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Os comunistas realizam nova marcha sôbre Roma
• Ocupação de propriedades rurais.-Choques com a palicia

. Roma, 7 (E) - A campanha para doir-a verrnejha, penetraram em

apoderar-se de terras dirigidas pe- granjas particulares situadas na

los 'Comunistas, estendeu-se à pró- rica zona dà Lacio, em torno desta
pr-ia zona e Roma. Grupos e cam, capital, tomando necessário a in

poneses, que marchavam sob a ban-
.

tcr'vençãc da polícia.

Vai ser reorganjza�o o alto
mando do exército francês

EXp,{;LSOS RETORNAItAM

Esta expulsou os camponeses po
rem estes voltaram a ocupar as

granjas C os policiais tiveram de

expulsa-los novamente.

Tudo parecia indicar que os

camponeses se 'propõem continuar
desenvolvendo essas taticas até que
o governo tome medidas sobre o

programa de reforma agrarín,
o Foi esto a primeira vez que os

'camponeses procuraram apoderar;
se de terras na zona de Roma,

Dia da Justiça

co-
"

Paris, 7 E. - Informam que o Ga
binete do presidenle do Conselho,
Georges Bidault.eesíá encarando a

-possibHidade de uma série de alte

rações no alto comando do exército
francês, organizando-se uma maior

fôrça terrestre de disposição ime
diata para a defesa do ocidente ria

Europa, de conformidade com

"Pado do Atlantico Norte".
Versões persistentes, que não Io ,

ram confirmadas oficialmente di-
,

,;
,

zem que brevê o general Clement
Balno substituirá ao general Geor
ge Revers corria chefe do estado

<,o
o pessoal de nossas oficinas e

redação não trabalhará hoje
por ser dia santificado - con:'_
sagrado à Nossa Senhora da

Conceição. Por êsse motivo ês
te jornal só voltará a circular
no dia 10, sábado.

-------------------------------------------------------------0

400 familias holandesas para
os Estados do Sul

Rio, 7 (V. A. )- Estiveram no sil é o pais ideal para receber es-

Departamento Nacíunal, ele irni- ses trabalhadores.
I

gração em visita, o eng. Carlos. . "

'

Viriato Saboia e J S. Biesneuvel, ,DISS_(, � segu.ll·_O presidente da
-

C Inétitúido ejeto Decreto-Leí '11.

vice presidente ua _\ssociacão Cris- f\�SOClaea� rlsl" _de Lavradores
Hulande "M t i t 8_292, de 5 dei dezembro de 1945,

Lã de Lavradoi-es Holandeses �i!- ,co ( ses:
.

raan ivernos pa es ra

I d P á J�' comemora-se, hoje, em todo o ter-
Iiau Y. Muller, consuí da Ilotanda c(?,.'.ll, o� governos o araDe,. e., .

,.10
Justica..

. 1·· -I c h b I d ritório 'nacional, o Dia da
_

no Paraná e o major P. C. van
'.lHC c lU 0-lb .so re a pOSSl 1 I a-

'. . ..

" _ I de de aqllÍsi0"i;v rle terra' que se-
Para efeitos 'forenses o dia de hoje

Scherpenberg, adido a Legação dos ,

•
c

..
' �,

_..

d
- . rram oportunamente cedidas 'r"lT'a I e fena o.

Países BaIXOS, que acabam de rea-
"

, . I·

['0
brasi .

,
, .', tres novos nucles de Imigruutes

.

p�vo rasileiro, graças a Justa
Iizar uma VIagem através dos Es-

'. ti, •

d
. .s: d " l �

Ftd I t
'., _ ,/ . hulandeses a Ionzo prazo a partIr eC1sao o üo',e, no "

era, ues a

tados oe Sao Paulo, Santa Catal'llla, e . : '
_ ; ,

.

S
de 1.950 quando podel'ao e quan- data rendera sua horoe' agem a J((�-

e RlO Grande do uI. '
.

