferrovi.ários dê Santa Catarina. A Ghapecó, id�m. Aprovado.
mensagem é da antoria do sr. Ra- PROJETO DE LEI N. 114/49,
miro Emere.ncian.�· idem, ,idem, em Pas'so Bormann,
GONGRA'l'ULAÇõES DO P. T. B. em -Cha'Pecó idem. Aprovado.,

"

O S 1 R d TI T B FlUN'CION,ALI,sMO DA ASSEM-sr. au o amos,' o F. • ;,
da tribuna, congratulou-se com o BLÉlA: - Resolução da Mésa, que
sr. -Chefe do 'Poder Executivo Iconcede aumento do fl1ncionaljs�

O-MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

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

Ano XXXVII 'I Florlan6polls· - Terça-feira 6 de Dezembro de 1949 I NI '10.639

. Os bispos católicos· da Tchecoslováquia
às leis comunistas daquele' país

Cidade do Vaticano, 5 (V. A.) - sob a autoridade do govêrno comll-I A últíma declaração, .que é uma

Uma Jonte católica fidedigna ínf'or- nista daquele pais, pediram que das que foram fp,iias 110 r-ur-so da
mau que os bispos católicos da as autoridades tcbecoslovacas re- luta entre a Igreja e o gcvêrno 00-

'l'chcco-slováquia noutra queixa C011· nuncíem a tôda tentativa para fazer munista, í'oi redigida a 17 'oe DO

ira as leis que colocam a igreja cumprir aquelas Leis. vembro ultimo. A mesma fonte d is-
se que a declaração foi assinada

por todos os membros do episcopn
do tchecóslovaco. Acrescentou que
a declaração é uma resposta á acu

sação dn govêrno comunista. u0he
coslovaco que dísse que o -clero ca

tólica é nassível de desobediência
-

, ,

reagem

loção de solidariedade da, Camara de
8rusque a atitude do Sr. Nerêu Ramos
Brusque, 5 - A Camara de

verea-I
dariedade á atitude do Vice-Presí

dores de Brusque aprovou por dente Nerêu Ramos, renunciando a

unanimidade uma moção de soli- presklêneia do P. S. D.

Aviões
-

da T.A.C. descerão em

S-ão Francisco do Sul
Será preparado. para tanto, o campo d.,

,

,

.
po'uso de Iperoba

·s. FranÚ1Sco, 5 - (Do correspon- tado, os retoques: neeessal'ios afim
dente) - Segundo entendimentos de que nosso campo de pouso do
haVidos em d·eclarações de altos Tperoba fi,que em condições, para
funcionários da 1'. A. -G. (Tl'anspor- descerem normalmente os grandes
tes Aéreos ,Cat.arinenses), tã'O logo aviões "Douglas" daquela Cia., que
esteja u�timado o campo de pouso está ,nomeando. agente lo-cal. Como
de Hajaí, aquela Cia. de Transpor- se sabe, a referida empresa incluiu
tes Aéreos formada com capital São Francisco do Sul na escala de
catal'inense iniciará, com 4 cami� seus aviões, tanto para o norte ca-
nhões cedidos pelo Govêrno do Es· mo para o sul do país,

SERVi"Çô-DEWl\ÍETEO:
ROLOGIA

PreVisão do tempo, até 14 ho
ras do dia '6

Tempo' - BOM - com nebu.
losidade.

.

TEMPERATURA - Em eleva-
ção
VENTOS - Do quadrante -

NORTE - freseo

Temperatu,ras - -extrema de
hoje: - MaXima 26,9 - Minima
19,6.

Chega, hoje, aos Estados Unidos, T��!!�!!i'O�, !���!!!, ,
O _,Pre�l"dente da ChIO

�relegra,fos, telegramas para:

� IDa Gerente COlllpanJ1ia Sandro, ela·
risdino Rol.dão' dos Santos, Alda
Pegoraro, Mãrla José Aladias Luz,
Domingos Fossari, Jacinta Amarál,.
,Comandante Moraes, Seloeme, rua

Este-ve.s_ JUllÍor, Antônio' �ntunes
'Cl'-llz, Romeu Costa, Í{enato Costa' {l
l'Jaria Rosa dos Santos.

.

HOllg Kong, 5 - (INS) -, Infor- ,Sabe-s·e que Li vai aos Estados

ma.-se qu.e o presidente interino da I Unido.s .

com o .obj.etivo de discutir'
Chma, LI 1'sung Jen .comprou pas- o auxIho amerIcano para os nacio
sagens de ida para ele e sua comiti· ' naJ.isLas.
va num avião.da Pan Ameri-can, Idevendo Chegar a São FranCISco Li viajará 'Com 12 membros de
amanhã e em Nova York na qual'ta-

'

sua familia e um'gl'UPO de aj'udan-
feira.

.'
teso

'

" Um
P,reso e'lh Slantos a pedido da,

Policia (:afatjDen�e\

/

2 caç�� �nbmari"fl� vi�HarãQ Florlao ópnlis
Atim de abrí lnantarem as come- "iças à nossa Marinha eá causa das

nações, unidas em inúmeros c.'m,

boios e pa&Fulhas onde se tornaram

famo::fo·s,�(jli..;,e,Jlh-ecid�s. "

, São armados CQlll eanhõés ele 76
e 1.0 mim, metr;UJ3(!ol':,tsll�lém de

bornlias í'oguetes ze bombas de pro
í'undidades para a caça ao subma

rino.

Estão equipados com todos' o ins
írumental moderno, incsusive radar

e aparelho de som.

Esta'" unidades da Marinha que
nos visitarão, estarão em visitação
pública, 'o Exmo, sr. Comandante
do 5° Distrito Naval convida à po

pulação em geral" para essa visita,

i1J(J1'acjíe� da "Semana do :\Ia,'inhei

1'0", visitarão a nossa cidade 05 CSs.

"Gurupí' c "Guajará ".
Essas dilas unidades de nOSS>l

Marinha de Guerra deverão chegar
a éste pOI·tO, hoje, ás 10 horas e são
comandados pelos senh�res Capi
Iães-Teucntes Hé'.lo Morraig e Ge
raldo Juaçaba,
Especialmente preparados para

a guerra submarina esses caças'.
são equipados com dois motores

diesel, desenvolvendo uma veloci
dade de 15 nós, medem 50 melros
de comprimento, 'calam 10 pés e

deslocam 357 toneladas. Prestaram,
na última guerra, inestimáveis ser

PARTIDO �OCIAL DEMOCRATICO
QUALIFICAÇÃO ELEITORAL'

SERÁO ATENlJlOOS T()DOS QUANTOS ;DESEJARE}I
SE QUALIFIC�\R ELEITOBJ NA SEDE DO PARTIDO A

.

