
Os' oficiais foram trenstendos
para a reserva remunerada
Indeferido pelo Tribunal Federal o mandado de segurança

O Supl'emo rrl'ihun;l Federal, na sua sessão plena de 2 do correrite

julgou finalmente o mandato de segurança Impetrado pelos capitães de

}Iar c Guerra .Mario de Faro Orlando 'e Edgard Paula Oliveira contra o

Governo. que os teria transferido compulsuriamente para a Reserva Re

nrunerada.

Alegaram que essa transferência violara a lei, pois não foram ou

vides e nem tiveram conhecimento das razões de fato e direito em que
que a mantinha. t,,' l

.

se fundou o alo e nem ampouco puueram r-ecorrer para a lDS ancra

Tumbéni i? sabido qlle os amigos . •

do �en�ral Góis na Constilllinte� não i Slll1,ÇriOJ·,. _ ,,_ ,",,)" ". .

satis]citos C01n a manobra presiden- O P rocui ador Gel al da República, sr. I I JJ1J o fl avassos, mos ti ou

cial, ainda Tizeram algu.mas demar_ r que o ato �o_ Govêr�o tinha _fund,amento legai .. at,o ês�e, aliás, de acôrdo

ches em. faval', da candidal'm'o do

s1"1
com :os dec��ao, ela, conselhO,'

de

A"mll'�nLeS, cUJ,a, �eg'a]Idade, em caso se

Melo Viana, e Qcabamm 1J01' votar melhante, JC1 Jora reconheCIda pelo :::lU/premo lnbunal F'ederal.

1W 81'. Jose Amér·ico. Relatado o feiLo pelo ministro ,Hahnemam Guimarães, o Tribunal,
Não são' tão conhecidos como I ontem,. i�dei'eriu o mandato de seguranç�, contra os votos _daS mi�is

êsses os· fatos relativos .à eleição do I
iras RIbeIro da ,Costa, Eiclgard Gosta, Orozmho Nonato e Ambal FreIre.

SOl'. Octavio Mangabeira pam go·

ver:,-ac�ol' ela Bahia, deiçã? lambem Iatrzbwda ontem aO 'Dreszdente da
República. Mas, se é ;erdade o que fa êste respeito foi dito pelo sr. Vi.
-tm'ino Freire, então o que se está
verificando é que o gen.eral Dutra
não intervern agora, pela p1'imeira
vez, na escolha 4f!/ candidatos a

eletç0:_s ...
----�------------------------------------------r_-------------��---------------------------

A Sociedade Carnavalesca
inaugurará seu galpão no

Lançamento das candidatas à rainha dq carnavaL de 1950.
Noitada de aleqria com dansas chorts e sw'presas.

. ia PARTE
•

à rainha :r!o Carnaval d,e 1950 pela'
clubes carnavalescos para p maior 1° - Hasteamento qo Pavilhão sr. diretor de publicidade Aribal.do
brilhantismo do Carnaval de 1950. Nàcional pelo Exmo. Snr. Governa- .Povoas.

dor do' Estado dr. José Boabaid. Candidatas: Ise Gevaerd -- Orion
2° - Batismo do pavilhão. ofi- Camisão - Ilma Cunha - Cláudia.

cial da Sociedade pelo Presidente . Gevaerd e Maria Elena.

ae Honra jornaiis1a Batista Pel'ei- 2a PARTE'
ra e exma. senhora. As 20,00 horas dos dias 11, 13,15,.
3° r- Seu hasteamento pe�o Pre- 17 e 18. Noitada :de alegria 'Coml

sidente da Socie:dade, capitalista dansas, shorts e surpresas. Abri
JoséElias.' lhantará a festa uma grande orques-
4° - Inauguração do galpão pelo 'tra. Haverá s'ol'teio de brindes, Ilei

e:xmo. sr. dr. Tolentino de Carvalho, Ião american'o, rifas e muitas ou

dd. prefeito da capital, cortando a tras surpresas.
faixa simbó]iica. Entrada - ·Cr$ 5,00.
5b - Discurso pelo orador da so- Senhores e senhorinhas não pa>-

ciedade (Jorn. Osvaldü ,Melo. garão entrada mediante a apl'esen-
6° -:, Batismo das estacas de 1 a tação do convüe. Os sócios deverão,

12 pelos respecfivos padrinhos e apresentar a carleira fornecida pe:...
.

madrinhas. la sociedade.

7g - Lançame.nto da pedra inau, Qtúnla·feira o g1'itO do Carnaval'

gural pelos padrinhos e madrinhas. para 1950-com ótima omam,entaçã()'
'Sg - Lançamento das candidatas e gr'andes surpresrM.
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Iniciaram-se, ontem, nesta capital, as comemorações
da Semana do Marinheiro .. Cacas submarinos em

Florianópolis. O· progra�a de hoje.
Assooiandncss às manríestaçõcs

que, rio momento, empolgam tõría
a nacionalidade, Florraaópons deu
começo, ontem, com tocantes sole,

nídades, à Semana do Marinheiro,
prestando-ss ao bravo marujo do
Brasil as homenagens merecidas a

sua intrepidez e ao seu devotado
patriotismo.

À!s 10,00 horas, com a colocação
de uma palma de flores no busto
do. Almiranje Tamandaré inol,
vidavel gló"í'ia da Marinha' Brasi
Ieira, discursando no ato o exmo.

ar, dr. desembargador Nicomedes
Alves Pedrosa, iuiciaram-se as fes
tividades do dia de ontem. A bri
lhante oração do sr. desembarga
-dor Alves Pedrosa impressionou'
tôdas os pessoas presentes pelos
justos conceitos' emitidos, ressal

tando-se, nela, a profunda' convic
ção do ilustre orador nos destinos
da Marinha. Após o ato, na séd e

do Comando do 5° Distrito Nava'
foi oferecido um "cocktail" aos

presentes. Pr-oseguindb, às 14,00
-hnras, no campo cio, 14° B. C., rea-.

lizou-se renhido jôgo de futeból
entre os equipes do 5° Distrito Na
val e B�se Aérea (le Florianopolís.
Visitam Florianópolis.2 caças

submar-inos
Chegaram à nossa capital afim

de abrilhantarem as comemora;

ções da "Semana do Marinheiro"
os 2 caças submarinos "Gurupí" e

"Guajará". As duas unidades \ de
nossa Marin-ha de Guerra, coman,
dadas pelos srs. Capitães-Tenentes
Hélio Morraíg e Geraldo Juaçaba,
aportaram, ontem, à 10,00 hora."

estando em visítação pública das
11,00 às 17,30 horas, diàriamenle,
aLé o dia 13 do eoerent« mês.

O programa ele ho]e
9,00 110ras - Início do Torneia

de Basquetebol entre as equipes da
Policia Militar e 5° Distrito. Na
val. Local: Campo do 14° B. C. Juiz:
o Fiscal designado pelo 11° B. C.

14,00 horas - Segundo Joso de
fuLebol entre as equipes do 14° B.
C., e Polícia Militar. Local: Campa
da F. C. D. Juiz Sargento OtíJ.ió
(Base Aérea).

Uma hislória mal. c,onlada
Sob o título acima, o Correio da ' tneuio do noml' do seu com.punhei;

Man IIã, de ontem, publica o seguin.- 1'0 ele armas, que então ainda não
te: era senador, o desêjo de estabele-
A historia do sr, Viqorino Freire, cer uma cabeça de ponte, com fins

referidi; ontem no Senado, sôbre estratégicos... E, então, deu-se
a intervenção do g'eneral Dutra na pressa em retirar o seu. candidato,
eleição do sr. Nerêú Ramos para o que teve como consequência a

uice-presidente da Repúbljca, está eleição imediata elo sr. Nerêu. Ra-
miü contada. mos.

O que se deu foi o seguinte: eu- A Iiistôria é de ontem, e todos se

quanto Q P. S. D., no sua quase tOla- recorddm. dás entrevistas que o sr.

nimidade, queria C! eteicão do S'I'. .llelo Viana deu, ü im.prensa, e nas
Xeréu. }�.amos, o general DI/Ira de- quais, não querendo, talnez, arre :

sl'jw:a (I, de outro seuaâor, o sr, ditar na deserção elo amiuo, que lhe
Melo Viana. Prevalecendo-se .dessa oferecera 'íl candidatura declarou

Não espere que a doença vi
síte a sua casa. Defenda a su

saúde e a dos seus filhos, to
mando MALTEG. Frio ou gela
do, é uma delicia. t: o maio
fornecedor de vitaminas, e, po

\ isso, o melhor fortificante. A

venda em todas as farmácias
annazens.

Contínua a azáfama em nossos

divergência, um amigo do S1'. Góis
Monteiro insiniuni a sua condida
iura.

VitL- o gene1'al Dutra, no [ança�

Viajou, ante-ontem, parai Roma,' o
cardeal D.. Jaime de A. Câmara

Rio, 6 (OE) - Seguiu, onLg_m, para Roma, onde participará das

wlenidades comemorativas do Ano Santo, que terão início dentro em

breve, o cardeal D. Jaime de Barros Câmara. Ao embarque do chefe
da Igreja Ca;Lólica no Brasil, estiveram presentes o ministro Fran

cisco D'Alamou Lousada, representante do presidente da República;
.
sr. Nerêu Ramos, vice-presidente da República; d. Caru::Js Chiaria,
nuncio apostólico; d. JOI'ge Marcos de Olív;eira, bispo auxiliar do lUa'

de Janeiro; sr. Adroaldo Mesquita da Gosta, ministro da JU!'ti'ça; almi�
rante de Esquadra Silvio de Noronha, ministro da M.arinha; represen
tante do sr. Guilherme da Silveira, ministro da "-Fazenda; senador

Balgad·o Filho; deputados Orlando Brasil e Fernand'o Nobr·ega; sr. Luiz
GaM'oíti, ministro do Supremo Triibunal Federal; d. Rosalvp Costa
Rêgo, autoridades, amigos e numerosoS' fiéis ca,tólicos.

Estão s"odo processados em Sarajevo dez
agentes da Rnlão Soviética por

8-tivídades anti-Tito
FAVOR RUSSSOJj;SPIONAGEM A DOS

Ainda recentemente, com grandes
festas, a Sociedade Granadeiros da
Ilha inaugurou sem ampJ.o galpão à
Avenida Mauro Ramos, para onde,
duranle uma semana, convergiu
tôda a população entusiasta do Rei
M·omo. Anuncia-se, agora, não com

menos alarido, oulra inauguração.
É a do galpão da Sociedade Carna
valesca -"Tenentes do Dia'bo" que,
em surdina, irá surpreender todos
os foliões de Florianópolis com a

imponência do galpão que será

inaugurado no dia 1 i do corren-

,saraj'evo, 6 (O. E.) - O unico
dos dez russos"brancos, acusados de
espionagem, e que até o momento

se ·havia declarado "não culpado"
mudou ontem de opinião e se con

fessou I'Jigeirámenle culpado", de
:pOis que o promotor o qualificou
de mentiroso. Os outros cinco acu�

sados, inclusive um sacerdote orto-

I!a, como ·de -colaboÍ'acionisma com

os nazistas' e de espionagem, decla_
rou-se inocente.
Porém, ontein;ao ser interrogadO

pelo promotor, admitiu que envio'1
"informes falsos'" de Sarajevo à
embaixada soviética em Belgrado.
Stevo Jokanovich, presidente do

tri'bullaJ., e Enver Krzic, promotor,
,interrogaram Bo·removicb, instando
para que êle modificasse sua-decla

ração de inocência. E ontem conti·
nuou o illterrog'atório de Boremo
vich.
Boremovich declarou que havia

sido admitido como membro' do
Fartido Comunista Iugoslavo, como
recompensa pela ajuda que deu, du
rante a guerra, aos guerrilheiro!).

A direção dos Tenentes elaborou.
o seguinte pr'ograma de festivida·
des:

doxo russo e uma mulher, que dis
se viver com êle, durante a guerra,
confessaram"se culpadoS' de haver
colaborado com os -nazistas, duran
te a guerra, e de haver realizado,
depois, trabalhos de espionagem em

favor dos russos.

Arseni Boremovich, de 48 ano�,
que foi acusllido de crimes de guer-

te, domingo próximo, em o rÍlGío de

ruidosas festas.

Rio, (i - (V.' A.) :__ O jornal
A MANHÃ, em sua secção pokítica,
publica o seguinte:
Procedente de Anaxá chegou on-

.

tem ao Rio, às pr'irneí ras horas cla

tarde, o sr. Ruy Carneiro, presiden
te dê' comissão executiva do P. S. D.
Ida Paraíba. A noite procurou-o a

reportagem política da .MANHÃ .

a

fim de ouvi!' suas impressões.
Disse-nos o sr. Ruy Carneir-o que

lamentava não poder fazer maiores

declarações, por isso que estava
acabando de chegar e não íl1l�"'5do
ainda a oportunidade de conversar

com os amigos. Interpelado sôbre
o momento politico, respondeu que
o seu pensamento é o mesmo ado
lado pela Comissão Executiva da

secção .paraibana cio P. S. D.