'

110, VJrao para o Brasil umas 350 tlça.
ou 1,00 l'amilias l10landezas que de- E o povo catarinense que confiaEm palestra com os jorn,üislas

.T. S. Blesneyel declarou que está sobremaneira na Justiça de nossa
convencido de que o Brasil pode- semllJarcarão nó Paraná, imTo ocu-

terra, em sua serenidade e, em sua
rã receber uma grande corrente par as terras arrendadas pelas in-

I
independência, rejubila-se com o

imigratoria vinda da Holanda e dustrias Klabin Irmãos. E concluin-

Co'Í11posta especialmente de criado- ,do, real'il'mou ele que encon lrou no
di� que lhe é consagrado.
Felicitamos, neste registo, na

res e agricultores. A Holanda preci- Brasil condições muito favoraveis
pessoa di! íntegro magistrado exmo.

'sa promover a emigração 50 a tiO li fixação de sellS paLricios no Bra_
sr. desembargallor Urbano Salles,mil pessoas pOI' ano devido á in- sil, apUcando suas alividades nas

Lellsida-de de sua população, e, pelo lavouras de São Paulo Paraná e
Presidente do Tribunal de Apelação

(Iue lhes foi dado ÇJbservar, o Bra- Rio Grande doSbl.' e Chefe do Poder Judiciário em

Santa Ca,tarÍ>Jl.a, os servidores da

'Justiça, merecedores da absoluta
confiança e do acendrado respeito
que lhes depositam os' catarinenses.

Honrosa carta!�do Embaixador
Hersche\ Jôhnson

Washington, 7 (E) - Informa-se Inglaterra - Dinamarca �' Suecia

que sele nações do Plano Marshall - Bejgica - Holanda - Luxem

foram mulLada� em 30 milhões de burgo e Irlanda.
dólares por não terem embaruado As multas são pagáveis á Admi..

em navios norte-americanos a quan-l nístração de Cooperação Econorni-.

tidad e exigida de carga. São elas: ca.

Exaltada a atitude do
sr. Nerêu Remos

RIO, 7 '(O E.) - Foi lido no ex- minense e beneficios gerais para

pediente da 'sessão de ontem da a economia estadual.

Assembléia Fluminense mensagem É AINDA O CHEFE DO P.S.D.

do governador do Estado encami- NACIONAb
O pessedista Afonso Celso OCUPQlt

nhando projeto de lei que concede
a tribuna para exaltar a atitude as

favores fiscais às empresas que se
. . , .

sumida pelo sr. Nerêu Raptos em
Instalarem no territórto , estadual

f d lti deci
- �

C selho-ace a u rma ecrsao ao onse ,�

com o objetivo de explorar a in-]N' I d P tid I do o

-

. _ , I
aCIona o ar I o, en ,a pr ..

dustria de conservacao e armaze-
"t ti bli d t>

_ pOSI 0, ar IgO pu rca o num ma u-
namento frigoôfico ou expurgo de

tino carioca. Mirptou que o vice

produtos .destinados � alimentação. presidente da República é ainda o
-

Salienta a mensagem que a medi- chefe de todos os pessedistas e que.

da é da
'

maior oportunidade; uma quando prosseguem as conversações
vez que o desenvolvimento, no Es- politicas, resta a esperança, de que

tado, da industr-ia do frio trará con- outras figuras revelem a mesma:

siderável estimulo à produção fln- dignidade.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

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

RUA FEr.IPE-,SCH1IIDT. ,

HORARIO: DAS 10 ÀS 12 E DAS 14 AS 17 HORAS,
DIARIAMENTE-

.

I
I

I
De 'volta a Delegação Brasileira
Lake Sucess, 7 (O. E.) - O em

baíxador 'c. Freitas Vale, chefe da

delegação do Brasil á. Assembléia
Geral das Nações Unidas, sairá esta

noite para o Rio de Janeiro.
A DELEG_\Ç.c\O

Acompanharão o ilustre diploma-

la o seu ador Ivo de' Aquino e 'O sr.