RUA FELIPE SCIlMIDT.
HORÁRIO: DAS 10 AS 12 E DAS 14 AS 17 HORAS,

DIARIAMENTE.
/

o Brasil reduziu seu deficit com os EE.UU�
Nova York, 5 (V.A.) - O "Boletim Brasileiro", do Escritório Co

mercial Brasileiro, :de Nova York, diz que: "O 'Brasil relluziu seu defi
cit de perto de 60 milhões de dólares, em meados do ano, no éomércio

com os EE. UU., a aproximadamente 35.900.000, em fins, de setembro,
segundo cálculos baseados em fontes estatísticas tanto brasíeliras como

norte-americanas.

Fundado, em .Curitíba, o Centro
Catarinense no, Paraná

pela sanção da Lei n. 325; que 'con·

ce,de Ísen'ção de imposto de trans

missãq <!e :pr.opriedade "inter-vi
vos"; até 31 de dezembt'o de 195'1,
·às operações imobiliárias efetua-

mo da Casa, voltou à ComissãÇ>, fa
ce à emenda- Pinto de Arruda.
Livre a palavra para explicaçà(}'

,pessoal, não houve quem deseja'",
s'e, pelo que foi a sessão encerrada"

•

,f18 do vulcão Etnade lava· inc8ndes'cente
.

desce Pêla encosta
Retardada, a marcha, da rocb,a derretid..

qui�omef;ros de distancia.

Il'lela
falda da montanha. Os halir-

Os' habitantes de Bronte e dos tantes dos citados povoados, estão

povoados vizinhos de Adrano e preparados pára evacuar seus lares"
Randazzo observam apreensivos as tão logo recebam instruções da po
nuvens de fumo que lança u'a mas· licia e dos cientistas que Ob8el'Vam

sa da rocha derretida, que desce de perto o avanÇ!o da lava
..

A pedido da policia de Santa
Catarina, foi preso há dias em Ni

ieroi, Valmor Moura, que assaltou
-'3 Joalheria >Gonies, na cidade de

Lajes, neste Estado, fugindo com

joias avalia.das em Cr$ 60.000.000.
� seu parade�o foL descoberto

Catania, Sicília, 5 (V. A.) - Urn
rio de lava incandescente do vül
Cão Etna cobriu trê� grandes vi·

nheir\)s e avança lenta, porém ine

xoravelmerlte, sôbre. o pequeno po
voado dI') Bronte, do qual está a 8

por' tei' empenhado à ,Caixa EconÔ
mica algumas joias roubadas, indo
a policia prendê-lo quando chega
va à casa de sua noiva, à rl1a Lo
pes Trovão, n. 88, casa 7, em Nite
rol. Valmor, entretanto, neg'a t.er
sido o autor do assa!.to.

\

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o S�TADU- Terca-leara 6 ae Dezembro a. '9.�
_._'----_._--------------------------------------------------------------

:LIRA TENIS CLUBE PROGRAMA, PARA O MÊS DE DEZEMBRO: ) 1 QUINTA-FEIRA SeÍRÉE EM HOMENAGEM A "SEMANA DA MARINHA" E
.AOS GUARDAS MA'RINHA, EM VISITA' A ESTA CIDADE - INíCIO ÀS 21 HORAS. - DIA 10 SÁBADO GRANDE SOIRÉE DE FORMATURA DA
TURMA DA ACADEMIA CIÊNCIAS ECONôMICAS - DIA 25 DOMINGO � NATAL - TARDE INFANTIL - G,RANDIOSO DESFILE DE MODAS INFANTIL
- AMBIENTE ADAPTADO - PRÊMIOS AOS 'VENCEDORES - DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS E SORTEIOS DE' VALIOSOS BRINQUEDOS - PA

.RA � DESFILE ijE MODAS, HAVERÁ INSCRIÇÃO, A DIREÇÃO ESTA AO CAiRGO DA GENTIL SRTA. LAILA FREYESLEBEN -.AS INSCRIÇÕES so.
,DERAO SER FEITAS NA RELOJOARIA MORITZ, ATÉ O DIA 20. A TARDE INFANTIL TERÁ INíCIO ÀS is HORAS -- ÀS 21 HORAS. MAGES
TRAL SOIRÉE DE NATAL. - DIA 31 GRANDIOSO E TRADICIONAL BAILE DE GALA - SÃO SILVESTRE -' DEDICADO A. TODAS ÀS DEBU
TANTES DE 1949 - O LIRA OFERECERÁ COMO RECORDAÇÃO UM FINO ALBUM COM FOTOGRAFIAS DESSE ACONTECIMENTO SOCIAL, A To.
DAS AS JOVENS "DEBUTANTES" - RETUMBANTE SERÁ O "REVEILLlONS" DESTE ANO NO "CLUBE DA COLINA". - NOTA: NÃO HAVERÁ RE-

,

.

SERVAS DE MESAS.' t
Ninistério

da Marinha
'Sem�na do Merinheiro

Programa

Juizo de Di,rp,ito da
Comarca de T,jncas
Edital de citação, com o prazo

de 30 dias
O Doutor Clovis Avres Gama;

Juiz ele Direito da Comarca de T(
[ucas, do, Estado de Santa Catar-i-

19,30 horas - Sessão cinemato
:gráfica no cine Ritz oferecida aos

.oficiais, Sub-Oficiais" Sargentos
'Praças, Civis e respectivas fami
lias, pertencentes ao 5° Distrito
Naval.

Dez minutos antes da sessão 5e-

1� horas - Segundo jogo de Fo
-ot-ball en lre as equipes do 14° Ba
:talhão de Caçadores e' Policia Mi-
3itar.
Local: Campo da F. C. D.
Juiz: Sargento Otiljo (Base

a-ea) •

DIA 8 - QUINTA-FEIRA
9- horas \- Segundo jogb de Bas

-quetebol entre as equipes do 1.10
.Batalhão de Caçadores e Base Aérea
"de Plorianópolis.

Local: Campo da PoJ.icia Militar'.
Juiz: Sargento Romeu de Souza

::Del Hei (5° D. N.)
Eiscal : Cabo Lázaro Bartolomeu

1(5° D. N.)
111 horas - F'oot-hall final entre

,,0 vencedor do 1° jogo e do 2.0 jogo.
Juiz e campo, escolhidos' após o

,:término elo 2° jogo de foot-ball.
DIA 9 - SEX'rA-FBIRA

10 horas - Basquetebol final en
'ire o vencedor do 1° jogo e o veu

,cedor do 2°.

Juiz, Fiscal -e Campo, escolhidos
-após o término do 2° jogo de 'bas
queteból.

DIA 10 ! SABADO

LIDA.ALIANCA DO LAR
,

AV. RIO BHANCO, 91 - 5° ANDAR

EXPIWIDA PELO TE�O(!HO NACLO:\.\L

DfA 6 - TERÇ_\.�Ji'EIRA
10 horas _ Colocação de uma

na. 11; �ürma da lei, ele, ..