Perguntamos depois ao sr. Ruy
Carneiro se o sr, Samuel Duarte in

terpretara bem o seu pensamento
quando votou contra a fórmula mi-

HIstórica decisão VISHINSKY VISITARA
BERLIM'

das Navões Unidas Berlim,6 (V. A.) - O sr. Andrei

Flush ing Meadows, (USIS) - Vlshinsky, ministro do Exterior da

Segundo o representante dos União Soviética, passará pela menos

Estados Unidos, sr. Philip C. 24 horas em Berlim, esla semana,

Jessups, .a ação da Assembéía em consulta com as autoridades

Geral das Nações Unidas! que es- soviéticas locaís, de regresso de

tabelece uma atitude a ser to- Nova York para Moscou, segundo

mada com relação às ex-colonias revelam circulas germânicos em

italianos, foi ',lma "decisão. hís- contacto com a Comissão Soviética

toríca". proporcionando a duas r de ConLrôle.

áreas uma oportunidade para Os
-

círculo.s alía�os _não tem. n.e�
tornarem-se -soberanas. nliuma confirmação desta noticia,

, :- Deve ter interpretado, respon ,

deu o sr. Ruy Carneiro, por isso que
o dr. Ramuel Duarte agiu conforme
as instruções recebidas da comissão

executiva do nosso pârtido na Pa
raíba.

Transporte brélsilei.,
'ro em Hamburgo
Hamburgo, 6 (U. P.) - O trans

porte de guerra brasileiro, "Duque
de Caxias", chegou ontem a esLe

parlo. O "Duque de Caxias", trans
portará para>o Brasi; 950 imigr-an.,
tes.. selecionados. A maioria desses

imigrantes se compõe de artífices
e agricultores. O "Duque de Caxias"
deverá partir amanhã, ou quinta
feira.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

, QUALIFICAÇÃO ELEITORAL .'

SERÃO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJAREM:
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE.DO PARTIDO A

RUA FELIPE SCHMIDT.
HORARIO: DAS 10 AS 12 E DAS 14 AS 17 HORAS,

DIARIAMENTE. 1> ., ......

« Tenentes do Diabo»
dia 11 do corrente ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Trabalhando em benefício do próximo, discrel�mente, e com eficiên-·'
cia, vem a lção . 'Social Catarinense cumprindo' suas finalidades

Transportes
SRS. PASSAGEIROS

PARA'
ITAJAf - JOINVILE e CURITIBA

Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ate-
'recem o máximo em

.

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulmars

H O R A R lOS:
Carro direto a Çuritiba: parto 6 Hs.

.

Carro de Fpolis. a Joinvile. nos dias úteis: Partida às 13>\
horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se-"

guinte ás 6 horas. -

. Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven-·
dendo-se passagens.

Aceitam-se desp�cho de eIic�melÍdas. '..
.

Agencia: Rua Deodoro, esquma da Tenente Bílveíra n? 291'

Relatório. apresentado pela Diretoria -Rec�nstrDção de case
bres - SOPíP aos pobres - Auxilio 'pecuniário a 27 lamitias

-Distribuição de cobertores'
CONCLusAo prestávamos, em ação de emergên

,presenlaril relativamente um "con- caí, os auxílios .a que acima nos re

síderavel benefício, que lhes perrni- ferimos, quer em mensalidades,
te suavizar um muito' as suas em dinheiro, minorando, em tantos
mrivações. lares, as suas duras necessidades,
A relação dessas famílias e o de- quer com ajuda para melhorar -di

talhe dos respectivos auxílios men- versas habitações pobres' quer ain
sais estão (como todas as nossas da pela sopa distribuída diária
demais despesas) lançados com to- f mente ou pelo auxHio de inverno,

· das as minúcias em nossos livros - vínhamos sempre diligenciarfdo
'à inteira disposição não só dos por desenvolver o plano geral de
contr íbulntes da ÁCilo Social, como assistência estabelecido pelos nos

.

ainda de quantos se interessem pe- sos Estatutos.
11'1 obra de assistência. Apenas por Assim é que promovemos a visita

· moti1vos óbvios, para evitar uma das Irmãs do Imaculado Coração de
desneoessáría e pouco caridosa pu- Jesus, que mantêm casa em 'S.,Pau·

blicidade, é que- não mencionamos lo, e cuja colaboração desejávamos
os nomes dessas familias neste re- obter, para estabelecimento de uma

latório, que pode vir a ter u'a maior escola de empregadas domésticas,
divulgação. nesta capíta]. -Corn êsse fim estí-

Contudo, esperamos que, conhe- veram aqui, em abril de 194&, 4 11'

cendo a população da nossa Capí-
.

mãs, que vieram examinar conosco

ial quanto significa, .para tan Los la- a possihilidade dêsse esfabelecimen
res pobres, a ajuda que suas gene- to. Não nos tendo sido possivel,
rosss contribuições nos vem per- porém, conseguir de pronto um

mítínão prestar, não apenas volta- prédio com O'S requisitos indispen
remos a contar com as mensalida- sáveis, a soluçãedo assunto teve de
des de alguns suasentos que. se f'iear adiada para logo que se apre

afastaram, como ainda coríseguire- sente oportunidade.
mos�ovos contribuintes.

'

5. Além do auxílio em dinheiro Também foi objeto da nossa aten-

'ção o conseguimento de um terreIà famílias pobres, a que nos reí'e-
no não demasiadamente 'longe desrimos, despendemos com a Sopa do
ta cidade, no qual pudêssemos ins-Pobre a importância de

r
.

-Cr$ 12.436,4.0, sendo Cr$ 3.732,80 de
talar uma. colônia de recuperação
de mendigos. Para isso estivemosmate-rial de cozinha, utensílios de
em eutendimentos preliminaresmesa � salários da cozinheira, 'e
com as autoridades competentes,' a,Cr$ 8.703,60 com gêneros, carne e

verdura. . respeito da possivel concessão de

um terreno na Trindade, assuntoServida ao meio dia, no prédio
êste que continua a merecer os nosda antiga Sociedade dos Atiradores,
sos cuidados.là Avenida Mauro Ramos, a sopa é

distribuída entre 30 a 50 pessoas, 10. Considerando, que, na forma
diár íamente, dos' Estatutos, cabe-nos cogitar,
Sem constitua- um almóço com- ,primeiramenle, do problema da

pleto, é, no entanto talvez a melhor mendicância nesla capital, r!' deven

refeição conseguida no dia' por do a assistência aos necessitados,
muitos dos 'que ali comparecem. segundo o mesmo diploma, ser

AI guns. dêstes levam sua marmita feita com o concurso dasluossas fi
com alimentação para os que rica- liadas, achamos que neste início de
ram em casa. vida da Ação Social o problema po-

6. Corno "Auxílio de Inverno" . deria, em boa parte, ser atendido
distríbuimos entre a POPUklÇão po- mediante auxílio ao Conselho Cen
ibre 125 cobertores, com os quais traI Metropolitano da Sociedade de

gastamos Cr$ 2.614,00. \
.

São Vicente de Paulo, para constru-
7. A parcela de Cr$ 2.366,00, çãó de um abrigo no terreno que

constante do Balanço, foi despen- êsse Conselho Centr-al. possue. na

dída na reconstruçãç de diversas Pedra. Grande e onde já mantém

habitações para pessoas desvalidas-i uma vila para pobres.
conforme consta detalhadament(l Assim foi que, de a'Côrdo com o

dos nossos livros. votado na ,sessão de 20 de dezem-
8iCom "Despesas Administrati· bro de f948, desta Ação Social, fi·

vas" �astamos Cr$ 5.893,70, entre cou resolvida a concessão d::t ,verba
percentagem ao cobrador, material de Cr$ 15.0IDO,00, como no;;;,sa con

de expediente, registro dos esta- I tribuiç'lio monetária afim de
_

auxi
tu tos ·etc.

lliar
o Conselho Central a construir

9. Ao mesmo tempo em que - seu mencionado abrigo. Por conta

;procurando atender' a 'tantas neces- desta verba já entregamos'
· sidades que se nos a·presentavam - Cr$. 10.000,00.

Além desta ajuda, esperamos oh
Ler de várias pessoas e firmas -des
la capital, conforme já nos foi pro
metido, valiosos auxílios em mate

riais, que muito facilitarão a edi
ficação projetada, que representa
rá apreciável contribuição para so

lucionar o problema da mendicãn
cia, porquanto naquele abrigo pode
rão ser alojadas cerca de 4.0 pes
soas,

11. De 'modo como acabamos de
relatar temos exercido as nossas

atividades sociais neste primeiro
ano de trabalho, em face de como,
na realidade, se nos apresenta o

problema da assistência, agindo es

ta I!_il'etoria, sempre, no 'mais com

pleto acôrdo com êsse Conselho,
numa identidade de vistas que res

saltamos com prazer.
12. Fundada a Ação Social Ca

tarinense num ambiente do maior
otimismo e boa vontade, como,
aliás, sól acontecer sempre no seio Ida f'am íjia brasileira, quando se

trata de fins beneficentes, - ao

iniciarmos as nossas atividades não

tínhamos, contudo, outras bases a

não ser as esperanças na coopera

ção da população desta capital.
.

Agora, porém, passado êse primei-
1'0 ano de vida, e diante dos recur

sos monetários liá conseguidos, COIl

forme o nosso Balanço, bem como

dos não menos valiosos 'prometidos
em materiais, segundo 1'el�amos no

final do item, 10, - é-nos muito r

graLo poder afirmar que não foram
vãs as esperanças em que se basea
ram os id ealizarlores desta socie
dade. Pelo conLrário, fica evidente

.que existe disÍ)'õ'jüvel no nosso meio
u'a apreciavel soma de recursos f'i

nanceiros e de elevado espírito de
caridade cristã, que podem ser ca

nalizados para o desenvokvímento
do 110S·S0 plano de ação.

13. Terminando êste relatório, é

do nosso dever agradecer as inicia
tivas e o apóio dêsse Conselho e dos

componentes das sociedades nossas

filiadas, bem como a ajuda' de to

das as pessoas e entidades nossas

contribuintes; ajuda, apóio e ini
ciativas sem OS' quais nada podería
mos ter feito.
Rogamos a 'Deus que recompense

a generosidade de todos.
14. Juntos ao presente re'.'l.Mrio

entreg.amoS- a êsse' Conselho os nos

sos Üvros e documentos da Tesou

raria, para o devido exame e veri

ficacão de -contas.
João José de Cu.pertillo Medeiros,

diretor, Sidnei Noceli, 1° secr·etá

rio, HeitOr Veiga de FaI'za, 1° tesou
reiro, Be1�to Aguzdo V'ieim, 2° te-

Coletivos

em

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N. 33)

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERVICOS TIPOGRAFICOS·

APRESENTAÇlo IMPECÁVEL .• ENTREGA
RÁPIDA

) .
,

·1'·;Uêêêêê§@@@@@@ê��eG

� DIlA.'WLADYSLAWA�WOLOWSKA MUSS! ..
DR. ANTÓNIO DIB MUSSI

·INDICADOR AZUL DO RIO 6R4N'DE, DO SOL,
I Um nome que se impõe pelos inestim�v�is �erviços q�e.vem
prestando durante seus 15 anos de eXlste:lCla ao comerCIO e

industria
Já estamos angariando publicid:tde �ara lSa Edição

.

Informações com o sr. João Pires Machado á; rua ConselheirO'
. Mafra; 156

Florianópolis Santa Catarina

50ureiro.

SOCIAL CATARINENSE
BALANÇO DA RECEITA E DESPESA, DE 23 DE SE TEMImO DE 1947 A 31 DE DEZEMBRO DE 1948

REQEITA DESPESA

- I .-'�.•
'

Cr$ 85.784,90

êonUi.buiçôes ., .(... .. ..

Juros de depóSi�os bancários ...• • ..•.....•••.•

84.090,00 ·Auxílios a famillas pobres .

1.694,90 So'pa do pobre . .•.....................

Auxílio de inverno .

MedicamentoS' para pobres .

AuxíUo pàra 'consti<uçfto do Abrigo S. VicenL'.') ..

Auxilios pa,ra reêonstluç.ão de habitaçõe8 para

pobres . .

26.073,70
12.436,40
2.614,00

57,00
j

10'.000,00

2.366,00

, .;

Total dos Auxílios '
.

Despesas administrativas . , ..•.........

53.547,10
5.893,70'I,'

Tota! das Despesas _ .

Saldos no Banco de Crédito Popu
lar e AgJ:icola de Santa Cata·

59.440,80

rina . 25.356,90
987,20 26.344,10Na Tesouraria

Cr$ 85.784,90

João José de Cupertino Me.Jeiros, diretor.

Sidnei Nocetl, 10 secretário.
Heitor Veiga de Faria, 10 tesoureiro.
Bento Aglüdo Vieira, 20 tesoureiro.

,

Para o seu Bebê!
Enxoval vistoso e de fino gôsto Roupinhas

pycrianças - Tricô e Bordados
TRABALHO DA ,COSTUREIRA

e peças avulsas

CONHEÇA O
/

CACILDA NOCETTI
Coqueiros - 2a• casa próxima à Capela do Bairro.

(O REG LADOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIVlA AS CóLICAS UTERH�AS
Emprega-se com vantagem para
combater as Flores Brancas, Cóli
cas Ute.rinas, Menstruaes e ap "s o

parto, e Dores nos ovários.
É poderoso calmante e Regula

dor por excelência.
'<'LUXO SEDATINA, pela sua com-

I.Jrovada .eficacia é receitada

médicos ilustres.
. fLUXO SEDATINA encontra-se

toda parte.