O ilhei-lo Freire, lambem membros

da delegação brasileira, e suas es

posas.
O grupo sairá de Nova York para

'O Rio de Janeiro a bordo de um

avião da Pun American Airways,

Não 'quer ser bronco
Mai.s importante para êle é o amor de urna mulatinha

Los Angeles; 1 (V. A.) - 'Um nc

g'�'o que passau a branco, trn COll

sequência de mudança de, cor (�e
sua tez, diz 'que vive a pedir aos

médi'c.os que lhe d�volvam sua an

tiga cor. Trata-se de Charles Ho

ward, de vinte nove anos, que de

clara: "Não é que ell não goste
dos brancos.

dicQS que GIl' começou lentament�
a clarear, em conseqüência de uma

dOenlí<l I'ara da pele.
"Eu mudei-me papa S. Francis-

co, onde nil1guéml11e conhece", dis_
se Howard. "Ia a todos os lugares
frequentados 1)01' brancos e nin

guém parecia dar pel'a minha pre

sença. Conversava com as mO'ças
brancas, só pelo prazer de conver

sar. Mas, certo dia, comecei a gos
tar de uma pequena de (}Or, e ela:
riu na minha càra. Disse-me que
eu não era da côr que lhe convi.. ·

nha",

Mas org'llll1o-me de minha raça.
Quero vaILar a ser um vtú'dadeiro

negro".
Howard começou a "embranque

ceI''' n� ano' passado. Dizem os mé-

n sr. dr. Armando Simone Perei- 'muito apreciaria se Vossa Excelên-

ra� ilustre Secretário da Inlerior C' ela transmitisse millhas eongl'atula- 4 torma Dr.. Ade'rbal B. d� SI-lv8. d'o CoIAgl·O «Cora"a-o dA,!Justiça, Edncação e Saude, recebeu, ções aos quantos foram respons:l- ar ti \I ti

com data de 25 de novembro ulti- veis_I>ela ol'ganizaçào tio, pr,9grama, J.aSOS»- comemora COlO solllD.·d�de depois de amanhã,
mo, do sr. Embaixador Herschcl V'lincüündo a revista cíyica a;presenl:l- U ,iJ U • ,

Johnson, dtts Estados Unidos ':la da pelos alunos da escola. Olltros- '

ft tlt.rm·IDO do Corso C·leqt.pnco'
I

América do Norte, a seguinte e hon· sim, desejo igualmente congratular

I
.

,
... 'ti -

., . .

rosa carta: Vossa Excelência pelo excelente dis- Bem rà�as _as iniciativos tão be- firmeza �e comando, tranquilíza- :?ontmuamente.ouvJmos e�:lComI05F'í
"Rio de .Janeiro, 25 tle llovembro curso pronunciado nessa ocasião. lamente vItorlosas 'como a da 'r. A. dora, mUlta vez, de nervos men,os I a valente rapaZlad� que tl'lpula os'

de -1949. � Excelentissimo Senhor, Nào sómente o Grupo Escol1:;J' C. qüe, dispondo de possantes Dou- .calmos. As tripulações são 'p.ród;- aviões da �. A. C., TranpO_I'tes Aé�

Já tendo, enviado a Sua Excelên- Presidente Roosevelt, mas também I g-las, eruza, rllàl'iamente, os céus de .gaS' em gentilezas ,�ql�eles que via- 1'eos Catal'mens�s. Tamb�m nos::

cia Dr. José Boabaid os meus agra- .outras institniçõe.s que tive o pri- t BrasIl, enaltecendo o nome .de San- jam nos confortavCls_ aparelhos. c?eg�ll1 aos �uVld?s �erecl(los el?-
'I" d

.

-t FI" l' I
ta CaLal'inJl glOS as dn'ecoes tecnrca e comerCI-'

decimelltos pelas a!enções recebidas VI eglO e V.�SI ar em < onanopo IS
. .