'palma ele flores nobusto elo Alm i,
FAZ SABER - aos que o presen- �

'raJÚe 'I'arnandaré, discursando no I Le 'edita! "irem ou dele co:rtheci- ..

ato oExmo. sr. Dr. Desemharga- J11cnLo_ Í1ycrem,. expedido nos autos

..dor Nicomecles Alves Pedrosa.
de acuo executiva entre parles co- C.\.RTA PATE�TE 1-13

Na séde elo Comando do 50 Dis-
mo exequenle Maria Francisca Ro-

':trito Naval será oferecido um cock-:
sa e ex ecu Lado Bento Agripino To- Resultado do sorteio realizado no dia 30 de' Novembro de 1949,

taí! aos presentes. 1ll�7., que se p�'ocessa pe�'a:lte êste
pela Loteria' Federal do, Brasil, de acôrdo com o artigo 9 do Decreto-

U horas - Inicio do Torneio de �UIZO e carIório do escrrvao que Lei 7930 de 3 de Setembro de t945, revigorado pelo de n? 8953 de 2(1
.Foot-ball entre as equipes do 50

este subscreve, que aLençl-en.do ao
de Janeiro pp. conforme circular n? '2 da Diretoria de Rendas Internas

'Disl.rito Naval e Base Aérea de Flo- que cios :lUlo.s_�ons�a, .aL1toflzo� � ele 8 ele Janeiro ,de 1946.
-rtanópolís.

. venda em leilão público, dos lIUO'

Local: Campo do 140 B. C.
ve is ãbaíxo descritos, com suas res-

Juiz: Major Aldo Fernandes (P. J1f'cLi vas avaliações, pf'rtencentes
-:1\1.) .ao executado Bento Agr! pino To-

,

DIA 7 _ QUARTA-Ji'EIRA mas, �que serão 1.eva�os a público
9 horas' _ Inicio do To rneio -] . jrregâo (](> vencia a ari-ematação, a

, (e. .

d 'l!'.Basqueíebol entre as equipes da Po- quem mais .er e maior �nço of'e-

.Iicia Militar e 50 Distrito Naval, recer, por Alexandre Correa de Me

Local : Campo elo 140 B. C. \
lo F'ilbu, porteiro dos auditór-ios,

Juiz: O Fical designado pelo 140
no dia 18 de janr-iio elo próximo

m. C. ano, ás 10 horas, no local em que
se realizam as vendas ele hasta pú-
blica determinadas por êste Juizo, N'

, 3
"

6398
á poria do edifício ela Prefeitura

1 �mero serre
: ','

, .

'i
.'

1 D
'-

I'
- Milhar de qualquer serre .

/' l1n:cI.�)a : escrlç_a9 r, a','a raçao Cent .na ..
.

.

dos imoveis que seruo vendidos em

I
e
_.

'

leilão: "1. Um terreno. silo na Ga- r.nvers�o de milhar .

Aé-
1 d' t

.

t d C li h '3
Inversão de centena . .

era, ,JS 1'1 .o e ane ln a, com 6

metros de frentes qlle í'azem ao
AD�PT.NDO AO DlDCRE'TO 7930

Norte em terr-as de Cândido Tomas'
..'

·dp Sousa, por 600 ditos de fundos

que f'az em ao Sul em terras de
T' ','

Franciscô' Silvestre Nunes ; exL�e-' N�mero 3 séIle 6398 ..

:
.

O' t dit d G
,. Milhar vde qualquer séríe .

ma a eil e em 1 as e enarLO
Centena . .

Soares e a LesLe com Maria Caeta-
Milhar na ordem inversa ... . ...

na, avaliado por Cr$ 2.457,0.0. 2,

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

A TOSSE NA IDADE DO CRF.SCI·
MENTO

Cuidado! Combata a tosse e

fortifique os pulmões da criança
com, "SATOSIN" - poderoso an

tissétlco e desccngestionante das

vias respir-atórias, Bastam algu-
mas colheres de "SATOSIN" Uitra

que a tosse 10gQ se acalme, até ces

sar de unia vez. Ê excelente remé

dío para combater Gripes e nes

fríados. Peça ao seu tarmacê-itico
ou droguista "SATOSIN" - o 'lo
minador das Gripes, Tosses e Bron

quites.

ema pequena casa. construida de

madeira, cober-ta com telhas regu
larmente conservada avaliada por

" E h 36.398 Milhar do 1° prêmio e final do 2° ., ..• _-CI:$ 1.000,00.. " para que c' egue
91.583 Milhar do 20 prêmio e final do 5° .

.ao conhecimento dos interessados
.

d 28.679 Milhar do 3° prêmío e final do 4° ... -. , .

e ninguem possa 19norar, man ou

d· d' 1
' 96.398 Milhar do 1° prêmio c final do 3° .

e;cpe Ir o presente e Ita que sera

afixado ria sede dêsie Juizo, no lu- 2:1.583 .Milhar do 2° prêmio e final do 4° .

d l
,.

bI' 58.679 Milhar do
.

3° prêmio e final do 3° .

gar ocos ume, e, por COpIa, pu l-

d (1"
.

I "O ES 26.398 Milhar do 1° prêmiO ·e final do 4° .

ca o uma ) ves no JOl'na '" "

ADO" j FJ
.

'l' r '5i 583 ,MiInar do 2° prêmio e final do 5° .

1't� ,
(e onanopo IS, na arma .'

da J.ei. Dad,o e passado nesta cida- 56.398 Milhar do 10 prêmio e ·finaI do 5° .

de de Tijucas, aos vinte e seis dia� 88.679 ,Milhar do 3° prêmio e final do iO ••••••

do mês de novembro do ano de mil t .
. . .

t
.'

t o E Cada invel'sl'tn da dezena de mIlhar, da dIreIta para a es'querda das
novecen os e quaren a e n ve. U, '. ,. ,

o. dA' E
.

a-o o da eombina"ões do T1PO Extra, esta premIada com o valor de Cr$ 5.000,00.
vercy os nJos, -'ls·cnv ,

'. ,- " . ,

U1ogl'af'ei conferi e s'llbscreví. (a) '.

Clovis Ayres Gama _ .Tuiz de Di- Obs,ervaçõ&s: - O próximo sorteio rea1,izar-se-á, no dia 20 de De-

reito. 'Está conforme o original, 50- zembro de 1949, pela L'OIteria Fedj3ral do Brasil, de conformidade com

bre o qual me reporto e dou fé. o Decreto-Lei 7930 de 3 de Setembro de 1945.

DaLa supra.
O Escrivão: Gercy dos Anjos,

PLANO .FEDERAL DO BRASIL - X y Z
:E PLA:.\'O ALIANÇA

6398 Prêmio maior .

398 Cen-tel1a .. ,. . •..........

.Milhar invertido .... . ...