,'i

Médicos

Cirurgia-Glínica Geral-Partos

Serviço comp!.e·to .e especialisádo das DOENÇAS DE

SENHORAS; com 'modernos métodos de diagnóstico e tra-

tamento.
•

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME
TABOLISMO BASAL

.

Radioterapia por onda� curtas-EI:trocoagulaçã()
Raios Ultra. Violeta e Infra Vermelho.

c'onsuItÓ�io: Rua Trajano, nO 1, 1° andar - Edifício
do Montepio.

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

� Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.
Residêneia - Rua Santos Dumont, 8, Apto: 2.

/

I:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE OOZE DE AGôSTO
fICO DO COLÉGIO CORAÇÃO
lVIATURA DQ SEGUNDO CICLO
BAILE INFAN1):L,' COM INíCIO

PROGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO: DIA 10 SABADO "SOIRÊEtt DE FORMATURA DO CURSO CIENTI-
DE JESUS. DIA 11 DOMINGO - "smRÉE" COM INíCIO ÀS 21 HORAS. DIA 17

-

SABADO -- "SOIRÉE" DE FOR

DO CURSO SECUNDARIO E NORMALIStAS DO INSTITUTO DE' EoüeAçAO mÃs VELHO. DIA 25 DOMINGO -

ÀS 15 HORAS, DIA 31 SÁBADO _' BAILE DE SÃO SILVESTRE COM AP'RESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES DE

194 9

da

'Coube' ao sr. Saulo Ramos, 2° Vi·,
-ce Presidente, presidir a sessão de

-ontem, presentes 30 srs. deputados ..

Aprovada a ata, foi lida a maté

· ria do expediente, .constante de ofi

"cios e telegramas,
. - Agência Postal Telegráfica

O sr. Artur Müller, da U. :Q. N.,

sr. Raul Schaefer, levantado ques

tão-de-ordem, contrariando o pon
to -de-vista : do representante tra

balhista, uma vez que não abre
crédito, O sr. Orty Machado extra
nhon a questão-de-ordem do sr.

Braz Alves,' por não acarretar

onus, quando prevê a hipótese de
doação. Tornando à palavra, o SQ'.

Raul Schaefer reafirmou o seu

-encaminhou à Mesa memorial d�
em Rio Ver-.elemcn tos residentes

rrnelho, Município de Jaraguá do

.Sul, solicitando a criação da Agên
.cia Postal Telegráfica.' Sôbre o as

· sunto falou o sr. Biase Faraco, do

·.F. S. D., que subscreveu a petição
-em r/ferênCia, com o Sr. Braz AI-

-ves, do P. T. B.

ponto de-vista, lendõ, então, carta

em, que se declara ser o terreno ern

aprêço por doação gratuita, não

havendo, pontanto, aumento de
despêsa do Estarlo. Face às ques
tões;de-ordem o 'projeto foi peja
P_1sidência! encaminhado à Cq�nis
S110 de Finanças, tendo se inscrito
para falar na hora-do-expediento
de hoje, afim-de' abordar o aSSU!l

to.

-- Urgência -

O líder Nunes Varela, do P. S.

para o plenário, no que não foi :1-

teridddo.

"D., obteve aprovação
considerados vários

para serem

projetos-de-
lei em regime de urgência, inclu

-sive o que altera o imposto de ven-

-das e consignações.
. Referentemente à reclamação do

o sr. Ribas Ramos, com a pala
vra, recorreu da decisão da Mesa

-
I

-sr. Artur Mu ller, sôbre o andamen . A esta altura, o Presidente decla-
·to moroso de um projéto-c1'e-Iei de rando o assunto encerrado, sus

.sua autoria, que altera custas ll(; pendeu a sessão, visto vários de
.emplacamento, vários oradores se . putados pelõ Regimento, solicitar
tfizeram ouvir em- explicação, tvn- audiência do plenário para a defi
.do o sr. Cardoso da Veiga assumi- nitiva solução da decisão da Mesa.
'{lo a responsahilidade sôbre a fle- 'que mandou o projeto à Comissão
-rmora do referido processo, do de Finanças .

-qual Toi-relator. O .sr. Antenor Ta- Reaberta a sessão, o sr. Saulo
vares, após outras considerações, Ramos, prosseguiu nos tr�balllos
-encaminhou à Mésa substitutivo à- da ordem-da-dia, tomando a pala-
•quêle projéto. vra o sr. Raul Schaefer para in-

- Memorial - quer-ir qual o despacho a'o requeri-
O sr. Saulo Ramos, do P. T. B., ment,? do sr. Braz Alves, sendo-lhe

�Jeu le. come�tou.
um Memor�al assi-linformado .n�o hav;r tido despacho

mado por mll1eradores da Cla. Bra- aquela pehça'o, havendo, nóvamen
·.sileira ,Carbonífera de Araranguá, te, sido forçada a suspensão da
'.solicitando protestos contra a a.ti� sessão, em face dos acaloradas
''Íude da direção daquela compa- debates que se travaram entre o 0-

;nhia, face à recente greve ali rea- radar e o próprio Presidente.
"J.izada. 1 As 17,;5 . horas o s,r. Presidente

O representante trabalhista cÇl- reabriu, pela segunda vez, a sessão
-mentou o assunto, o mesmo fazen- declarando, de início, que prosse�
,.do o sr. Fernando Melo, udenista" guia na ordern-do-di::.t, colocaniio
.Ambos protestaram contra a atitll- em discussão e votação, o projeto
,-de da direção da citada Compa- de lei nO 5? Pela ordem, o sr. Raul
Cillhi'a. Schaefer, que não fôra atendido

- ORDEM; DO DIA na sua questão-de-ordem, encami-
Foi a seguinte a matéria: nhou requerimento à Mesa, récOto-
Redação Final. - Pl"ojéto de Irendo, para o ;Plenário, da' decisão

lei. nO 135/49, referentemente a. :lI1tes tomada, que 'provocou acalo
,descontos do Montepio fi ao Abono' rados debates e a sus'pensão, por
de Natal aos ,pensionistas. AProva-I duas vêzes, dos trabalh?s. Neste
::do.' momento, o sr. Cardoso da Veiga,

'Projéto de lei nO 11/2/49, abril1- solicitou informações, tendo a PI'e
.do crédito especial para pagamen- sidên,cia declarado encerrada a
10 de dividas exercicios findos - ses.são, soh tumulto.

· Aprovado.
Projéto de Lei nO 48/49 - Discus-
'são e votação da emenda Aroldo MAL1.'EG, contem� malte,
'Carvalho .,- Refere-se o projéto à ovos e mel _ os grarides for
:'aquisição' de terras em Ribeirão dI) necedores, de vitaminas. É
·Duro, municipio de Brusque, para melhor complemento alimen
',construçã'o de uma escola rural.- tar para crianças e adultos..
6 sr. Braz Alves pediu audiência venda em todas as farmácias
,,da Comissão de Finanqas, tendo .') armazens.

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

Usa-se ·no Rio ....

)

Anioersários :

Menina Iúliu. �dela'ide Pinier

Comemora, hoje, mais uma ef'e

mér ide natalícia a interessanle me__

nina Júlia Adelaide Pinter, filha do

sr. Antônio Pinter, dedicado 1° pi
foto do Itapuca e de sua exma. sra,

d. Lesita Costa Pinter.

Júlia Adelaide por êsse motivo

receberá múltiplas feliciLações de

suas numerosas amiguinhas e fa

miliares.
Srta. Zenita Grams Nouak

Faz anos nesta data a graciosa e

distinla senhorinha ZeniLa Grams,

Novak, aplicada aluna do Colégio
de Canoinhas, filha do sr. Nestor

Novak, gerente da Casa Procopia

cki, daquela cidade.

Às muitas felicitações que rece

berá a s'enhorinha Zenita, junta-
mos, com prazer, as nossas,

Fazem anos, hoje:
_ a sra. d. Alda Gomes da 'Silva,

espôsa do sr. Oscar Damasceno da

Si '",a com erciárto .

_ o sr. Osvaldo Ribas, funcioná

rio do Laboratório Wander.
_ a srla. Miriam Jorge Japur, fi

lha do sr. Elias �apur, comerciá-

\

ASS2mbléia Recital Olga M. Schrócler
..Agencia Postal-Telegráfica em Rio Vermelho. - VáTios projetos

• -

,ém urgência. - Memorial de mineradores. _ Ordem-da-Dia. A Sociedade de Elor-ianópolis ouviu, ante-ontem, às 20.30 horas,

Suspensão forçada dos trabalhos em uirtude de uma decisão TiO Lira Tenis Clube,o notávc', soprano Olga Maria Scllroeter não re-

do presidente que não atendeu pedido de recurso gateando apsausos aos números de canto com que nos br-indou a i lus-

para o plenario ire visitante do Rio Grande do ,sul.

Obtendo uma bolsa de estudos do govêrno de seu Estado, Olga
Iar-ia Schroeter aperfeiçoou seus conllecimentos artisticos na Capital
federal, onde atuou como solista da �Orquestra Sintónioa Brasileira,
sob a regência do maestro Eleazar de Carvalho, mtegrando, mais tar

de, a Orchestra Sinfônica Estadual de Belo .Hortzonte.

Nesta capital recebeu os mais consagnadores aplausos ante-ontem,
quando realizou 'seu recital sob os auspicias da Secretar ia da Justiça,
Educação e Saude

.

Fazendo-se acompanhar da senhorinha Laila Ereys'ebcn, adis·
tinta artista deu-nos a grata satísracão de sua visita, o que, scusibi li
'zados, agradecemos, augurando-lhe I'elicidades.

NINA SALVI

"EDIçõES MELHORAMENTOS"
, Nina Salvi, festejada autora

'I de "O Milllo de Ouro" e outras

encantador�s histórias. i:;-fantis,
vem através das Edlçoes Me

Ilhoramentos' presentear á peti-
zada .de todo o Brasil com a

quarta edição de seu livro "O
rio.

TESOURO DA ILHA".
_ ri srta Nilcéa Veloso, filha do

Com prande simplicidade e
.

funcioná do
sr. Agapito Veloso, '. uncionarro

de forma pitoresca, narra aos
Serviço do Patrimônio Nacional.

ieitor-esinhos cinco bonitas his-
Viajantes:

tór'Jas como "O Tesouro. da
Sr. Aymoré Roussenq

______________ 1 Ilha", que dá titulo ao volume
d 1" d S 1 ondeProcooente e ,,10 ou,

H
·

dO
e se desenrola na suntuosa, Bag-

exerce as funções de Diretor do

D)e no passa I dá.
''-A Gatinha Mimosa" é a

Expediente e Pessoal da Prefeitura
narrttívn de uma princesa

daquele Município, está nesta ca-

7 DE DEZEMBRO I transformada em linda gatinha
pital, o nosso distinto conterrâneo

-em 1634, ao, amanhecer, as bra.nca. p�r. uma .br�xa. A� �e- e influente procer pessedista, sr•

t op S holandesa dos Coronéis mais histórías se íntítulam: A
'A.ymoré Roussenq,ras.

F d B I " "A Ilh En - n

Schkoppe ,e Arciszewsky tilfham ante � �,eza '. a
O ilustre visitante que se dedi'ca:

construido. treis postos fortifi-l cantadna ,e dA �mcesa dos Ca-
tambE)!l1 ao jornalismo, é acatado.

cados a pequena distancia de' belos
. o�r� -Os'. . colaborador do "Jornal da Sema-

C b d· I . As hIstonas ganham muIto de "
.

'd' o qlJe circula em Rio
a e e o,

. , .

f _
na , perlO IC

_
" 1822 no ]{io de Janeiro mteresse e ,agrado, graças as e

d S I I'em , '.
'1 t

-

d A
o 11.

quando regressava de Minas Ge- ,llzes 1 �s raç�es .

e cquarone.
'Com satisfação registamos sua. _

rais, onde fora em comissão da, que muIto sugestivamente. repro= permanência entre nós, augurando

Maçonaria para. promover a 'I' d�zem as passagens maI� m�_ lhe felicidades.

aclamação do Impêrador D. Pe- v.Imentad.as tornando-�s mtuI
MENINA ELIANA BERENIC�

dro I, foi preso Januário da tl1Vas e ,VIvas. h r" Completa hoje mais uma pn

Cunha Barbosa;
Em tod�s as ....oas lv�anas ou

mavera, a graciosa menina Eli-

---< em 1825, no arroio de Con- pelo SerVlç? �e Reembolso Pos-
ana Berenice, filha do 'casal Má

ventos, o Coronél Bento' Gon-, tal. nas Edlçoes Melho:amentos rio Santos e Valquiria. Santos.
çalves. da SilY,a com o Tenente- CaIxa Postal 120 B -·Sao P�IO. Por esta tão auspicio§a data.

coronél Bonifácio Galderon, ata- P f W 1 será oferecida às suas amigui-
cou e disparou uma Divisão de

. re • entes aa nhas uma lauta mesa de finos

Orientais do Coronel Inácio Ori- doces.
be, que perdeu 44 mortos e pri-- Borini A anivers�riante desejamos
sioneiros e, uma bandeira; . muitas feliCidades.
_ .em 1828, partiram de Mon- Florianópolis hospeda o illlst1'e

tevidéu para o Rio de Janeiro e pl;esUgioso P1'efeilo .d� Rio do

as Fragata "IpJranga ", corve- Sul sr. 'Wence,slau. Borlnt. q,u.e_ vem

ta"Carioca" e outros navios me- emprestando aq,�.(.ele rnumClplO spa
nores, cQnduzindo o BatalhA0 devotamento a zngente,S-fJ�f)�lemas,
do Imperador; I co�s.eguiri�o com AHW. fecunda. ad.
_ em 1833 foi instalado o Mu· mlmstl'Oça�, o�. aplausos unânImes

hicipio de P�rto Bélo, neste Es� da _farr;ília rit5suler:se. • .

tado' S. S.' nesta capItal, t1'ala-ra Jun-

_' m i840 o Presidente do to ao sr. Govemador do Estado, de

Ria' �rande d� Sul, Alvares Ma- as"'!mlll:os relacion�dos à prosperid�
chado, rompeu relações êo� o de crescente' de Rw do �ul. Curnpr�_
Chefe da Insurreição Separatis- melllam�-l� e lhe .deseJar_n0s felIZ

ta daquela Provincia; \ permanencza nesta caPltal.em o_

- e.m 1840, no Rio de Janeiro, me10 c:e se�s. nwnel1osos. armgos .

e

nasceu José Ricardo Pires de con'elzgwnarlOS do PartIdo SoclOl

Almeida, que veiu a falecer' em Democrático.