O
r

b(por ocasião de minha estada f'nI deixaram-me vivamente impressio: A princípio não lhe faltou a dose S russos rece eram a!.

Flori-anópolis" não posso deixar tie ·:\.ado e deixo aqui meus cun.IPri"::.'i'�? I de pessimismo, t.ão a gôsto �aqueI.es'· t
'

J!'rizemos, neste registo, antes de

endereçar-me diretamente a Vos�a tos ao povo de Santa Catarma pela que naqa l'eullzam. Reus dIretores, equlpamen O nada mais, a necessidade do máxi,.
Excelência dizendo-lhe' de nlÍnh:1 íprímorosa administração dessas no entanto, não deram. trela ao diz·. d d

mo amparo da pOPulkçâo catal'i,

satisfação pela inúmeras gentilezas ülstituições modernas. quc-diz-que inoperante e' puseram e ra ar nellse à arrojada iniciativa aérea.;

qne mereci de sua parte - sua deli- Com os meus sinceros votos para mão:; à obra Nova York, 7 (O. E.) - O ex,- forma'da de 'capitais ·nossos. Pam,'

cadeza e atençãoYmuÍto contribui· que Vo;sa Excelência tenha sem- t Hoje é � �ue é. 'Compan11ia fo1'- major das forças aéreas no1'te-ame- pma' companhia nossa. Com a eoo�'

r�� para o suces�o de' minha visi- pre o maior sucesso em todos seus mada de capital catarinense, pr.Q- ricanas; George Racey Jordan, de- pera\:üo finance;ira de todos, 1ere-'

ta, da qual t.rago tantas lembranças variados empreendimentos, apl'O- gride dia a dia, impo�do-se à sim- darou que a Russia comprou dos 1110S, em breve, uma companllia
agradáveis_ veito o ensejo para apresentar-lhe os patia e á confiança dos numerosos Estados Unidos equipamentos ele ,que atenderá 'plenamente a noss,_>

A cerimônia da inauguração do meus protestos da mais alta estima passageiros que lhe dão a preferên- radar,
-

mas apenas um quinto do ,sen"Iço. Es,caland.o, é claro, em to-

Grupo Escolar Presidente Roose'VcH e consideração. \._
cia. Seus hábeis pilotos, Biscncia c material adquirido chegou ao teni- dos os recantos do Estado ue S'li1--

foi extremamente interessante, e (a.) BrscheI V. Johnsoll Pinheiro, irradiam confortadora torio soviético. ta Catarina.

; .

rl
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De acordo com os imperativos da
razõt», da ciência e do bom senso:

N.o 1: Regras obundontes, pro
longados, repetidos, bemorragias
e suas consequênclcs.
N.o 2: Falta de regras, regras
atrazadas suspensas, deminuidas
e suas consequências.

VAUMART

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

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

QUALIDADE
CASA MISCELANEA diltrl

I
ESCRITóRIO I�OBILlARIO 4. L.

buidora dOI :Rá.diOI R.,:O. A Flncarrega-se =�:te comislAo 441

VktoriLVálv!llSI e Di.coa. compra, e venda de imóveis.
•

Rue rooaelbeiro M,,' .. � Rus Deodoro 311.

GRAFIAD,ATI L

DIREÇAol
Amélia M PigoZZI

Confere
Diploma i

Correspondenel)
Comercial,

METODO:
Moderno e Eficiente

Rua General BUlencourt, 48
(Esquina Álbergue Noturno)

A T E N ç Ã O, G A R O T A D AI
Acaba de chegar o 20 numero. da
GAZETA IUVENlL

Posto de Venda Café Rio Branco

Medidor . deluz
--

e de fô{ça
da Aron Eledricity Meter Ltd. de ,Londres

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

Preços especiais para grandes encomendas
e para revendedOres.