Especial
Cr$ -10.000,00
'Cr$ 1.200,00
o-s 300,00

Popular
CI'$ 5.000,00
Cr$ 600,OÕ
o-s 200,00

PLANO ALIANÇA

Liberal
,Cr$ 50.000,00
Cr$ 2.500,00
c-s 600,00
Cr$ 200,00
Cr$ 60,00

Clássico
Cr$ 25.000,00
c-s 1.250,00
c-s 300,00
Cr$ 100,00
Cr$ 30,00

Liberal
Cr$ 40.000,00
o-s '5.000,00
Cr$ 1.200,00
CI'$ 2.000,00

CMssico
Cr$ 20.000,00
Cr$ 2.500,00
Cr$ 600,00

'

Cr$ 1.000,00

PLANO .NLIANÇA "TIPO EXTHA"

c-s 60.000,00
c-s 20.000,00
Cr$ 40.000,00
Cr$ 30.000,00
Cr$ 25.000,00
Cr$ 50.000,00
Cr$ 15.000;00
Cr$ 10.000,00
Cr$ 10.000,00
Cr$ 10.000,00

rá realizada uma saudação a mari-
nha de Guerra 'do Brasil, pela Se- ,TINTAS PARA PINTIJRA
.nhorita LaiJa ·Freyesleben. i

C, O T TOM A R
,DIA 11 - DOl\fiNGO __,._/ ---

10 horas - Missa solene ce1e- Os jogos dnais serão realizados
'brada pelo Reverendo Padre Dr. em 15 pontos .

'Itamar LÜÍz da Costa, na Catedr,'ll DIA 13 - TERÇA-FERA
':Metropolitan-a, pelos Oficiais, Sub- 9 horas - Palestra aos Colegiais
'()ficiais, Sargentos e Praças da Ma- realizada pelo E:xmo. Sr. 'Capitão --------------------------
,rinha de Guerra-mortos no cum- de ,Mar e Guerra - ,Benjamin So-

!iPrimento do dever. dré, Comandante do 5° Distrit,:)
DIA 12 - SEGUNDA-FEIRA Naval, no pátio do Grupo Escolar

8 horas - Torneio de Volley- Dias Velho, sôbre o "Almirante
ba11: 1° 'jogo - 14° B. C, e Policja Marquês de Tamandaté".

,

,Militar. 20 horas' - O Exmo. C3Jpitão de;
Juizes: Tenente Dantas e Sal'- Mar e ,Guerra - .Benjamin Soclrc,.

,gento Helio (Base Aérea). ,COlmmd:lI1te do 5° Distrito Naval.
20 jogo: 50 Distrito Naval e B�-' f�rú uma conferência no Teatro

'se Aérea.
"

Mval'o de Carvalho, 'sôbre o tema
.

LOC'Hl: Quadra da Policia Militar. "A Ação da Marinha de Guerra na

Juizes: Tenente Samy (P. M.) c História do Brasil".
'um Fiscal designado pe10 14° B.C. Durante a semana de 6 a 13, os

OBSERVAÇõES: Os jogos elimi- Caças-Submarinos "GUAPORÉ" e

'natót'Íos serão rea1izado� erú 20 "GRAUNA", atracados �o trapiche
-pontos, com mudança de campo em ficarão

. franqueados a visitação
10 pontos pública das 1-4 ás 17 horas. ---------"-----------

Visto. A,le:candre da, Paz
Eduardo F. Lobo

:Diretor T�soureiro
iDil'etor Gerente

. . .. ..... .... ." ..

O. Peçanha .... : Fis�aI Federal

Rio de Janeiro, 30 de Novembro de 1,949.

Convidamos os s'enhores contemplados que este.iam com os seus

titulas em dia, a virem a nl sede, pI recebeTem si prêmios de acôrdo
com o nl Regulamento.

MAGROS E fRACOS
VANADIOL

E indicado nos casos de fraque-
za; palidez, magreza e fastio, por4_tle
em sua fórmula entram substancias
tais como Vanadato' de sódio, Liei
tina, Gilcerofosfatos, pepsina, noz

de cola, etc., de ação pronta e eficaz
nos casos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é indicado paTa ho_
mens, mulheres, crianças, sendo fór
mula conhecida pelos grandes me�
dicas e está licenciado pela Saude
Publica.

Encómende seu terno para
Natal' até 20, de novembro

Loja Rener
Tenente Silveira, 29

,

F!01'ianópotis
... ,. . .. . .. " ..

VENDE-SE OU ALUGbSE
O prédio sito à rua B1umenau n.

28 - Tratar com o sr. Cap. Améri
co, na Polícia Militar.
.. .. . _.

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 uma delícia. É o maió •

fornecedor de vitaminas, e, po
isso, o melhor fortilicante. A
venda em todas as farmácias
armazens.
., _, . . . . . . .. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�·RADIOTERAPIA �
RAIOS X

!. DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade

fJ1".·..od_-.-.-.-.-.-.-.-...-.-.-...-.-.·.·.·.....-.-_·...-.-.-....·_-...-..-,.-_..............-__..._ -...-.-.....

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultoria: RUa T,enente
IIUveira, 29
Horário. de consultas: 9 ás 11

lU.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Milton I Simone
Pereira

'

Clínica Cirurgica
Molestias de Senhoras

-CIRURGIA GERAL'
Po. Serviços dos Professores Bene

iiHcto Montenegro e Piragibe No-
lo

guelra (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

1iI1rotor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CUNICÀ DE SENHORAS - CI
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-.e tratamento

. Depecializado da gravidês, Dístur

�ios da adolescência e da menopau

Dá. Pertubações menstruais, 1 'l��'"

Dl.ções e tumores do aparelho geni
tal feminino.
Operações do utero, ováríos, trem

.... apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
luras)
ilSSISTENCIA AO PARTO E OPE-

RAÇõES OBSTeTRICAS,
poenças glandulares, tiroide, ovi·

riOll, hípopíse, etc.)
I)"turbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.
Consultório R. 'João Pinto, 7 - T-fil.
1."'1
Resíd, R. 7 de Setembro, - Edif.

Cnn e Souza - Tel. 848.
·.q;"Ift;�

DR. NEWTON d'AVILA
�irurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 1L Telefone 1.307 .,.

Consultas: ÁS 11,30 horas e s\ tar-
de das 15 horas em diante

.

-

Residência: Rua Vidal Ramos D.

15 - Telefone 1.422.

Dr. Mário ·WeaA... ·:·
Dtsfea m6dlca de' adulto. • crI_
OODsultóno � Rua JoAo Pinto, 18

Telef. M•. 769
Conlulta da. 4 II 6 boro

lhIld'ncia: Felipe Schmidt L I••
Telef. II'

. "',

Dr-. Guerreiro da
.

' I!!i���a
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR·

GANTA
'Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

Consultas: Pela'manhã no Hosnital
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

J.tt.. POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO

.Médico e í parteiro
Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

•
---------------------------------------------------,----------

Transportes regulares de cargo� de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA fORK
- Informagõe. como.1Agentà.