'24 de Setembro de 1913;
, .

- em 1941, �em prévia decla� FERIDIU:�. REUMI\TISMO t
, PLaACAS SlFJLITICAStJsa-se no Rio a bolsa branca, porque está de volta o v-erão, com as ração de guerra, durante a Se-

EI·· d N
•

-,:;;andálias alLas', os vestid,os clarÇJs, os linHos fr.escos. As bolsas eonti- gunda Grànde Guerra, oS' Japo� IXlr e ogoelra
Iluam nem grandes nem p.equenas, com inumeras divisões inlel'nas e neses atacaram Pearl Harbour. Medloaçã.o aúzilicn no botam.nu I
mesmo externas. André' Nilo Tadasco d� lu.m.

Usa-se no Rio a luvinha cnrla, t50 graCiosa com as mangas acirna
<lo cotovelo. A maioria Lem 'uma fantasia qual,quer a enfeitar' o pulso,
�'omo se fosse uma gola de pontas agudas, guarnecida pOl' pespontos
QU bordados singe1.os.

Usa-se no Rio a sandália "habillé, branco, indisponivel no guar
da·roupa de verão para os vestidos brancos, ou mesmo de cores 'forles.
Uma sÚ"la a'.'eando o pé rle um cenLimetro a mais empresta elegancia a

'!lste modelo leve. mas de dedos cobertos.
Usa-se I}O Rio o lenç',o de algodão com estamparias que tanto ser

viços sa'be presiar, formando touca, LUI'banle, colete, colarinho e bolsa.

!L 1 V R- O S.
/

Ilha
CALENDÁRIO
"AMERICAN "GlRL"
De Luxo para 1950

[.JJo,()O

o Tesouro, da

Encomende seu terno para
Natal até 20 de novembro

'Loja Rener
Tenente Silveira, 29

Florianópolis ,

Os .,meses eêc repl'csen_
'(1" tados por lindas garotas
coloridas, cada qual com maia

encanto e sedução. .

Peça já p a r a garantir o seu

Calendário pelo Reembeleo Postal.
</j: JUNTO ENVIAREMOS CATALOGOS
"ATLAS" • CAIXA POSTAL 4699·RIO

ADVOGADO EM S. PAULO

DR. A. PEREIRA PINTO � Hua

Quintino Bocaiuva, ·176 4° �Ildar

salas 414, �15 - Fones; 3-3048 e

:!-505�.
CONSULTAS S/PAGAMENTO.

DR.. FRANCISCO CAMARA
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimid1

..... � '.' . .

21 (sobrado) (Alto da casa "O VENDE-SE OU ALUGA-SE

Par�iso"� .

' O prédio sito à rua Blumenaú n.
Resldencla: Rua Alvaro de Caro 28 _ Tratar com o sr. Cap. Améri.
valho, 36

,

' I ('Q ria Polícia Milita·r.
'j:'''-''l;;,. �'FlerlanópolIs' . .

_��.t; _"i,h" .

TIN,TAS PARA IMPIRESSÃO
COTTOMAR.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA' i I
� .- - RAIOS X IIDR. ANTôNIO MODESTO

Atende, diàriament�, no Hospital de Caridade
.

.",,_-..,-_-_-_......-_-_-.-.-.-_._._-.-.-.-_-...-.-.-.-_-_-_••-.-_-_-'-_-e.-.JfI.-_-.-..-w-w '.-_-__.-.....·c • .-.

Especialista
11 Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR·

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Ferípe Schmidt, 99 '

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

Dr. "Ivaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente
fItlvelra, 29
Horário de consultas.. 9 ás

lU.
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
I!)Oi Serviços 'dos Professores Bene

lticto Montenegro e Piragibe No-
,);)

gueira_·(Sã9 Paulo)
Consultas: Das 14 as 17 horas

Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

Pb:C!tor da Maternidade 'e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

lliagnóstico controle. .e - tratamento

IlilaPecializad� da gravidês,
.

Distur
bio. da adolescência e da menopau

['li"'. Pertubações menstruais, 1'1(1".

IIlUlcões e tumores do aparelho geuí
rtal feminino.
Operações do utero, ovários, trem-
1!lA1l, apendíce, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia .plástica do períneo (ru
lhIru)
IlSSISTENCIA AO PARTO E OrE-

RAÇOES OBSTETRICAS
Poenças glandulares, tiroide, ová

ricc, hípopíse, ete.)
filmlurbios lIlervosos - Esterilidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tu.

1.461 r

Besíd. R. 7 de Setembro - Edil.

!:nu e Souza - Tel. -846.
. '

DR. NEWTON d'AVlpA
(!Irurgia geral - Doenças de Senhe

ras - Proctologia
{ Eletricidade twédica

Consultório: Rua- Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e à t-ar·

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

15 - Telefone 1.422.

Dr. Mário Wendh.....
ICIbdca médica de adulto. e crIa1lÇllS
Oonsu:ltório - Rua João Pinto. 16

Telef. M. 769
OInaulta daa 4 ti 6 hot"U

-..M�ncia: Felipe Schmldt L 'L
Telef. III

Dr. P••JG Fo....
/ Clinico e operador

Elnanlt6rio: Rua Vitor Melrelu. te.
Telefone: 1.405

lCnaultu da. 10 ii 12 e da. 14 t.
II 1uI. Residência- Roa Blum.....

22. - Telefone: 1.630

"

•

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Transportes regulares de cargas dopôrto de

SÃO' FR'4NCISVO DO SUL para NOV4 YORI(
. Informagõe. como."AGente•.

F�OrrBD6PotiD - Carlos HoepckeS/A -0[- Teletone 1.212 ( Eni. �teleg..:. .

Sao FrancLmco do Sul '- Carla I Hoepck e S/A -c [- Telelone 6 M 'J'J � l. VI A '" K.

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

'

POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO
Médico e parteíre

Hospital de Caridade de Flo

rianópolis, Assistente da

Maternidade

lOOnças dos órgãos, internos, es ee

cíalmente do coração e vasos

Jcenças da tiroide e demais gían
dulas internas

;U.alca e cirurgia de - seahoras -

Partos
!ISIOTERAPIA - ELECTROCAR

DIOGRAFIA - METABOLISMO'.

BASAL

fORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriarnente das 15 às 19 no-
�as.

CONSULTóRIO:

Rp.a Vitor Meireles D. 11

Fone manual 1.702

RESID:€NCU:
Avenida .Trompowsld

Fone manual 765

;:;-1�'
811

,Dt•.M. S. Canlcu.tl
CliníCll eJf,c1u8ívamente d,e eriançaa

Rua Saldanha Marinho. 10
"Telefone M. 7U

DR. A. SANTAELA
• (ponnado pela Faculdade Na,�lo

nal de Medicina da Universidade
do Brasil)

IIMico por concurso da Ã8s1stlln
cía a PsIcopatas do DIstrito

l"ederal .

lIx·lnt�.rno de Hospitlõll' Psiqul'·
tríco e Majl!cOmlo Judlc.hirio

da Oapltal Federal
1Ix·lnterno da Santa Oasa de Mi·
sertcõrdía . do Rio de Janeiro
OLtNIOA IUIDICA - DOENQAS

,

NERVOS48
oonsutterío: Edl1icio Amêlta

!feto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro (!e oar

'I'1Ilho, 70.
Das 15 is 18 hora

oon;';l����e:_" Ut..:... ·

Residência - 1.305.

""--'-'.....
--------�_._----"._--_ ,._

�o§; CO�lAA
ACCIDENTES DO TRABALHOz===j

5 Ê DE SO�'AL:
po�ro ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTR'IA N.O 68 1.° ANDAR

,. riIl Fabrioante' O distribuidores da. afamada. oon- ILILI f.cçõ•• -DISTINTA- • RIVET. Poseu. um gl'on.

I. d. oortlmento d. ou.emira.. riscados" brins
banI! • bal'ato•• algodõ•• ,�mol'·!n. • a..iamanto(j

para alfaiat... que I'eçebe diretam.nt• ..; doe I!cU)1!'ieail,' A Coac ""'" CAPITAL- .haR,a CII ·otngGo doo. 8nl"" Comarol••to. do lntol'iol na ••ntldo d. Ih. fazarem ''Im..

·ÍÍI"....__=__n_7rr vlll�·lillillllt.a_Q.n_t./IIIiI_dllll·..G.f.G.tlllulllo..I'••s;m..II·.uIlllG.·..lllo.o.m_'::: ,,-MIIIIIIIIIIA.T.".RIIIIIIIIIZ_•••m_..F.IO_l'llIIa.-ra.6_p.O.UE31Ql;_�."·.'.F.laL.i.A.I.S_OliitDiII"_BllllUlum...;;_.:_a*M.ulIIII';"IIll�:IIII!IIIII·r:!.::: .... ....w;...,.,.lIIiiSIIII!iIiI

Dr. Roldão Cou.aI
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI··
IIURGA - MOI,1!:STIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Yormado pela Faculdade de Medi·

eiJIa da Univeraidade de Sio Paulo,
onde roi aasistente por vlJriol aDOI do
Semço C'rúnncn. do Prof. Aliplo

Correia Nete
Cirurgia do estômago e 'ria, eire_ula·
rei intestlnoa delgado e gralllO. tim· 11 "" "" "" ""..-.-:;

de� rins, próstata, bexiga" utere,
O""riol e trompas, Varicocele. hidro-

ceie, varizes e hernas,
Con!ulta.: Das 3 t, 5 hora.. , rua

lfelipe Schmidt, 21 (altos da CaM
Paraiso) , Telef. 1.598

Reeidéncia: Rua Esteve! Junior. 170;
Telef. M. 764

CAIXA POSTAL. 583 - TELEFONE 664,11 • TELEGRAMAS: .PROTECTOJlA'

Agem cia Geral para 8tH. Catari,oa
Rua Felipe Schmidt, 22-Sob.

Caixa, P��tal, 69 : Tel.:"Pi·otectora" - FLORIANOP-OLIS

\
ADVOGADO

Dr. Liudolfo A.6.
Per.eira

.Advogádo-CoqJabilista
Civel -- Comercial

Conlltituições de ooci.dade.
• aOl'vi900 coreb.toll. em geral.
IOrgonizaçõe5 contabei•.

Registro. e marca., di.pondo,
no Rio, de corr••pond.nte.
EKcritório: Rua Alvaro d.

. Carvalho n. 43.
Dali 8 às 12 hora••

Telefonll 1494

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

_'(. :
,
,�. _, ... _

Praça 15 de Novembro, 22 .;_ 2" anti.

•

Tubos canos
gãvanizados

(Edifício Pérola)
.!"'_I"'Y "

,

"ônes: 1.324 e 1.388

A chegar denlro de alguns
dias grande importação a pre-

. I
ços reduaídos

MEYER & COMpANHIA
Rua Conselheiro Mafra, li

FLO�IANóPOLIS

AVISO
ELVIRA MUND MAZARAKli:i

(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.

.. . .. .. .. . .. . .. .. . '. .. "" �.

Florianópolis - Santa Catarina

LOJA uns CASEMIRftS
\

Especializada em- artigos para
homens

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS'

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL:- CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

lmlo pelo menor preço da praça
Faca oma 'visita à nossa Ca§3 6 verifi'que

nossos precos e \ artigos

Leitor amigo!
I

"

O fim do ano se apro-dma e com

êle grande festa 'da cristandade- o

NATAL. I ,

Coopera conosco auxilf ando

grandiosa festa de caridade ':SINOS
DE NATAL" e, assim, 'darás UIl!.

pouco mais de alegria ás 'criancinhas
de "Florlanópolb.
.................................................

.
.

IItlJo!\WLu�TARIO$.."OA..pATRI" �.·.158 .....�,..JYa
�tOS�·�.��

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Fctipe Schmjdt. 22....Sob.
c. Postai, 69 - Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS
, l

- .. ,. .. - .

Mlli� felicidade. ,elo ...cl•••
(O fie IM!Q filhinho I

Mas. Ilio esqueça., que o .eüt.,"
p;resente para o aea '"PIMPOLHO"
é orna caderneta 40 CRIlDITQ

\

MUTUO PR�DIAL.