\
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II Dat�lógra(a I>: ;dlplomada)
: Oferece seus ser1Ji!ç()).

.

•1 Cartas a Maria Inês

:
Ferreira.

• Caixa Postai 55
• •

·
'

..........................
JCIZO DE DIREITO DA OOMARCA

DE TIJUC.\S

Edital de citação, com o prazo
de 3,0 dias

O Doutor Clovis Ayres Gama,
Juiz de Direito ela Comarca de Ti

jucas, do Estado de f-ial1la Catar í-:

na, na forma da Iei, ele ...
FAZ SABER - aos que o presen-·

te edital virem ou dele conheci

mento tiverem, expedido nos autos,
de ação executiva entre partes co

mo exeqüente Maria Francisca Ro

sa e executado Bento Agripino 1'0-'

maz, que se processa perante êste:
Juizo e cartório do escrivão 'que
êste subscreve, que atendendo ao>

que dos autos 'Consta, autorizou a"

venda em leilão público, dos imó
veis ãbaíxo descritos, com suas res

pectivas .avallações, pertencentes.
ao executado Bento Agripino To-

mas, que serão ',evado.s a público
pregão de venda a arrematação, a:

quem
-

mais der e maior tanço ofe

recer, por Alexandre Corrêa de Me-·

lo Filho, porteiro dos auditórios,
"

no' dia 18 de ,.janeil'o elo próximo
•

ano, ás 10 horas, no local em que
se realizam as vendas de hasta pú-'
hlíca determinadas por êste Juizo,
á porta do edifício da Prefeitura

Munícípal. Descricão e avaliação
dos imóveis que serão vendidos em

leilão: "1. Um terreno, silo na' Ga

lera, distrito de Canelinha, com 63

metros de frenles que fazem
J

ao,

Norte em terras de Cândido Tomas

de Sousa, por 600 ditos de fundos

que fazcm ao Sul em terras de'
Francisco Silvestre Nunes; extre

ma a Oeste em ditas de Geuário
Soares e a Leste com Maria Caeta

na, avaliado por Cr$ 2/1;57,00. 2�

Uina pequel1a casa, construida de

madeira, coberta com telhas r'egu
Im'mente conservada avaliada por
.cr$ 1.000,00." E para que ohegue'
ao conhecimento dos interessados·
e ninguem possa ignorar, mandou

expedir o presente edital que será.
afixado na s_ede dêsle Juizo, no lu
gar do costume, e, por cópia, publi
cado uma (1) vês no jornal "O ES

TADO", de Florianópolis, na forma ..

da J.ei. Dad·o e úassado nesta cida
de de Tijucas, aos vinte e. seis dias.

do 'mês de novembro do ano de mil,
novecentos e qúarenta' e nove. Eu,.
Gercy dos A�os, Esürivão, o da-'

bIografei conferi e subscreví. (a)
'Clovis Ayres Gama - Juiz de Di
reito_ 'Está conforme o original, so-·
bre o qual me reporto e dou fé.
Data supra. ,

ü Escrivão: Gercy dos Anjos.

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

, .

....... .... ...... ••• •••••••• ••••• u".

o VA.LE D0 ITAJAJ
Pro�1II •• Ad_el.

'

Progresso,
LIVRARIA 41,�

ROSA
. �-

('emila., Gravete., .Pifeme.
Mei81 da.'!'melborelô pelei me

Dore. preço. ,6 na CASAdYI5'
CELANE A - RuaO. Marra}

CASAS � TERRENOS
Possue V_ S. casas ou terreno. pU8-'

vender?
Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório

À. L. Alves.
Rua Deodoro SII_

.. _
- _.

SENHORITA!
A ultima creação em refri

gerante é o Guaraná KNOT
EM GARR4FAS GR4N DES:

I Prelerindo-o está
acompanhando a rn,od

\
\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BALDUIN'O I Crônica da' -Assembléia
Aniuersârios ;

/01'17 • ./0((0 Fraincr

A cf'ernéiide de hoje consigna o

!"rrzem anDs, hoje:
- a srta. Maria Glaucia Corte,

IHha do S1". José Corte, Inspetor
Escolar.