'

FIOftsn6polia - Carlos HoepckeS/A -,0[- T.eletone 10212 ( Eni. "teleg.
�ão Francillco do Sul-Carloi Hoepcke S/A -CC- Teleloae 5 MOC)��MACK

I _

LOJA . DftS CnSEMIRAS
Dr. M. S. Canlcutl

Clin�:a e�����::en:ari�o,�çu EspeCializada em, ernoos para.> Telefone M, 713 9

"-UR-:-Á-:-SANTAELA, - -' homens
(Pormado pela Faculdade Na\�lo- RECEBEU VARIADO SORTIMENTO OE CASEMIRAS NA
naI de Med��n�r�:1l)Un1Ver81dade ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
U�C08 Pp�tc�p�;��sodgaD��i:n- MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

J.l'ederal PARA HOMENS
wx����o �lco���Pl����fl� ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, 'CAMISAS, GRAVA-
ax.lnten�� â=p�a1tt!'e�";[8'!: de Mi· TAS) PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Dr. P....._ .�:;�,J;l!�;�'::' Judo pelo menor preço da praça =-�;:,=
c:..lult6ri��:�!n:���relN. .1. ..rh�:di�:a�llR:a l:IV::ude

osr- Faça 'fima visita à nessa Casa e'verifique' Agencia Geral para S. CatariDitl
Omeultu daa 10 ia 12 e das 14 •• Telefone:

DOSS'OS P COS t- Rua Felipe Schmidt. 22-Sob-•
.. lira. Relidência: Rua :81_, Oonsultórl0 - UI.....

, re e ar .1".,OS.� . C. Postal, '69- TeJ.' «Protetoea»33. - T�efone: 1.63i) ResIdência 1.305. " \--------�---------------------------------�--------------- FLORIANOPOLIS
•

Dr. Roldão Co.....
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
IIURGA - MOLitSTIAS D� SK

NHORAS - PARTOS
l'ormado pela Faculdade d. Meti·

lbII da Uninnidade de Slo Paulo,
onde foi assistente por' vâriol 001 do
Serviço C\rúr�jco do Prof. AlI,I.

Contia N_
Cirurgia do estõmago e 'fiai eln:ula·
n.. intestinol delgado e grel.O, tirGI· NN_ NN MM ""MM �;;

. de rins, próstata, bexiga, utero,
O'fárlol e trompa.. Varicocele, bid�
- cele, 'f'arizea. e herna•.
Consultas: Du 3 " 5 horal, , rua

J"elipe Schmidt, 21 (altoa da CaM
Paraíso). Telef. 1.598 •

Reaidéncia: Rua Estevel Jn.nior, 110;
.

Telef. M. 764

l-Oenças dos órgãos internos, es pe

cialmente do coração e vasos

Joenças da tiroide e demais glan
dulas internas

�linica e cirurgia de senhoras -

Partos
#lSIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISM.O

BASAL
tOlURIO DE CONSULTAS: - .

Diàriamente das 15 às 19 ho-
1'88.

CONSULTóRIO: I

l�ua Vitor Meireles D. 18

Fone manual 1.702

RESID�NCI,A:: . ·--It�·
Avenida Trcmpowskí fi)

Fone manual 7f18

,genci�u��!�� Pc�!�I. �]�So�atarilla ITubos CaDOS
C�ixa Po�"al, 69 - Tel.:"Plotectora" - FLORIANOA.oOLlS gavanizados

-� �........ ------,.---------,

,
,

roMPANG41� �
__

ACCIDENTES DO
s e o e SOCIAL�

POiR10 ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 1.° ANDAR.

CAIXA POSTAL. 583 • TELEFONE 66�O • TELEGRAMAS: .PROTECTORA·

.......................•

�O·······················�··I.. ..

"', DR.

A. DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - Z· aai.

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

Florianópolis - Santa Catarina

, f

Dr. Liudolfo 4.6.,
Pereira

Advogado-Con'labilista
Cível -- Comercial

. Conatituiçõea d. aociedadel
,. aerviço. corebto., em geral.

IOrgani,zaçõBII contabeia.
Regiatroa e marcaI, di.pondo.
no Rio, de corr••pondente,
Eacrit6rio:

.

Ruo Alvaro d.
Carvalho n, 43.

Da. 8, ãa 12 hora.,
Tel.fone 1�94

A. chegar dentro de, alguns
dias grande Importação a pre

vos l'eduzidos
MEYER & COMPANHIA

Rua Conselheiro Mafra, 4

FLORIANóPOLIS

AVIg()
ELVIRA MUND MAZARAKIS

. .

(Dona Vivi)
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.

'

. . . . . . . . . .. .. .. _,

Leitor amigo L
O fim cIo""ano se aproxíma e com

êle grande' festa da críztandade- O>

NATAL.
r

Coopera conosco auxili Judo
grandiosa festa de caridade "SINOS.
DE NATAL" e, assim, darás UH'

pouco mais de alegria ás criancinhas
de Flor-ianópolis.

&latiu felicidadea pele ...ela••
to de tleU filhinho I
Mas, nio' esqueça. que o ••IIi_

presente para o Ma "PIMPOLHO"
é uma caderneta tl. CODIN

MpTUO PREDIAL.

Fabrloanta e distribuidores da. afamada• .:on

f.cçõ•• -DISTINTA· • RIVETa Pa••u. um gran.
d. .ortlm.:nto d. aas.mirol. I'I.aado••

' brlD.
ban. e bal'atall. algodã•• ,�morin. • Qy!om.rato.
pal'G a!fohit... que "eo.b. dirAa'm.nt•...: dae

,,:cu.... Com.rol••t•• da tlnte"io .. na ••ntJdo de Ih. fa.e ..em � lame
nOi'taftt,poUII� '!i FILIAIS em. Dlum.nau:o LQi�••

fdhll'incn, ii. O"'.C ...
A CAPITAL- ahcul: o' &t . ahlt' gl\o dOI!

vS.tta Qntlillli �. óilfetuor.m euao oompl'GIl!i, MATRIZ em

rAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o SSTADO-Terca-ielr. 6 a. D1!zembro ae 194\t 5
--..-.._-------...------------,------------ ---_._- ----------------------

DIA 31 DE DEZEMBRO,- BAILE DE GALA -SÃO SI'LVESTRE - APRESENTAÇÃO DE "DEBUTTANTES". CHAMAMOS A ATENÇÃO PAR� AS SENHORI-,
'TAS QUE DESEJAREM DEBUTAR PARA FAZER SUAINSCRIÇÃO. - DENT!RO DE POUCOS DIAS O DEPARTAMENTO DE PUBLICIDADE COMEÇARA� FAZER, EM
NOTAS SOCIAIS, O P�RFIL DAS SENHORITAS JÁINSCRITAS, RAZÃO PORQUE SOLICITAMOS ENTIREGA1{EM FOTOGRAFIA NO ATO DA INSCRIÇAO.

:1 ------------�----------------------------------------------------------------------------------------

E

A vista e a prazo' ,

Enrolamento de motores, dínâmos � transformadorel.
Instalação de luz e força.

Venda de motores, rádios e acessoríos, outros aporelhos elê- '

tricos, artigos elétricos, etc.
Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveil

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".
A ELl:TRO· Tl:CNICA

.
Rna Tte. Silveira. 14 - Caixa Postal 193 - Fone 713.

NAVIO-MOTOR' "ESiELA n

maxime rapidez e garantia para transporte de .sues mercadoris·.
Agentes em Florianópelis CARLOS HOEPÇKE S. A.