.i
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 31 DE DEZEMBRO - BAILE DE GALA -SÃO SILVESTRE - APIRESENTAÇÃO DE "DEBUTTANTES". CHAMAMOS A ATENÇÃO' PARA AS SENHORI
, TAS QUE DESEJAREM DEBUTAR PARA FAZER SUAINSciuçÃo. - DENTRO DE POUCOS DIAS O DEPAl{TAMENTO DE PUBLICIDADE COMEÇARÁ!- FAZER, EM

NOTAS SOCIAIS, O PERFIL DAS SENHORITAS JÁINSCRITAS, RAZÃO PORQUE SOLICITAMOS ENTIREGAREM FOTOGRAFIA NO ATO DA INSCRIÇAO.

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
- 12.10 horas certa de 10'/. ao ano com recebimento de iuros mensai•.

Informações nesta redação
�-------------------------------

�:�:..:..:..:..:..:..:++:�...�...�...�...�...�++.�++.���++.�...�...�...�...������,

1 GANHE DlNHÊIRo·êôMPRftNÔô,·-1
� / i
...!+ ,NA +i+
.:i:. CASA. �ERRONE =i:
� s Y..:., . .oeu tipo de calçado quase de graça +:'+··1.; Por que não. a visita para oêr ? �:'+
•• y

,; r realmente espantoso I =1:
�� p +:'+·�i+ . are, entre, e compre +:'+
4�,

• +:'+:1: Rua Conselheiro 'Mafra D. 17 :::
I�' . '. t.� I Y
.�:�:�:++:++:++:,,:++:,,:++:,,:�:,,:,,:�:..:++:++:++:++:++:..:..:++:�:..:.

,

A vista e ii prazo
Enrolamento de motores, dinâmos. e transforãnadoree,

Instalação de "luz e força.
Venda de motores, rádios e acessorios, outros aporelhos elé

_tricos, artigos elétricos, etc.
Representações diversas.. com exclusividads dos insupel'ávet..

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY·.
A EU:TRO - T"E:CNICA

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

o Sangue é a Vida
DEPURE o SANGUE COM

ELIXIR' 914

INOFENSIVO AO ORGANISl\IO
AGRADAVEL COMO UM Ur.OR

REUMATISMO! SIFILISI

Tome o popular depurativo composto de
Hermofcnil e plantas medicinais de alto
valor depurativo. Aprovado pelo D. N, S.
P. como medicação auxiliar no tratarnen

to d aSifilis e Rcumafísmo da 'mesma

origem.

t,

'ENDE�SE por motivo de mudança
Grande área de terreno ià cultivada

,(Distante cerca de seis 'quilome1ros da capital-Bairro-Barreiros
, Area de 142 metros de frente por 1.&60 de fundos, incluindo

6 casas de madeira. e uma de material.
TRATAR:

'Florianópolis -'nesta reâacão ou Escritório I. de A L. A�ve8
Barreiros - com ó proprietário Mathia. lha:

.

BJumenau - com o sr, Christiano Knoll, no Hotel C�zeiro.
---o---'--- ------------_ _ _

..Carros' para 'o j'nlerior do Estado
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a· conceituada

'firma Fiuza Lima &: Irmãos, é o seguinte:
rEXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente ,_, Brusque -. 16 horas

cf excessão de sábado
lEXPRESSO BRUSQUENSE' - 28., 4a. e 68• feiras

Nova-Trento
Ia A.. VIAÇÃO ANITAPOLIS - sa. e 6a• feiratl

- 14 horas

16,30 horas

Dia do Reservista
De ordem do Exmo. Sr. Ministro de Estado e Negócios da Guerra,

.1lleste ano será comemorado o "pia do Reservista" - (16-12.949), quan
'to todos os reservistas do Exército de la, 2a 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 16a C. R., os residentes
na Ilha, afim de ser passado o visto em seus certificados.

LUIZ NAPOLEÃO DE AZAMBUJA - 1° Ten. Chefe da is-.

-c, R. M.

'O Sahão

,

Arvores Frutiferas enxertadas e plantas ornamentais nu,
melhores qualidades oferece "o grande Estabelecimento de

.

Flori e Pomicultura
H: J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
-naxima rapidez e garantia para transporte de IfU!!S mercadoria.

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

QUER VUIIR·st '(OM (ONfORTO E EUGAN(�A 1
PROCURE

. Alfaiataria
A

Mello
'RUBI Felippe Schmidt 48

\

. NAVI
VENDE-SE UM DE 3.800 J'ONELADAS. MAIS INFOR

MAÇÕES E'SCREVER PARA CORRETOR JARBAS - RUA ..

REAL GRANDEZA, 167, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO.

Arvores frutíferas

_&·&..

�·COMPANiiiÁ�ANÇA-
..

Dr-·BAHiA';-·
_ .•. "'

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INC:eNDIOS E TRANSPORTES
Cifras .do Balanço de' 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsahildades •• Cr$
Receita ...•.. •......•••.....•. Cr'
Ativo........ •........ Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos ...• Cr'
Responsabilidades •••... CI1

Diretores:

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,g0
98.687.816,30

76.736.401.306,20

Dr. Pampbllo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco· de Sá,
�nísio Massorra, 'n-, Joaquim Barreto de, Araújo e José Abreu.

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

I

BOM· NEGOCIO

H�spital de Caridade.
. Servivo de I transfusão ·de

.

sangue
o Banco de Sangue do Hospital de Caridade neces

sita doadores. Qualquer pessôa que deseje doar ou ven

der 'seu sangue poderá procurar os técnicos enearre

gadOiSj do Serviço entre 8 e 10 horas, Terão os doadores
gratuitamente exame clínico e exames de. sangue.

Doar sangue não prejudica, traz benefícios.

"VI�R(iEM ESPECIALIDADE"·
I .

CIA.� WETZEL; 'INDUSTRIAL-JOINVILLE (Maraatrell �I.

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

' _ .........•..

Bom binóculo
Grande visã&

•

. S����!RGtAt
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA. TENIS CLUBE .- PROGRAMA PARA O MÊS. DE DEZEMBRO: J 7 QUINTA-FEIRA SOIRÉE EM HOMENAG�M A "SEMANA DA MARiNHA" E
AOS GUARDAS M�RINHA, EM VISITA A ESTA CIDADE - INíCIO, ÀS 21 HORAS. - DIA 10 SÁBADO GRANDE SOIRÉE DE FOR,MATURA DA.

. TURMA DA ACADEMlA CIÊNCIAS ECONôMICAS - DIA 25 ,DOMINGO, - NATAL - TARDE INFANTIL - G,RANDIOSO DESFILE DE MODAS' INFANTIL
- AMBIENTE ADAPTADO -

..
PRÊMIOS AOS VENCEDO�ES - DISTRIBUIÇÃO ,DE BOMBONS E SORTEIOS DE VALIOSOS BRINQUEDOS - PA

RA O DESFILE DE MODAS, HAVERÁ INSCRIÇÃO, A DIREÇÃO E�T� AO' CJ\RGO DA GENTIL SRTA. LAILA FREYESLEBEN - AS INSCRIÇÕES ,PO- .

DERÃO SER FEITAS NA 'RELOJOARIA MORITZ, ATÉ O DIA 20. A TARDE INFANTIL TERÁ INíCIO ÀS 16 HORAS -- ÀS 21 HORAS MAGES
TRAL SOIRÉE DE NATAL. - DIX 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 "REVEILLIONS" DESTE ANO NO "CLUBE. DA COLINA". - NOTA: NÃO HAVERÁ RE-

.

.' SERVAS DE' MESAS.
..

I
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__----------- -----

DO lVIr.;U .n nQU-IVUiU-
LVII I sa" é intensamente praticado.

-

l?OI das mais brilhantes a cam- 'lOS CAMPEõES do Centenário..

-panha do Vasco no "Torneio dos isto é, de 1922, foram os seguintes:
� Campeões", efetuado em Santigo do No Rio - o América; em São Paulo:

J_DIZES. DE .CHEGADA· Chine, em 1947. O valoroso coniun- _ o Corintians ; na Bahia - o Bo-

. �aJor Veiga LIma, Ca.p ',
Mau- to vascaino se sagrou vencedor do tafogo; em Pernambuco - o Amé

ricio S. de Souza, Dr. lioh�lO An, refer-ido sertame, derrotando o EI rica; no Paraná - o Britania; em

drade, :rte. CeI. Antomo de, Litoral por 2 ai; o 'Nacional por T Minas Gerais - o ArÍl:éricà e em Jo-
Lara RIbas, Tte. Paulo Samy, a 1

/

M
..

1 4 O E "1 A'
'.

CO!Il se vê
E. St t J

. .; o urucipa por a; e o -me- mvi e - o . menca.· . o· '"

fICO rae z umor. I 1 O . t d
.

f
.

I "A ne'rl"'ca "

CONTROLE GERAL
ec . por a ,e empa an o com c 01 o ano (OS I ..•

, Colo-Colo porj a 1 e com o Ri"N OS PHÉLIOS do Campeonato
Jorn. Waldir Grisard e Prof.

PIa te por O a O.
I

Brasileiro de Futebol de 1922, apre-
Oswaldo Meira A PATINAGEM' d

.

sentaram os seauintes resultados r
CRONOMETRISTAS

1 e um os mais an- �

tigos esportes praticados nos pais=s Paulista 13, Mineiro O; Gauchos 1.
de longo inverno, Suécia, Noruégn, Paranáenses 1; Gauchos 3 Paraná

Russia, Inglaterra, Holanda, etc. enses 2; Cariosa 2, Fluminense O;
Como esporte, a patinagem foi am- Paulista 4, Ganchos 92; Paulista 3,.
parada, na Europa, pela Sociedade

I
Baianos O; Cariocas 2, Ganchos O;

\ Internacional de Patinagem, Em Baianos 2, Cariocas 2; Baianos. 1,
CONTROLE DE PERCURSO Londres existe o -Skating Clube, Ganchos O; Paulistas 4 e Carioca ...

Dr. João Batista Bonnassis, fundado em 1830, que criou um p�- 1.

Dr. Antonio Almeida, Antonio tilo de patinagem que é próprio da OS CAMPEõES sul-americanos de

Salum e_Oswaldo Meira tGrã-Bretanha, Ha pat.iI:a�el1l sobre basquet de lance livre,
?O�.

equipe:
CONT.í\.OLE DE POSTOS: 10 gelo natural, gelo ar-tificial, sobre 1939 e 1940 - Argentina ; 1941 e.

posto - Esq. R. Fernando Ma, asfalto e sobre madeira, na qual é 11942 - Brasil; 1943 - Chile;. 1945-

criado: -

empregado o patim de r�das, inven-I- Equador; 1947 - Argentina e

Walter Mussl, osnt Laus'e tado por J. Garr-in, .1949 - Brasil.
José Cardose 'JOGO originário. do Japão, o I])in-I .!FORAM os seguintes, os "placar-

20 posto: - Esq. Praça 15 e gue-pongue era ali largamente pra-; ds" do super-campeonato do, certa
R. João Pinto: -" Rubens Lan- ticado pelos nobres. Existiam nos I mem carioca de 1946: Flamengo t,
ge, 'Edie Campos e Oswaldo 8il- ultirnos anos, naquele país, 4()0 mil : Fluminense 1; Botaíogo 1, América:
vaíra. jogadores dessa espécie de esporte 110; Fluminense 8, América 4; Bota-

3° posto - Cf'.,,�. Marr ; .-
- que se caracteriza. pela rapidez, fogo 1, Flamengo O; Famengo 3',.

Esq. 't de setembr» , �ipre.� Ha, agilidade .e firmeza de 'g�lpe de América 2; Fluminense 4, Flamen
víaras, Gustavo Ztmmer e Er; vista, - distribuídos �por numerosas go ·1; Fluminense 6, América 2;
nesta Moyer Filho. agremiações esportivas. Nos meados Flamengo 3, América 2 e Fluminen-
4° posto: Carlos Bonnettí, do, século XIX, com a abertura das se 1, Botafogo O.

J�sé 1\.breu, Paulo �ange e J�el portas do Oriente, o pingue-pongue O "ONZE" do Flamengo ..campeãu
Isange (Esq. R. Felips Schmidt passou a Europa, chegando depois earíoca de 1942 foi este: Iustricbz
com R. 7 de setembro). à América. Nos pr incipios do nos- '(Jurandir), Do�ingos 'e Newton,

so século, despertou grande inte- Biguá, Volante e Jaime, Valido, Zi

rêsse na Inglaterra. Data dessa épo- zinho, Pirilo, Perácio e Vevé.

ca sua organização naquele pais; a APóS o sul-americano de 192.2, a

primeira entidade esportiva inglesa seleção paraguaia' jogou em SáQ;

foi: "The -Ping-Pong Association". Paulo, sendo derrotada pelo Palestra;

�s grandes. campeões são originá- I.po,r 4 a 1. ,

nos dos palses da Europa Central, I .

,

nos quais o chamado "ténis de me- Nelson Maia Machado

o IPIRANGA ENTREGOU
PONTOS

O tpíranga, do Saco dos Li,
rnões, comunicou á F. C. D. que,

por motívo de orcem técnica,

entregava Os pontos nas. duas
partidas que deveria, disputar
com as equipes do Clube Atlá,
tico Recreativo Olímpico do

Estreito.
Desta forma, está terminado

o Campeonato da Segunda DL

visão (Amadores), sendo a se�

guínte a classificação dos Clu

bes: Campeão - Clube Atlético
Guaraní; Vice - campeão -

C. A: R. Olímpico; 30" lugar -

Ipíranga F. C., e 40 lugar Lira
Tenis Clube.