- a srta. Lúcia Maria, filha fio
sr. Rolando Perico, comercir.ln Le em

Laura Muller e de sua exmd. S1'a. d.
Mafalda Perico.

•

(O mágíco do pavuiairo) .

I

Presidiu a sessão de ontem o y. Projeto de Lei n" 22/49, d is

Saulo H.amos, 2u Více-Píresidentc, pondo sôbre a recontrução da C�

comparecendo 32' srs. deputados. trada Itajat - Luiz Alves e C011:';

Aprovada a ata foi lida a mate- trução : da estrada Belchior - Em

ria' do expédientc . P. discussão, aprovado, passando
CH.ITICAS Á DECISÃO DO PEE- a ')a

SIDENTE
r •

Projéto de Lei n? 129/49, que

O sr. H.aul Schaefer, sub-Iidcr declara de utilidade pública o

da maioria, foi o prnneirn orador Centro Cultural de Itajai - A,pro
inscrito. Inicialmente, declarou, vado em' lU, discussão, passando
que usava da tribuna por ser el; à 2u ..

de direito ao representante do po,
-; é que, assim o fazia, ainda em

estreita ohservancia da lei inter-na
da Casa, afim de tecer comentários

EMENDA PINTO DE ARRU.\IA
que dispõe sôbre a apostila dos ti:
tuJas, do funcionalismo da Assem

hléia, face ao projéto que lhe au-
cm torno da decisão da Presidôn
cia na uIt'ima sessão que levou o

menta os vencimentos - Aprova-
, , da, bcm como o referido projeto

plenário a viver instantes de acn-

lorados debates c momentos de Projéto de Lei nO 138/49, que

reajusta e aumenta os vencimen
Historrantlo

tos do funcionalismo do Montepio.
da última

EsLi\'cram recentemente reunidos em São Paulo 72 revendedores
de produtos General Electric para industria que 'vieram de todos os

pontos do' país l'lara visitar a moderna- fabrica de motores 'rR[-CLAD em

- ORDEM DO DIA Sanlo André EsLad,o de São Paul,o.
A matéria foi a seguinte: Os revendedores percorreram as instalações d'a Fabrica Santo An-

Projéto de Lei nO 53/49, une dl'é, tendo olJortunidade de aüomparrhar de perto a fabricação no Brasil

dispõe s6bre_ o a�pécto estatístic',l I (têsses moCores, reüe�temente lançados à praça. ]�ntre oS" í'ev-endedores
da cultura trftícula do Estado - presentc encontrava-se, o snr. J. F. Morib: da firma Carlos Hoepecke S.
Essa la, discussão, àprovado, pas- A. de Florianópolis.

•

verdadeira confusão.

o desenrolar dos falos

sessão, na conformidade das notas

taquigráticas, s. cxcia. criticou a

decisão do Presidente, que não 3-

tendeu o pedido de recurso para o

plenário, 'Desenvolveu o represen
tante pessedista severa crítica ir-

'I'ransoorrc, nesta data, o ani
vcrsário natalic.io elo nos-o d isl i n
to patrício e prestigioso jornalista
João Fiainer, diretor da concoltua
da revista "Leia-me!" redator da
nossa 'colega "A Gazeta", exercendu,
.aiuda, COI11 descort ínio e intcligêu
feia, o cargo de dirétoc da f:;ecreLá·
.ria da Oàmara 'MLlnicilla� de Flo

rlanópol!s.
'O ilustre nalaliciante, por seu

"talento c por sua vasta cultura, de
ll<í muito, se impôs em os meios

jornalísticos e literários ele Santa

Catarina, contando com a simpatia
e a admiração de todos os que' o

'Conhecem. '111 u

Os que mourejam neste maillti-Ino, que já o tiveram como compa-
.