QU�R v,ESTlR.n COM (ONFORTO E ELEGANCIA i

l_a_lfa_l�_t�!_!�:m:tM_.8el_IO"_
N, VIO

VENDE-SE UM DE 3.800 TONELADAS. MAIS INFOR
MAÇõES ESCREVER PARA CORRETOR JARBAS - RUA
REAL GRANDEZA, 167, BOTAFO'GO - RIO DE JANEIRO.

o Sangue é Dr Vida,
DEPURE o SANGUÉ COM

ELIXIR 914

INOFENSIVO AO ORGANISMO
AGRADAYEL COMO UM Ur:OR

REUMATISMO! SIFILIS! Arvores· frutiferasTome o popular. depurativo composto de

_
Hermofenil e plantas medicinais de alto
valor depurativo. AprQ,vado pelo D. N. S.
P. como medicação auxiliar no tratamen·
to d aSifilis e "Reumatismo da mesma

origem.

Arvores Frutíferas enxertadaa e 'plantas oeaamentaís n.
melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de

I Flori e Pomtoultura
H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.

V'fMDE SE t· d d
Peçam catalago gratuitamente.

.. - por mo IVO e mu ança �MP�ÃÜANçIDABAiíiA';'--'-Grande área de terreno iii 'cultivada fundada em 1870 _' Séde: BAHIA
<(Distante cerca de seis quilome�ros da dapital-Bairro-Barreins INC:aNDIOS E TRANSPORTES
,Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo Cifras do Balanço de'1944

6 casas de madeira e uma de material. CAPITAL E RESERVAS .......•... ,.. Cr$ 80.900.606,30TRATAR: Responsabildades '...... Cr$ 6.978.401.755,97
Florianópolis -�nesta redação ou Escritério I. de A L. Alves; Receita............. .;», • ••••••• Cr' 67.053,245,30

Barreiros - com o proprietário Mathial lha.
'

Ativo . 0...... Cr' 142.176.603,80
Blumenao - com o 8r. Christia,no Knoll, no Hotel Cruzeiro. Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr' 98.687.816,30

'carros para o interior, dolstido :::::::�:::a::� ;:.,:�i�i��i�;�o, ::, �:::i::t:�::
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceítuada Anísio Mal!llOrra, ·Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

'

:::: ::::::' ��Ji����;,d;l;:· �t.}: ::�:I�W-BàMNEGõcio'"
Nova-Trento para quem póssue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000�00 rend.

e. Ao VIAÇÃO ANlTAPOLIS .- S·. e 6·. feir8l'l - 12.1(} boru certa de 10'/. 80 ano com recebimento de iuros mensai,.
Informações nesta 'redação

Hospital de Caridad&
Serviço de transfusão, de s8ngue

o Banco de Sangue do Hospital de Caridade neces

sita doadores. Qualquer pessõa que deseje doar ou ven

der seu sangue poderá procurar os técnicos encane

g'adoSj do Serviço entre 8 e lQ horas. Terã6 os doadores
gratuitamente exame clínico e exames' de sangue.

Doar sangue-não prejudica, traz benetíeíos,

Dia do Reservista
I

De ordem do' Exmo. Sr, Ministro de Estado e Negócios da Guerrn,
; neste ano será comemorado o "Dia do Reservista" - (1'6·12-949), quan
.. ·to todos os reservistas do' Exército de 1a, 2a e 3u categorias, pertencen
tes as classes de 1922 a 1928, inclusive, deverão apresentar-se ao 14° R

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

LUIZ NAPOLEÃO DE AZ.fu'\1BUJA - 1° Ten. Chefe da 16a.
·�.R. M.

I"

elA,
"VI'R(jEM ESPECIALIDADE"

I
'

WETZEL� INDUSTRIAL-JOINVILLE (MarcGtreW!fI'
TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

·0,· Sahão

..

)

•. ,I'eune som ... acabamento ••

solídez••. n() piano perfeito!
Além de váríos modêlos para
pronta entrega .. , êste maraVl

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!
"

SchwartzmaUD
REPRESENTANTE
para Santa Catarina

'KNOT S/A
CX. 134 - Tel, KNOT

Florianópolis
...................................................

. '

Combata
o Reumatismo
fnquanlo ,Dorme

Se v, sofre de dores agudas, se suas

articulações estão -inchadas, isso prova.
que _V. está se intoxicando porque B�l1S.
rins não trabalham bem, Outros sm

torou de desordens nos rins são: fre

Qüentes levantadas noturnas, dores nas

costas, lumbago, dores nas pernas. ner

vosismo. tonteiras, enxaquecas. torno
zelos inchados, olhos empapuçados , falta
de energia, perda de apetite, etc, V, deve
eliminar os germes que estão arruinando
sua saúde. Cystex combate êssee
transtôrnos removendo sua cauaa. Peça.
Cystex em qualquer farmácia 80b
nossa garantia de que o aliviará rápida
mente Em 2t horas V. se sentirá melhcr
e completamente bem em uma semana.

Compre Cystex hoje mesmo, No.sa
r;arantia ê sua maior proteção, ,

Cystex .. tr�de:
-� CISTITES, PlELlTES E URICEMIA

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

Bom binóculo·
Grande visã.

I

Visão maior e mais perfeit.
que a de 11m bom bin6culo

. alcança quem tem .ólida
ínstrucãe.

Bon. livros, sobre todo. OI

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Fl1fian6poU.

'"

•
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CLUBE POZE DE AGôSTO - PROGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO: DIA 10 SÁBADO - "SOIRÉE'; .DE FORMATURA DO CURSO CIENTi
DE JESUS. DIA 11 DOMINGO - "SOI:REE" COM INíCIO ÀS 21 HORAS. DIA 17 SÁBADO - "SOIRÉE" DE FOR
DO CURSO SECVNDÁRIO E NORMALISTAS DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DIAS VELHO. DIA 25 DOMINGO
ÀS 15 HORAS. QIA 31 SÁBADO - BAILE DE SÃO SILVESTRE

-

COM APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES. DE
1 949

fICO DO COLÉGIO CORAÇÃO
(dATURA DO SEGUNDO CICLO
BAILE INFAN11.L, COM INíCIO

"

. do awí-negro car ioca. Dias depois,
coube ao Espanha dar combate ao

Botaf'ogo. Esse quadro jogou refor

çado por diversos jogadores bas

COS, entre os quais' se destacavam
LEmelin e Irrrrgor iam, elementos
que fizeram epoca no San Lorenzo
de Almagro, da capital argentina,
'C tombou por uma contagem esqui
sita: - 7 a 4'! Carvalho Leite mar

eou nada menos de 5 Lentos, cum
prindo espectacular "performan
ce". O -terceiro 'Compromisso foi
em Guadalajara, contra o Jalisco.
O "onze" brasileiro chegou a estar

vencendo por 3 a 0, mas os locais,
empregando grande violencia, cou
�eguiI'am diminuir a contagem, sem
conseguir, porém, passar dos dois
tentos. O cartaz elos botaf'oguenses
cresceu extráordlnurfamente. Ü se

lecionado mexicano, que vinha
treinando há tres meses, foi esco

l}iido para quebrar a seríe de vitó
r-ias do oluhe brasileiro. Mas uão
conseguiu nada a seleção azteca.
O Botaf'ogo, lutando com um entú
siasrno invulgar, obteve um tríún-
f'o definitivo,' abatendo-o por 2 a 0,
após um -choque renhidissimo. O
último compromisso dos botaf'o
guenses foi enfrentando o Atlanta,
campeão do México, e o -resustado
'foi um empate ele 3 tentos, mas é

bom lembrar que nada menos de

dois tentos do Botafogo foram in

justamene anulados pelo juiz ...
Mexícano. ,.19

.