OS AUTORIDADES PARA A COR
H.IDA DE S. SILVESTRE DE 1949
DATA DA CORRIDA: 11 de

dezembro de 1949
HORARIO DA PARTIDA:

CeI. Paulo Vieira da Rosa; CeL

IJoão Candido Alves Marinho e

Dr. PAULO SCHEIDEMANTEL
- Diretor de Atletismo' da FAC

JUIZ DE PARTIDA

Direção de PEDRO PAULO MACHADO Tte. 'Pe,seu Muniz

................� ..

Colaborem. COlIl a F.C�D�
A Fede.,ração Catarinense de gada da Seleção' Catarinense,

Desportos, tendo em vista a au, fazendo com que Os atletas re,

sência, por diversas 'Vezes de quízitados comparjeçam' aos

;alguns Jogadores convocados ensaios no estadío da rua Bo�
para os

-

treinos da seleção da caíuva.
cidade, dirigiu um apelo aos

clubes, no santído de colabora, Diversos atlétas já foram
rem com a . Comissão Encarre, advertidos.

Prof.' Flavio Ferrari, Jorn,
Dib C)herem, Pedro Paulo Ma
chado, Waldir de Olíveíra San
tos e Tte. Alberto dos Santos
Fajardo

\
\

QUER O FIGUEIRENSE RE�

NOVAR O CONTRATO DE

�EDE
Ao que apuramos, o Figuei

rense, 'desta Capital, comuni
cou á Confederação Brasileira

,. Des Moines, Iowa, 6 (U. P.)
de Desportos que se interessa

Luis Carrozales, de. 90 anos de ida-

C· O'"
lo'

pela renovação do contrato do
de, chegou, finalmente, à conclusão I H e' IarioSeu proríssíonal ; N�de Leitão
de .que já chega de ter filhos e dis- .' "l'"',

Vit'ória. ce: "Creio que volu desistir de con- H.ITZ, hoje ás 5 e 8 horas
tinuar".· A MORTALHA DE �EDA
Tem onze filhos e sua caçula 1 (O C'OImO' FU t' ..... velO com ren e a Pu-

l1as�eu no s'ábado passado. Ela e 9" gar) ,

esposa de Carrozales estaI'lam'

"passando bem".
Carrozales atrÍbui sua boa S;]fl

de ao faLO de não beber, não fumar

c Ler hábitos regulares. Declarou

que se tornou pai, pela, prllueil'::t
vez, quando tinha 33 ano's.

9 horas da manhã
PERCURSO: Praça 15 de no

vembro (saída) defronte ao

Palácio do Govêrno), lado da
Prefeitura, Ruas Conselheiro
Mafra, RUa Sete de Setembro
e Felipe Schmidt. Chegada: No
funil que Será armado defronte
a Casa "A SOBERANA."

.
I

COMISSÃO EXECUTIVA
Dr. Osmar Cunha: \Pl'es. da

FAC; Jorn. Aryb3fldo Povoas
'- Representante da "GAZETA
ESPORTIVA", de S. Paulo; Dr.
HEITOR FERRAR'! - Pres. do
Cons, Tecnieo da FAC; TTel.

PAI 'AOS NOVENTA
ANOS

............ :. .

õc:::.���!���-
Por mais uma vez a S. C. M'I e dO Japa-oapresentará ao público florianó- Ir

_

politano a sua Orquestra Sinfô- .copenhague, 6 (E) _,..A Gra B:t'.-
nica, nota tradicional e impres- Itanha sabe que, a parf.li> de :�;)?
cindivel em se tratando de arte, terá de contar com a concOl'I:enCI}�
sta terra. da Alemanha e do .Jap�io, declaro::rne

.
� d

..

O programa elaborado, embo- o sr� Joun Ed�a� s, s.ecretano p�r-
fa bastante leve, representa uma lamentar do MmlsLérlO. do Coml'!'

seleção
. cuidadosa e de muito cio da fnglaterra,.em dlSCUl'sn nes_:

bom gôsto ta cidade. Acrescentou qJ18 a Gl'a

Terem.os na la. parte, Marcha Bretanba reconhece que um do:;

Turca de Mozart, Barcarola de efeitos dessa concorrência sl'ría

Waldteufel. Na 2a. parte, a car- ajudar ao mundo obter m�l!lufatl!
go do sopranD Sra. Fany W. do ras seúI precisar de dólare3 e qlU!'.

Espirita Santo, notia�se.a, feliz nesse sentido, b problema dos dó�

inclusão de músicas tipicamente lares será solucionado mais' :ápirla:_

brasileiras, de agradavel sabôr mente. Os Estados Unidos 1eTã(�
.

regionaista. Dois poemas sinfô- também dificuldades em mUllt('j'''

nicos e A BeLa Garatéa de Von lUas ex,porta'ções aLuais, dep0i:; qH�

Suppe; enccrrafão a noitada ar- o Japã? e a Ale�anha se l'ecupera-

,tistica de dia 9. rem, chsse o sr. Edwal'ds.

Aguardemos, pois, mais �n: SU-I TINTAS PARA PINTURA
cesso dos esforçados musICIstas i

conterrflneos. ! C O T TOM A R
.

-(..�

TINTAS PARA PINTURA
-COTTOMAR

o PRECEITO DO ,01&
,.

Intoxicação pelo fumo
Palidez, resfriamento das ex

tremidades', pulso irlleguiar, res
piração dificil, surdez, zumbi�

d\)s, ' vertigens e c.aimbras são,
muitas vezes, manifestações de

intoxicação pelo fumo.
Ao sentir quaisquer dessas

manifestações, verifique sê
são causadas pelo fumo.

suspendeudo, por comple
to, seu uso. - SNES.

ODEON, não haverá sessões cine
matográficas.

Federação 'Allé'tica Catarinense
...ASSEMBLÉIA GERAL

De conformidadé com o disposto no art. 13 dos Estatutos convoco

'para o dia 7 de dezembro de 1949 às 20 horas, uma sessã(), de Ass�m

bléia Geral para os seguintes fins:

a) - Eleição, da diretoria e conselhos

b) - Reforma do artigo 17 dos Estatutos.
.

Não havendo número legal à hora ap'razada, será jProcedida à nova,

convocação uma hora depois quando, então, deliberar-se-á com qU,Il

quer número de acôrdo com' o disposto no § 2° do art. 13.

Florianó�ois, 2 de dezembro de 1949.
Osmar Cunha, Presidente

\

'il''I
I,

A PRIMEIRO DE JANEIRO O

INICIO DO CAMPEONATO
BRASILEIRO DE FUTEBOL
RIO, 6 (V.A.) - Em sUa úl_

tima r\eumao a diretoria da

C.B.D. resolveu aprovar as se

guinttes propostas do Conselho
Técnico de Futebol:

10) marcar o inicio do Cam

peonato Brasileiro de Futebol

para o dia 10 de japeiro de 1950,
e 'Ü término pára 19 ou 23- de

março; 20) Solicitar das entid�_
des participantes o envio, com

urgênoia, de uma relação dos

seus tres melhores juizes; 3°)
Comunicar a todas as filiadas
em futebol que, após o Campeo
nato Brasileiro de 1950, as par_
tidas decisivas para ai classifi
cação final em cada Região só
serão realizadaS em campo' que
satisfaça plenamente as exigen_
cLas técnicas, como o necessá- I

.rio alambrado e' tunel pàra os'
jogadores e juizes.

COM: George Brent - Joan Blon
deU - Leslie Brooks
No programa: 1) A �Iarchà da

Vida - NaCional. 2) O Gato Tr;;l
vesso - Desenho Colorido. 3) No
tic:iárin Universal - Jornal
Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
ICensura té 14 anos .

El1PÉRIO. hoje ás 8 horas
O HOMEM QUE CHUTOU A

CONSCIf!:NCIA
COM: Delorges Caminha

'
.

,.\, I"I ,Jogadores requisitados para. os
treinos da ,_seleção calarinense

ROXY, hoje ils 8 horas
BELINDA

\ COM: Jaile Wyman - Le\v Ayres
- Charles Bickford
No progl:ama: 1) O Esporte em

Marcha - Nacional. 2) lV,Ietro
Jornal - Atualidades

Preços: Cr$ 5,00 c 3,20

A F.C.D., requisitou, para to� Francisco, e Urbano dos San

marem parte nos treinos da se- tos, do Caxias·
.' I

leção catarinense, a serem efe-
tuados nesta 'capitaL os seguin�· 'Da Liga Mafrense

r

de Des
tes jogadores, conforme a reso- portos:' Henrique J'Üsé Bastos

lução n. 4: (Bastinhos), do Ipiranga.
Da Liga Joinvilense de Des- Da Liga Tubaronense. de Des�

portos: Carlos Zaboti, do Amé� I portos: Manoel Vitalvino (Nor-
rica; José FeHskio, do C,A. São I zinho), do Ferroviário. \

Am'anhã RITZ e QDEON
ADVERSIDADE

63 Feira RITZ
ALOMA

A VIRGEM PROM�TIDA
Sábado RITZc'

DELICIA DA VIDA

Domingo RITZ e ODEON
AVENTURAS DE DOM JUAN

IMPERIAL, fechado para refor
mas.

,
'

I,
)

,I I
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OBSTADO -Quarta-le'''. 7 $" nezembro II. '9•• 7

,-Inf()rmaçõe� nter-.

,,'j--Õ&-ESTAÕÔ
_%_

HOsl'1a8sriÜr,odd8oSv.,aermleaPs'.e-IRedação e Offtinas à rua

João Pinto D. 5
Diretor: RUBENS A. RAMOS DlGUNllA-J'IlllU

Proprietário, e Dir.-Gerente 7� Uo Clfióyao - l..totrIDIa
or...

SIDNEXfNOCETI Auto.Viaolo IUJa! ..,;;; I'tajaf - 11 JItoo.
l'UI,

18
Expt-e1lJlO Bn»Qu_ - .....uii.i-boru.
Expresso BruaQUen.M - Non 'l'ratc>

- 18.M boru. ,

.Auto.ViaçAo Catu1neD.R - JOIa�
- • hor".
Auto-VlaçAo catwln__ Ou!1Urba

- ii} borat.
RodOYIArla 8ul-BruU - !-&no Ãletr7.

• � II bor.,..
Rápido S:;Ü·Braallelrs - JolnYUe

13 horas.
Rfpido Sul-Brasileira - Curitiba

6 horas. '

TERC.A-.P'IlIIU
Auto-Vlaçl.o catar1n_ - P6no AI.

Ir" - fl horu.
.Auto.y.� catarm_ - Cu.r.1ttbl

- li horl.!!
Áuto-Vi� catarm_
- • hor...
Aud,-YiaçAo ca�

- li horu.
ExpreslJO 8lo Qr1R6yao - LIIjwaa _

7 hGrn.
EmpI'f.. Gl6r1a - lApae - ,,,

• tI� horu.
Ilxpreuo BrwIqu.J!jle - Jlruflu -

1e horu.
,
A·\to.VlaçI.o ltaJat - ltajal - 1. IM>'

ras. . ,

Rãpído Sul.llrasUelra - JoinYlle-
13 noras. -

Rãpido Sul-Brastleíra - Curitiba -

6 horas. '

QUARTA-J'EIU
'.Anto.Via9l0 C&tlll'm.nae
- II hora•.

.Auto-ViaçAo caunn.na.
- • horas.

'I .Au'to-ViaçAo ,C&tllrlDen.M lAICUIl.

r
- 6.30 horas, '

Rápido Sul-Brasileira - C'.lrltiba
6 'horas.
Ráp!do Sul-Brastleíra - JOlnYlle

13 horas. \
ExpreBlJO 810 ClUto...ao - Lacuna

� 7 horas, '

,

ExpreSllO Bl'uJqUeDft - Bnaqu.

I
A dire�o alo se respon-

�
UI horas, •

, lIabillza pelos conceitos
' .Aut.1>-ViaçAo 'ltaj&1 - tteJa1 - 1. )&o.

ru,
emitidos nos artiJEo, 'Expre880 BrulIqUelllNt - NO'VI TI'ellto

.

d "I - 16,30 horas.assina 0111. J Rodoy!lr!. Sul Brutl _ I'&'W �..............1.: ...,. ............_ .-.,._.&-......� _ II hor...
QUINTA·FEIRA

Auto-VlaçAo catarin_
Al0l!�e - 6 borla.
Auto-VlaçAo CatamenM

- li horas .

.Auto.Viaçlo Catar!nenH
- • hor.. ,

P''''' ",uto-V!açl.o
- 6 har"'8�
Auto-Víação

- 8,30 horaa.
EJtP..TeS80 SAo Crt.stoYao - LacuDa -

7 horas.
J:mprt.sa Glória -- Lacuna - IJ 1/1

• 'i 1/2 horu,
llxp!-es80<> BrulKlU"lUI. .- aru.Quo -

11 horas. '

,

Auto-Vlaçlo ltaJ� - rtajl1 - UI bo.
ru

Rápido Sul-Brasileira - JoinYUe-
18 horas.