Encon�ra-se novamente er:z
nheiro de lulas se associam às ex- nossa Cap1ta�, o ce�ebre pandet
.,pl'�i"as' manÚestações que lhe I rista BALDUINO, que acompa

í'arão hoje pelo transcurso do feliz nh:rdo .de rnzss Brenuda (a em-

evento batxatnz da macumba) estrea-

sn«. Hilda Gentil Ribeiro rão domingo no Oâeon: 4 •

Coceira dos Pés
Combatida no 1.° Dia

Em ln. discussão, passou à 2a. Seus pés coçam, doem e ardem tanto
,. . .. a ponto de QU3.8i enlouqúecê-Io ? Sua

Projeto de I�el, relativo a apre- pele racha. descasca ou sangra ? A ver-

sentação de contas do Govêrno do dadeira causa desta. afecções cutânea.
é um germe que se espalhou no mundo

Estado, relativo ao Exerctcío de inteiro e é conhecido sob diversas deno-

di
-' rninações, tais como Pé de Atleta, Co-

1948 - Aprovado, em lscussao ceiru de Singapura, "Dboby" coceira,

única, sendo rejeitado o parecer v. não póde livrar-se dêstee soírimentox
senão depois de eliminar o germe causador.

Bulcão Viana,' que foi defendiclo Uma nova descoberta chamada Niloderm

quela decisão, O que {provocou' 8, (a. parar a coceira em 7 minutos, combate

Previsão do t upa até 14 horas pelo sr. Osvaldo Cabral.. O sr. o. germes em 24 horas e torna a pele
eI, < partes de vários deputados, inclu- lisa, macia e limpa em 3 dias. Nisoderm

.nníversár ín nataücío ela distinta do dia 8'. I Raul Schacter e111 longa exposição
sive dos srs. Braz Alves, do P. '1'.' dá tão bons resultados que olerece a ga-

.senhorí nha Hí lda Gentil Ribeiro, I defendeu o projeto, que obteve '1- raunu de eliminar a coceira e limpar 3.

�Ten}po: Instável com chuvas, R., Arolde Carvalho, da U. D. N., c pele lIiio só dos pés, como na maioria dos
dedicada I'llllcionúria do Depurtu- II d f' d

'

d I provação, por maior-ia . ccaoe de afecções cutâneas. espiuhse,'
me ioran o no im o peno o;'

. do P. S. D. os srs. Armando Calil.. uone, frieiras e impigens do rosto ou
menta de Saúde Púbvica nesta ca- T t E d I'

.'
. A sessão .Io l encerrada ás 18,30 d -a N' d I

ernpera ura: m ec llllO; Ilrnar Correia e Cid Ribas, estes
" corpo, eça 110 erm, ao seu ar-

pital. horas, sendo convocada outra, ex- ",,,cêuticc,l!}iloje mesmo. A nOBSo. ga-
Ventos: DI? quadrante Sul, fres- defendendo o ponto-de-vista do U;.-ode-m .raunati8 m:l'o�O "O Estado" a felicita P01: ôsse traordiuár ia ás 9 horas de ama- Ã��_ a' � ,

. .

teci i
c.os; orador. Simultaneamente, 'outros

nhã.
?�'a as Afecçiies cUtan81S proteção.

'aUSpiCIOSO acon eClmen o. r
'

Flávio Múrcia Ferrari
.

, �emperatur�� .extrel11�s de hoje: apartes se fizeram' ouvir, obrigan- �;"_-••_-,,,,,,,w,,,,,,,,_••w_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,_,,_,,_"'_••_....._.............-_................-..--

FI" r d' ! IMaXll1la 20,7 nuuuna 18,6. do ao orador a solicitar permissão f' ... -

..

d' "p. ., .az anos 10]e o <111 lca o os n- '.
para prosseguir, muito embóra 0: XPOSIÇ_ao . .e. InlUla,.,danle Flávio MÚI'cio Ferrari, filho ACa?'Y Margarido. 1-

] I' [' t í' f'
I ,honrassem as interferências :Jus C .