NO DIA 4 de agosto de 1935, o!Figueirense venceu o Tamandaré

por 9 a 1.

A PR,jlMEIRA ddretoria do Ca-

1940, foi vencida peh atléta José
Natalino Ramos, pertencente á As

socíação Atlétic·,a Barriga Verde,
A PRI'MENRA diretoria do Ca

xias, de Joinville, estava assim cons

títuída: presidente, Osvaldo Mal'

quarí; vice-pj-esidente, Rigoleto
Contí ; 1° secretário, Edgard
Schneider; 20 secretário, Antonio
Vian; 10 tesoureiro, João Louren

ZOj .20 têsoureiro, Felipe Zattar; ca

pitão-geral, Joaquim Neves; dire-

1l0r-es,portivo, Paulo Koch ; cernis

são de contas, Genoviano Rodri

gues, Jazer Vieira e Amandus Paul.

NO DIA 15 de agosto de 1921, o

CoriLiba venceu, na capital .para

naense, a seleção paulista nor 4

a 0, tento de Abilio. Os dois con

juntos atuaram assim organizadas:
CORTTIBA � Galo, Baú e Gibein;
Luiz Abraham, Pena e Ninho, Ar
noldo, Artuzinho, Maxambomha,
Abilio e Brandalize - PAULlS
TAS - Max, Bartô e Mexi, Nardini,
Faragassi e 'Bertolini, Laerte, Né

co Ft-ietienreich, Viola e 'I'epel,
NO DIA 19 de junho de 192.'l't;"""ern

.Jolrrville, o América venceu o Ope
rário por 5 a O.

e.,'_.p�/�.
" &(pe�. .9 t.. menau o selecionado da Liga Blll-

,

ruenauense de Desportos, vencedor

Direção de PEDIO PAULO MACHADO I dos joinvilenses e elos mafr-enses, o

_11 (1....................................... I selecionado desta Cap ita] c!onsegniu

n
a sua .(itória mais brilhante, depois

..,O MEU ARQUIVOu. II �:n�;ta:st:en��l���I�::�Op��� �,�SSO�
LVI ram no campeonato brasileiro em conhecido Nicolau. Coube a Be nl c-

E'1 19'1 B t f 1928, perdendo par.a os gauchos I
ví empatar a partida, para depois

" '1, o o a ogo estreou no ., . , .

M'
.

f t d
por 6 a 'J. marcar o tenlo ria vitória. 2 x 1 acu-

eXlCO en ren au o o "onze" ar- , .

,. d E t di t d L PI ' Nelson. Moia Machado SOl1 o "p lacard ", Adolf'inho, o ex-
gentmo .o ss U iantes e a. a- I _

ElVIPATAHAM FLAMEMW E BLU- plêndido goal-kceper do Avaí foi

ivITNEN8E uma das grandes figuras do enccn-

Da rodada de domingo, pelo cer- tro, tendo impressionado vivarncn

Lame carioca de futebol, já em pu- te o público blumenauensc ao de

der do Vasco, o piéli o ele maior fender uma penalidade máxima. O

atração foi o disputado pelos "e. quadro vencedor jogou assim cons

lhos rivais Fl,�l1lengo e Fluminen- Li luido : AdoHinho, Garcia ,e Chi

sp. Um empate ele um lento foi o nês; Ivan, Bráuúo e Geraldo; Lá

resultado da sensacional peleja. zaro (depois Benteví) , Nede, Djal
ma (Mandico) , Fornerolli (Nizeta)

CAMARA e Benteví (depois Saul).

I BF;L:\. VITóRIA DO SELECIONADO

II _

DA CAPITAL
Enfrentando ante-ontem em Blu- Feoeraçao Lltle'Uca

-

talarínense
.. ASSEMBLÉIA GERAL

.

DR. . FRANCISCO
NETO .• De parabens está o técnico Pro-

Advogado cópio, com a vitória ante-ontem oh-
Escritório: Rua Felipe Schimidt . tida em Blumenau.
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso")
Residencia: Rua Alvaro de Caro
valho, 36 TINTAS PARA IMPRESSÃO

COTTOMAR

De conformidade com o disposto no art. 13

para o dia 7 de dezembro de 1949 às 20 horas,
bléia Geral para .os seguintes fins:

a) - Eleição da diretoria e conselhos
b) - Reforma do artigo 17 dos Estatutos.

dos Estatutos convoco

uma sessão ele Assem-

Não havendo número legal à hora aprazada, será jprocedida à nova

convocação uma \lOra depois qualrdo, então, deliberar-se-á com qual
quer número, de acôrdo com o disposto no s 2° do art. 13.

Florianópois, 2 de dezembro de 1949.
/

Osmar Cunha, Presidente

rta, que vinha de encerrar a sua

campanha em gramados mexicanos.
Depois de equilibrada lu ta, a pele
ja terminou empatada por 1 a 1,
'tr-ndo Carvalho Leite feito o tento

Florianópolis

r
,

.

'.

• •

neste Natal

, I

a árvore dos Natais foturosZ

I

NO CkMPEONATO - brasi'o"j['O
de fuLebó', de 1927 os eal"iocas' ven
ceram -os paulistas, numa acÍl(I'fl
tada final. O encontro foi paraliza
d.o pelos paulistas porque, não acoi-\
taram como justo um "penalti" que. ,
O juiz deu, o que resultou no Lente

Ida vitória dos cariocas.
ou ç A, C O M O À V O Z DEU M A M I G O I A P A L A V R A D O A G EN T.E DAS U L A M E R I C AOS MATOGRüSSENSES estrea-

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

É exatamente no Natal que �ais fundamente se sente a responsabilidade

de ser e chefe do familia. A alegria fácil do, risos felizes, d$scl.lidõ·dos e �impl�s,
certos da proteção que você hoje lhes assegura, mais intensamente se

reElete em sua alma de pai e espôso. E você á levado a pensar na

melhor forma de garantir a. continuidade dessa alegria e dêsse confôrto

otual, através de um se9uro de vida. O <rgente da Sul America lhe

explicará, sem compromisso, quàl o plano mais adequado a seu
cose. Faça o seu seguro neste Natal, na certeza de que

\
.plantou, para a felicidade dos seus, a árvore feliz de muitos Natais!

. CAIXA POSTAL 971 - RIO p.E JANEIRO

I�

II-K'KKK-t 78 o

1

Sol AlDeriea

À Sul A.lIlerlca

Queiram enviar-me um folheto com ilus

trações sabre o Natal.