-

Rápido Sul·BrasileIra - Curitiba -

• horas.
&mpresa Sul Oeste Ltda - Xapeco - b

\ - • hol1Ul.

Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES
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go andar
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ASSINATURAS

Na Capital
Ano .......•.. '" CrI
Semestre •••••••• CrI
Trimestre ......• Cr'
Me Cr'
Número avulso .. Cr,

No Interior
Ano Cr' 100,00
Semestre •....... Cr' 80,00
Trimestre •....... Cr' 35,00
Número avulso .. Cr' 0,60
AnúnciOll tbediante contrito.

" .s orilllnaia, mesmo não

publicados, não serão
clnolvtdos.

Viação Aérea
Horárlo
Se(/unda-feira
- 13,00 - Lajes e

1}
"TAL"

AJegre
PANAIR - 9,25 - Norte·
VARIG - tO,40 - Norte
PANAIR - 14,35 - Sul
CRUZEIRO DO SUL -"- f3,1i1

tlorte

TeJ'ça-fdN
-TAL" - 6,00 - Joinvill@

, Curitiba - Paran.ga'
- Santos e Rtô.

PANAIR - 9,25 - Norte
,

.....uRO DO SUL - fi.'" -
,f(orte
VARIG - t2.30 - eul
PANAIR - H,35 ..:_ Sul

Quarta-feira
"TAL" - 13,00 - Lajes e

Alegre ,I

PANAIR - 9,25 - Norte

ORUZEIRO DO SUL - U.Oo.
.� ,

, vARIG J. tUO - Norte
, PANAIR - 14,35 - Sul

Quinta-feira
-TA.L" - 8," - JotAville

Carl.... - Par.ulU'
- ••to. e Rio.

PANAIR.- 9,25 - Norte
PANAIR - 14,35 - Sul

VARIG - t2,36 .,- Sul
ORUZEIRO 00 !UL - fStl1
..ne

CRUZEIRO Do SUL - tI�30
�l ,

I
Sefia-fetra

"'TAL" - ,13,{)O - Lajes e Pfllo

Alegre
ORUZEIRO 00 !UL - '1,11 -

..�

)

10,00
45.00
25,00
1,00
0,50

JollliYlle

BEL'lEMA
para erupções do Eczema
• Pomada não gordurosa, antissé
tica, 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- próximo, quei
ra 'escrever para ,a Caixa Postal
687, Rio.

-,

Para o Fígado e Prisão de Ventre
PRISÃO DE VENTRE

PILULAS DO ABBADE MOSS
As vertigens, rosto quente, falta de ar, vômitos,
rntciras e dores de cabeça; a maior parte 'das
vezes são devidas ao mau funcionamento do

aparelho digestivo e consequente Prisão de
Ventre. As Pilulas do Abbade Moss são ir-dica
das no tratamento da Prisão de Ventre e suas

manifestaeções e as Angiocolites Licenciadas'
pela Saude Publica, as Pilulas do Abbade Moss

, são usadas por' milhares de pessoas. Faça o seu tratamento
com o uso das pílulas do Abbade Moss.

AGENTES
Fábrica de gravatas operando pelo reembolso e a praso,

necessidade de agente local. Escrever: AHTEFATOS DE TE

CIDOS LINDEX LTDA., Praça da Sé, 108 - São Paulo. -

de SaúdeDepartamento Pública
Mês de Dezem,bro-Plan'ões
Dia 4 Domingo Farmácia Moder-

� na - Rua João Pinto.
,

'Dia 10 Sábado Farmácia Bto. An-
CoJ1'1t1b11

tóriio _ Rua João Pinto.

ItEXT.A·:rEl!RA
Ro4oY161-Ja Sul Brutl - Parte .t.letrn

- a hora,.. >

'

.A�Vlaçlo Catarm_ - CUI1t411a
- li ..horu, ,

.Auto.ViaçAo C&ta!'m- ,_ -JOIa't'ÜI

1- II hor.. ,
'.

Auto·VlaçAo C8JtarlneDM - �
- 6,30 hQraa.

Pôrto Expresso SAo Cl''1.wYIo
7 horas.
Auto-ViaçAo ltajaf - ltaJa1 - III ho.

raa.
E:x:pres!lO Bru.aqut!llH

18 horas.
Rápido Sul·Braalleira

13 horas.
RápldQ Sul-Brasileira

6 horas.

JolnyUe

Curitiba

BABADO
.li.utO-VlaÇao C&tartn_ - CUr1t1ba

- II hora,s.
Rápido Sul-Brasileira

13 horas,
Rápido Sul-Brasileira - Curitlba -

8 horas.
- • hora .

.Auto·Viação 'catar�Jl""": Jo1nYUe.
- I hora..
.Auto.V!açAo c.tarlin_ - Tubt.rl«l

- 8 horaa.
Elror4l880 810 Or1m>...ao - � _

7 horas,
Exprea.o Bruaq'uenft - Bl!'u8qu. .:...
a hQraa. '

.Ante·V�o llajl1 - naJa! - li Jao.
ruo
ExprellllO Br-u.Qu_ - !(Oft ........to

- 9,30 hor...
J)xpres80 G16N - IACUQ - • 1/1

• 7 1/2 har...
DOMINGO

Rápido Sul·Brasileira - Curitiba
8 horas.

"

JolnyUe

E.arlt6rlo • R••lei,nela
, Rua- Tiradente. e7.

E'ONE •• le6& ' I

rinense - Rua Trajano,

Dia 18 Domingo Farmácia Cata
rinens,e - Rua 'rrajano.
Dia 24 Sábado Farmacia

CONVITE
A Direotria do "VELEIROS DA

tirem as festividades

ILI-IA", de Santa Catarina, convida
a todos os seus associados a assis-

comemoratí.,
vas à passagem do 70 aniversário

de fundação, a realizarem-se no

próximo dia 4, l'''ra o que elaborou
o seguinte programa:
Asteamento a bandeira (9 horas)
Inauguração _, -das novas instala

ções, destinadas a guarda de bar
cos (..9,15 h01';1S) •

A seguir, regata interna.para "BA·
GRINHOS"., -r-, -,

Alvaro Beduschi, S�cretário

···············CIJ

. .. -'

\. da Arou Electricity Meter Ltd. de Londres

Representàntes para todo o Brasil:' GEOMINA LTDA •

RUA 7 DE SETEMBRO, 135 - RIO DE JANEIRO

Pregos especiais para grandes encomendas
,e para revendedores.

Caixa PostaZ 55 .

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

Camilal� Gravata., Pi'amea
Meia. dOl�meJhore'i pelol me-

I
Dare. precoI .6 n. CI\SAdMltr
CEL ANEA - RuaC. Maf,,_]

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegal
Fazei hoje uma inscrição
Credita Mutuo Predia

TINTAS PARA IMPRESSÃO
C O T TOM A ,R

,

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

,

/ O VALE D4i) ITAJ.U
P�reDl •• A.�.,,'"

Proinseo.
LIVRARIA ••• LlV'R..l.U.I

R08A
.

DIREÇAol

-I
Amélia M Plgozzi

FRAQUEZAS EM" GERAL· Rua General Blttencourt,PANAIR - 9,25 - Norte
VINHO' CREOS'OTADO

I
(Esquina Alber�u� Noturno)\fARIG - H,40 - Norte

"5 I LV E I R' ,A"PANAIR - 14,35 - Sul
SábtILto A T E N (l Ã O, G A R O T A D AI

-TAL" - 8,00 _ Joinvllle

,=-------------IIII!'
Acaba de chegar o 2° numero. da

Curitiba _ Par.nagui Dr" CLARNO G,. .I,
',- G A Z E T A I U V E N 1 L

__; Santos e Rio. ' 'GALLET'TI Posto de V,eMa Caf� Rio Branco '. -:i

��:IRO t�OsULe.:l,f_s.1i& A�!n�?çt;t()' M- ed-l·d'o'r·��de
...............

l-u''z' -,-,e"�d-:-e'f''''''O'Ârça''.Ifor1e Con.tituição ri. Socf.edad..
PANAIR - 9,25 - Norte NATURALIZAÇÕES

l! PANAIR _ 14,35 _ Sul Tituloe Deolal'at61'ioe
. , PANAIR - 14,35 -'Sul
[" -Domi.,o
� PANAIR - 9,25 - Norte

i IJRpZEIRO 00 SUL - � f,OO

Dia 11 Domingo Farmacia Sto.
C&taN18JI.H - bbldo Antônio _ Rua João Pinto.
Gatarln.eue - (Apu Dia 17 Sábado Farmácia Cata-

:leyàntadas Noturnas
Envelhecem os Hom'ens
Freqüentee levantadas ou micções no

turnas, ardência, resíduos esbranquiçado.
na. urina, dôr na base da espinha. dorsal,
na ingua, nas pernas, nervoslsmo.. debi
lidade, perda de vigor, podem ser oau ...

sados por uma enfermidade na próstata,
Esta glândula é um dos mais importante.
órgãos masculinos. Para controlar êstes
transtôrnoa e restaurar rapidamente a

saúde e o vigor, siga. o novo tratamento
científico chamado Rogena. Mesmo que
seu sofrimento seja antigo, garantimos
Que Rogena o aliviará, revigorisando eua

glândula prostática e fazendo com que

D V. se sinta muitos anos mais jovem. Peçaia 25 Domingo Farmácia No-: Roge" .. em qualquer farmácia. Nossa ga-
turna - Rua TraJ' ano. rantiu é a sua melhor proteção,

R-indicado no tra-
O serviço noturno será efetuado cgena tamento de pro.t....

pelas Fan'lácias SLo. Antônio e No- l.ites. uretrites e cistites.

turna sitos às rqas João Pinto e ••••••••••••••••••••••••••• �

Trajano n? 17. ,)f.:NHORITA!
A presente tabela não poderá ser A ultima creação em retri

alterada sem prévia autortzaçâo gerante é o Guaraná KNOT
,deste Departamento. EM GARRAFAS GRANDES

Depal'lamenLo de Saúde Pública, Prelerindo-o 'está
em 28 çle novembro ,de 1949... _ acomp�nhando a moda.
Luiz Oswaldo

r

d'Acampor:!, Far- • • • • • • • • • • • • •• • •••••••••••••••

macêutico-Fiscal.
Notur·

na - Rua Trajano.

NOSSO POSTO: - TEIXEIRA E SILVA
,

Atende dia e noite _:_ Rua Santos Saraiva

Especialidade, em óleos Lubrificantes, - De la linha.
Peças, Pneus, Camaras de Ar, Molas, Baterias, (Businas)
Aparleho para limpar e testar Velas apenas por Cr$ 1,00

Da'ilógra��
diplomada

Oferece seus serviços.
Cartas.a Maria Inês

..
- 'F�i"reira'.

... :

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

QUAkIDADE'

CASA MISCELANEA dhtrl

buidora dOI :Rádiol � R,:C. A
Victor li "Válvula. e Di.co••

,

Rue Conlelheiro Malra I
IilSCRITORIO IMOBILlARld 4. Lo

ALVES

Encarrega·se. mediante eomisdo, di

compra e venda de imóveis.
Rua Deodoro 311.

DATI'LOG RA FIA'
(Qrrespondellcl t
(omerclal

(onfere
Diploma

METODOI
Moderno e IUciente

48

........,_-

�;.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Trabalhando em benefício do próximo, discretamente, e com eficiên
cia, vem· ,I Ação Social' Catarinense -cumprindo ·suas finalidades

RELATORIO: r
vem 'trazendo ceda preocupação,

Sr. Presidente do Conselho da porque, estando em desenvolvirnen,
Ação Social Catarínense, to a nossa obra, lemos crescent-,

1. Vimos apresentar a êsse Con- despesas a atender.

selho o Ba'anço da Receita e Des- Pelo menos aparentemente, uma

'pesa desde a nossa instalação, a das causas dêsse decréscimo tal.
23-9-19/17, até 3'1-12-19'I8, bem como vez tenha sido o falo de não aparj,

o sitos da. Ação Social Catarínen,
o Relatório dos nossos trabalhos no cer mais vis íve] a ação que lemos

se. Para trazer êsses contribuin�
mesmo per-íodo, exercido em favor dos necessita,

tes bem informados do que se .

2. ,Conforme o Balanço, obtíve- dos, se para se avaliar tal ação ·ape.
faz ali, publicamos, hoje, o rel'a--

mos a receita de Cr$ 85.784,90, nas se atende para o número dos
tório e baíanco apresentados pe, e do' que mendigam pelas ruas desta
la diretoria da benemér.ita socíe, �;�tribuições ..... Cr$ ,84.090,00 Capital.
dade que, uma vez mais, apela .Juros de' depósitos

.

No entanto, percorrendo-se nos
para os corações generosos da bancários ... , ... 'Cr$ 1.6!J'I,\Jo nossas livros a relação das não pau.
gente de Santa Catarina, parti, 3, Acolhidos da melhor vonta-: cas pessoas beneficiadas pela,
cuíarmente do leitor, para poder de por tantas pessoas desta Capi- mensalidades em dinheiro que, com
ajudar nosso semelhante a aju, tal, f'irrnae comerciais e industr-iais, a verba de Cr$ 26,073,70, foram dis •

dar.ae a si mesmo. repar! ições e autarquias, bancos e trIhuidas par 27 Iamílias, pode-se:
estabelecimentos de várias espé- observar que, se ainda é pequena,
cíes, que aos nossos apelos corres- para solução do problema, a ajuda

Ao apreciarmos o relatór-io apre- ponderam generosamente, foi-nos que neste jirlmeiro ano de vida a
sentado pela diretoria da Ação 80" dado ar-recadar naquele período Ação Social Catarinense tem presta.
cial Catarinense, desejamos salien- anreciáveís recursos, prla nossa do aos pobres da cidade, esta aju
tar .os fatos auspiciosos que 'ele Iista de oontribuições, gentismente da tem sido já bastante apreciável,
apresenta, como segue: aberta pelo EXl110: Se. Governador para os beneficiados, _;Ião sendo te-

do Estado, Dr. Aderbal Ramos da mérário dizer que essas mcnsalida

Silva. des, distribuidas de acôrdo com as

4. Nos últimos meses a arreca- necessidades de cada família, re-

dação fem decrescido, o que nos Continua 'I1a 2a. paqina
.....� ..

2) Escola. de Empreçoda« Do
mestices - É tambern de grande al
cance este' prejeto que, se concretí

zado, virá minorar um elos grandes
'Problemas do momento para tan
tos lares, ao mesmo tempo que po
derá recuperar material, moral e

intelectualmente tantas donzelas,
atualmente marginando a nossa so

ciedade.

3) Abrigo - 'I'ambem dos mais
louvaveís foi o entendimento com o, D"ef '

Conselho Central, Metropolitano pa- I I •

ra a constr-ução deste Abrigo, pois ,

preencherá uma das grandes lacu-

nas, em nosso meio, no albergar in-I
.

-

.

dividuos solitários, sem possihl-] Jl'-n?s çraio reqisiar a visita que

lidades de conseguirem um Le,to'l
ora nos �az o ope1:aso e competen» É com qrande júbilo, que reais-
t Prefeito do VI'O' pero 1nllIll AZ"IO tomos, hoie, a cotação de (fi'áu da

4) Reconstruções - Ainela am-
e

" ,.'
_

s
"

'- P

pIamente elogiavcl foi esta modali-' ele ?urztlbanos ,sr. �alomao de Al- Sra, MARI.4, TEREZA DE JESUS

dade d e auxílio, que vem, de certo I melãa_ que, no znle�'e�se da comuna MEDEIROS VIEIRA, no 3° Ano da

I • t o ben dmm sim velO tI!(! Curso N01'1nal Secundário, do lnsti.modo, rÍünorar o angustioso prob�e- q,le.·a ,b a ,I, ,-
ma das ]Jabitações nas classes hu-' tar Junto as antorzdades ,estadtWlS tulo C01'ação de Jesus,

mildes, ,

'

, 'ide assuntos 'i1finentes a seu maior Dotada de invulg{n' inteligência,

.4 nxílio de inve1'1l.O e' auxílio progresso.'
.

vontade firme e inabalável, cari-

I O'l t
.

't t I n/wsa para com StWS mestras e �
mensais em dinheiro _ A experi- � �s re vtSl 'an ,e qtle ,naql:e e

ência tem mOf'Lrado que o neces- I mum:l�l.O ,desfrtrta de conszderavel legas, deixa, assim, um marco de '

sitado via de re0-ra é um mau ad- i presttglO e destacado p"ocer do glórias na sua jornada estudantil'

minisbrador ele :eu� bens, sobretu- II Pa�'tido Social Democrático sob que, hoje, ler·mina.

cUJa legenda se elegeu 'Como l'ecompensa de seus ingen.do quando adquiridos gratuitamen- I ' :
te. Nestas condições sugerimos que

Aos mUltas cumpI'1:nentos que tes esforço�, receberá �,sen diplo�

t '1" t I d
•

I' 'vem recebendo dos amzgos e corre. llha, galardao a que fez jtlS em ['odos.
es es auxI lOS en 1am uracao 1-

, .' .

't d
'

'"
"

l ligionários aau'Í residentes,

'Junta-los
seus momentos de ColegLO.

mI a a e sejam pl,ogresslvamen e -

.. .

b tiL 'd 't d I'd mos com pl'azer o's nossos, com vo- Nossos c,umprtmentos a seus es�
su· S UI os por ou ras mo a 1 a-' "

" •

d d II t d tos de feliz estada entre nos. f01'cados pazs e seus Irmaos.
es e amparo, seme 1an e a os .

itens de 1 a 4, No ca'so particular
das_ mensalidades sugeriamos que

Ias mesmas, a exemplo do .que fazem
as rConfert!ln'cias Vicentinas, sejam
fornecidas 'como créditos, em esta
belecimentos comerciais, pal'a a

obtençã� de gêneros de, plóimeira
necessidade.
.com estas considerações, somos

de parecer o presente relataria ele
va ser aprovado :por este ConseMlO
e elogiada a Diretoria da Ação So
oCial Catarinense pelo modo inteli.
gente;" compreensivo, razoavel e

abnegado como proc,edeu na distri
buição dos socorros.

FI'orianópoÜs, 10 de nov�mbro de
1949.

-

.

Relató�io apresentadO' pela Diretoria -RecGnsU1uvão-de case-
bres - SOPiP dos pobres - Auxilio pecuniário a 27 lamilias

�DístribDlvão de cobertores
o maior entusiasta pela ideia,
Dr. �ernando de Souza Mendes.
A Ação Social Cataranense,

de há muito, vem contando com

o apoio da população e de enti
dades desta capital para o cum,

prímento de seu desiderato,
Firmas comerciais e industriais
cooperam seguidamente com

quantias elevadas, e outros, de
acôrdo com suas posses, com

menos, mas, sem dúvida.do mss
mo modo, ajudam os sãos propô,

Ha cerca de mais ou menos de-:
zoito meses teve lugar em nossa

'capital um aconLecimento que
(para muitos lerá desde logo caído
no esquecimento, mas que teve
muita signif'icação para mais de
'uma centena de pobres e desajus
tados.
É que, fundava-se em .Florianó

(po'is, a Ação Social Catarínen
se, iniciativa de um grupo de ho
mens de bôa vontade, a cuja fren
te é justo citarmos, estava sempre

1) Sopa do Pobre - Devemos
considerar de grande alcance esta
iniciativa que vem, indiretamente,
combater certos rna'es de nosso)

meio, como a tuberculose.

PARECER

.lorl.n6polh, 7 �e dezembro d� t949

o MOMENTO ésse esfôrço açodado de ctlguns po
lliticos de visão confinada a inte-
rêsses reqionais, laborando na in.

Não deixa de ser curioso opa. çtoria cau.sa âa hegemonia politi
raâoao duma solução politica de ca dum Estado sôbre muitos ou
restrito ârhbi�o regionalista para tros. No entanto, não pode deixar
um problema de tão amplo alcance de ser o povo, em instância irre
qual o da eucessão presidencial da corrioet, quem delibere à cêrca
República. A chamada "fôrmul« dos destinos da República, - no

mineira", contra '" qwal, espera-se, Ac�'e, no Amazonás, em Minas, ou

haverá decisiva impugnação das no Rio Grande do Sul, par onde
correntes políticas a serem consul- quer que seja livre o homem e lhe
tadas a respeito, tem, país, o vício assista o direito e dever de com-:

de incongruência, num sistema eiei
, parecer às urnas para eleger o PI'e

foral que PTjo'screveu em lei [usuia- sidente da Bepública.
mental a prálic'a da democracia, Pá-lo-á; sim, norteanâo-se pela
no país, a existência de organiza- orietitaçtio dos partidos e sem pre
ções partidárias estaduais ou re- conceitos de ordem, regional, »isan.;
atonais. do abertament e a grandeza cornwn

t'ontra q "fórmula mineú'a" a co. do pals. lVern para outro fim é ele
missão dr:� três pa:rtidos signatários convocado e, portador de um títu.
do acôrdo interpa1'tidârio pl'eco- lo eleito1'al, alú'a nos destinos da
nízaram a solu.ção P'l'opos'la pelo' Pátria. Isso é o que acredita cons

{)1overnadoI' IFcüer Jobim, I]ue, {le. titu.ir' para êle, m�ma democracia
l'alrnente fiel ao espírito do esqne� de verdade, urna prerrogativa dig
ma de partidos nacionais, teria o nificadora de sua cidadania e de
arpôio não só dos mais au.torizados sua' existên,cia.
homens de partido, mas tamúém da

.

Mas, se calc1lladarnente lhe (mu.

opinião e da consciência pública Iam, em holocausto a conveniência
do Brasil. duma hegemonia política estadual,
Na verdade, .e'stranha é a 1'azão o· pl'onunciarnento se contrá.rio

q que se fil'iam os propugnadores àquela pretensão hegemônica, não
da fórmula estadual de Minas Ge. haverá motivos pam esperar que se

rais. O argumento de densidade lhe consolide a fé nó regime. nem
.eleito·l'ál daquele EstarlG" a qual, só a confiança NOS homens públicos
pO'l' sl, assegttra1'ia a. eleiçãO de C[ue disví/'tuarn ° sentido nacional
candidato por assim dizer - ofi- dos partidos.
cial - do acôrdo, é bagtante con- Eís p01'que, eminentes vultos da

tunaente, lançado de enconU'o aos vidq pública br'asilei1'a, corno êsse
b'l'ios do eleitorado brasileiro, sub- incorruptí.vel Nerêu Ramos, não po
metido, dêsse modo, calculadamen. deriam também sentifr-se em quita
te, - mesmo antes de u.m pleito ção c;om a consciência das próprias
e1n qU'e vai ser c,hamado a pro- responsabilidades histó1'(cas, se

nunciar-se - ao vexame de render- continuassem, a figurar numa fa'l'ça,
se, ferido no seu civismo, ante. o cujo último ato, é forçoso admitir,
'1lode1'üA" porventura 4ecisivo, do' trará maiores desencantos aos

eleftorado mineiro. Além do mais, democratas sincel'os e .{ortalecer4
acin·a.se intencionalmente para as intenções dos inimigos da demo.
tantp ó condenável espíl'ito regia- c1'aGÍa.

naZista, não sem o perigo de. com O sr, Ner6lu Ramos é, sem dúvi
o preceqente aliás nascido sob qlto da, um clarividente. E não está só.
patrocínio, provocar naturais J'ea- Tendo sido alvo da admiraçtío de
ções. de out1'aS unidades· da Fede- grandes pe1'sonalidades da politica
'I'oção ou de grupos que, no caso, nacional, pode ainda contar com o

,"/'evarf1z.rn a seu faval' a condição de povo, cujas aspirações e necessida
defenso1'es da boa e legítima

igual.'
des tê1n sflLo a PJ'e,cíptla 1'Qzão de

daele ae direitos. SilOS lu.tas e, em afendê"las, tem
O povo, todavia, é que não esta· consistido o fa.tor ele suas maiores

f'á acompanhando co'l'n aplf[;,usos glórias. '

Biase A. Faraco, Relator.
Aprovamos:
Américo Silveira D'Avila � Pre

sidente, Agllese Faraco - Secretá
rio.

•

NUNCR EXISTIU IG'URL'

PARA
...

·fERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I e I R A S,
,ESPINHAS, ETC.

, f

Aíberlina Voigl Garcia
(Mitwsa de 7.° dia), "

'

José Victor Garcia e I'ami lia convidam os seus parentes e amigos'
para assistirem à missa que, em intenção á arma de sua mãe, sogra e avó"

ALBERTINA voror GAR.ClA
mandam celebrar na capela do Ginásio Calarinense às 6,30 horas do dia

9 dêste mês, e antecipam ag�decimenLos às pessoas que cornpatecerem a

êsse ato de piedade cristã.
-

,Salomão ' .

de 41rueida
,Magh tranda Maria,
Tereza de Jesus

'.

.

Medeiros Vieira

A U. D. N., hoje, vai
Duas circunstâncias

pelo sr. Benedito:
1°._ O acôl'do inteI"partidário foi praUea:mente denuncia-· \,

dn peja U. D. N., quando o P. S. D. lhe levou' a decisão de a

futuro candidato ser pessedista. Ora, a fórffiulia rninett'a res

tringiu. ainda mais a nota que motivou o ruptura' do acôrdo� .

d,e vez que a qualida4,e de pessedista nela f'oi dIminuida' para. .

pessedista mineh'o. Já" no terreno dos nomes,' OS" que de co

mêço eram cinco, fora;m podadas para ,três : Bias, Israel, Ovi
dio. Assim, será incoerênCia 1'b.crível a. U;. n: N.. bl'tgl'!r paI'"
causa do mais, do geral, do ampla, e acabar aprovando fJ"

menos', o particulm', º, restl'ito'.
2° - A U. D. N. mineira, da qual' todos'es'peravam apôia'

unânime e entusiástico aos nomes do seu Estado, acabou por

assoprar a peninh'a para a direção naciona:l. Se Minas, dessar-'
te, defendeu os seus interesses, não será o Brasil que vá COU,-

.,

I
I

tqlna- os, ..
A decisão de hoje é, inegavelmente, ·da"maior importân

cia. Deus queira que não seja, ainda uma" vez,. uma "decisãO'

.protelatória.
Quanto à atitude do P. S. D. catarin-ens'e está' ctal'a" e '

decidir 'sEf aceita a fór-mula mineira.,

griltam pela recusa dos' indicados

.
"

àefinida: som'os nepCuSistas!
GUILHERME TAL.
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