Nome
_

Data de Nasc.: dio
__

mês
__ ano

__

Profissõo
_

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

FUNDADA EM 1895

Casado? Tem filhos?

I Rua N.·

Cidade Bairro

Estado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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excopc,on.a,_
BicicletasBellssímas

Lindos·Rádios

.iu__ %-ima "
,

'

Mafra; �5-

Pilhas

Cons.
I

Transportes Coletivos
SRS. PA,SSAGEIROS

PARA \

ITAJAt - JOINVILE e CURITIBA
OS novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ore-

recem o máximo em
.

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas indivi'duais Pulman

li O R A R II O S:
"carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro de Fpolis. a Joinvilê nos dias úteis: Partida às 13

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

guinte ás 6 horas. .

.

Mantemos trafego mutuo à São Paulo e Londrina.. ven
dendo-se passagens.

Aceitam-se despacho de encomendas.
Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira rio 29

11êí#lí'#Jêt$j#Jêêêêí'#Jêí'#iêrélr#lr: U
� .

• I

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI

_�êêêêêê@Fêêê=e$aÊ
INDICADOR AZOL DO RIO BRAN'DI' D8;'SOJ,
Um nome que se impõe pelos' ínestímâveís servíços que vem'
. prestando durante seus 15· anos de existência ae comércio e

industria

I· Já estamos angariando publicid:ade para 15a Edição
n!Qrma.ç.ô.ea.-.;O.tn o .sr, -Jo�.,Ptres Machado á rua Conselheiro

Mafra,l56
.

e

DR. ANTÓNIO DIB MUSSI

Médicos

Olrurgta-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e, especialisado das DOENÇAS DE

SE'!'IHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra-
tamerito.·

.

ÔGLPOSCOPIA - HISTERO _" SÀLPINGOGR.A.FIA - ME-
.- --

'l'ABOL IS_MO_BASAL IRadioterapia por ondas' curtas-Eletrocoagulação.
. I�Raios Ultra Vioieta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO 1, 10 andar - Edificio

l! do. Montepio,
Horárío: Das 9 áS112 horas - Dr. Mussi.

Das 15.ás 1.8 horas - Dra, Mussí,
Residênciá - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

�
. Florianópolis Santa Catarina

.para Lanternas

Florianópolis
UVRARIA ROSA

-

"

'(�nA DEODORO,
-

N. 33)
. ACEITA ENCOMENDAS

DE· SERVICOS TIPOGRAFICOS
APRESENTAÇlo IMPECÁVEL ENTREGA

..
,

RÁPIDA

f'ASAS JIl TERRIIlN08

I
.

'i
I

j
.. !: •

• J
. ,

'1
; !

Possue V. S. casas ou terrenos para

vender? _

Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório Imobl11irSo

À. L. Alveo.

Rua Deod')ro 311.

CASA MISCELANEA di.trl·

buidor. do. :Rádio. f R.:C. A

Victori Válvula. e Di.coa.
Rua Conselheiro Mafre

·Industria de Maquinas Agricol�s
Nard;'ni Ltda.

/
A·maior e mais .perleleoada fabrica' de

Maquinas Alricolas, Tornos, Teires e

Artigos
. de Cutelaria.s

Fabrioo em Am.l'icon� - E.tudo da São Paulo

,_ I�gppg·S·glltan.tgS Q.)r@bJSiVOS .pear-e O 6stado
.

d", Santa @atapina

Industria Cam· e Selures IRlI S: I.. \
j
)

í
-_ -i

�,

;

,. I'
Praça 19 de No.Hm}tro. 20'...... i,o andar

Caixa 'f1Qstal 139 - Tel�font:? - 132-B. •

I

"

A T E N C Ã O, G A R G'T A D AI
Acaba de---clregal' U 2° numero-tía
GAZETA lUVENIL

Posto' de Venda Café Rio Branco I
ilSCRI'J.'óRIO 1lII0BILIAmo A; IA.

A'LVU .

,

.' Encarrega.se, mediante com1Jdo.., ..
compra e veruta (Ie lm6,,&!a. .

Rua Deodoro O. j ,. ...0-.
:,..1. 'i'

_ i1:\ ..
l!:.,
,_- .. ,-.;.

__� ...•. :.. .. J": I. �-�:l_
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florlan6polb, 6 <.te dezembro de! 1949

Se'rvi�o de Expansão do Trigo
, o PREÇO DO TRIGO

Atendendo à solicitação do Senhor Inspetor Regional do Servico

de Expansão do Trigo, do Ministério da Agricultura, neste E�tarl�),
damos conhecimento aos interessados do teor. do telegrama referente

à fixação do preço de compra de sementes de trigo, transmitido pela

Diretoria 'daquele Serviço, no Rio;
Urgente - Agritrigo - Florianópolis - SC - 530-12-49 -

Resposta Seus 477 e 521 v'g informo preços deverão pagar trigo nacio

nal compradores quaisquer categorias são os da Portaria 763-49 do }h

,

nistério da Agricultura pt. Decreto 27.396 refere-se preços para f'inan..

ciamento ou aquisição trigo exclusivamente Banco Brasil ou Comissão

Financiamento Produção do Ministério da Fazenda pt Agrítrigo pt."

CLUBE DOZE DE AGôSTO

REUNIÃO DA DIRETORIA E DEBUTANTES DE 1949

A vi S O

De ordem do sr. Presidente, convido todas senhorinhas inscrita"

para serem DEBUTANTES DE 1949, a comparecerem 4u feira, dia 7. ás

19 horas, na sede social deste Clube, para entendimentos sôhre os de

talhes do grande ato que será o plinto alto do grandioso BAILE DE S,�O

SILVESTRE, na noite tle 31 do corrente.

Flor-ianópolis, 5 de dezembro de 1949.
Arnaldo Dutra, Secretário-Geral.

Barracão N� s.
de 'átima

'-,_ .J
. "",i
'f', ,,;J

J

Cine-Diário
AniVl"l'súrios:

Sr. Roberto Grams

................. ., ... � ... -, .. $... , .. :

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

RTTZ (Horário de verão) - Às

5,7,15 e 8,tl,5 horas.

Sessões das Xioças
A melhor comedia musicada

Hollywood já produziu!
TUDO POR UM BEIJO

Com: Dorolhy LAMO'CR

que

;Yo pl'ogl'ama:
.....

,

1) - Notícias da Semana - Xac.

Preços:
Sras ,e si-tas. ,......... C\'$ 1,20
Estudantes .. . .

. . . . . . . . . . 2.00

Cavalheiros 3,20
"Livre" - Creauças maiores de

5 anos poderão entrar na sessão de

5 horas..

Na'C.

2)
des.
Preços: Cr$ 6,20 e 3,20.

-

....

C""R�J:IS'··IOUIOI'80S' C�
BElOS f BEMIIS

'.

, !

AFECtOU DO 1
j

CQURO CABELUDO. !

TÓNICO CAPIL'AlI

POR EXCELfNClA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