Ao -

e E c I'
.

,{O C!lS ln o pl'O essor con,erranco Acba-se enfêrmo, l'C'llolhido ao eramlc.::liI €! U ura
J"'I' 'F

.

I seus l)areS, para esclarecimentos. .

!llll ;:"'9 .

sr. . a VIa ; erra1'1 e (e sua pxma. Hospital de Caridade, o nosso dis- •

,eSl)Ô;;a d. Nair Amaral Ferrari. tinlo conterrâneo e apreciado pin, À esta altura, após confusos a- A �ociedade Catarinense de 'Belas Arles realizou ontem, às 10,00

l'
,. partes, o sr. Osvaldo Cabhal, da horas, n inang'mação de sua Pt'imeira Exposição de PinLnra, Cerâmi-

F aüo MarcIO recepcionará em tOl' Acary Marg'arida, onde deverá
sua residência seus numerosos ami, ser submetido à melinórosa inter:' 1). D. N., declarou estar o P-residen- ca, E"cultura etc., na séde do Democrata Clube, à ,Praça 15 de Novem-

;guinhos, 'orerecendo-lhes lauta 'me- "\'en\,50 clrurgica. Désejamos-lhe te equivocado .. , Foi quando o ora- br(l.

I I f
.

, I
.

.

dor declarou não 'estar sózinho :la Ao ato compal'eceu ele"acló nún�ero efe pessoas às quais agrada-
'flO c c (ores e 1'e l'lg'eranLes, I p1'onto restabe ecnnento. .

Srta. 1I1�r��1 da COJ�ceíção G.l:imai'ães 1
Viajantes: tribuna, eX(pondo um ponto-de- l'am sobremodu os artísticos trabalhos expostos.

NataLICla-se hOJe a gentIl 8enho- Dr . .Rubem Costa vista seu, mas acompanhado Dor Agradecemos a dl:Herência dO convite com que aquela Soci'edade

rinha Mar.ia da Conceição Guima-I Procedente de Can(linhas, onde elementos ndenistas, que, ante-�n- nos ObS�q:lil:ll O�1ra assistÜ'mos à aplaudi'da Exposição e a felicita-

l'ãcs, dedicada funcionária d� Li-: exercé as ['unções de Promotor Pú- tem, se debateram em favôr da de- m_os_p_el_O_E'_,X_'l_t_o_,_U_lc_a_n_ç_a_d_,o_. _

vl'aJ'ia Cenlra�, nesta praça. : 'blico da: Comarca, acha-se entre nós, cisão da Presíçlencia ... Concl.uiwh,
Revündedorns' da 'General Eletrl·II em vl·s.-taÀs _ç,xpres-sivas manifestações de o nosso distinto conterrâneo, sr. dr. s. exciã, declarou considerar dese- L;:: U \J

·simpútia que lhe tributarão suas Ruhem Gosta que, tanto ilaquela legant.e a atitude do Presidente, 'ra- a· Fábrl·ca de Santo Andréamigllinhas, associamo-nos com cidad.e ,como nesta capital, desfru- zão porque f('rindo tal ato a SU2 fi
prazer. la de vasto círculo de amigos. bancada, vira à tribuna com as,

considerações que acabara de te-

--A mim, ca;;;;dor de inteligênçia bástarite para ,b�m
,�oJllpreender o portentoso Ruy e analisar-lhe a obra mo

numental, mais fácil sempre me fôra apreciar-lhe os a.tri
jmtos valiosos do carater, admirar o 'seu elevado senti
...mento de homem de hem, santificado 'pelas mais excelsas
virtudes morais e cristãs, de wrdadeiro Jesus nacional,
.eonsoante

I
a expressão fe.liz e autorisada do saudoso e

.querido mestre, o erudito general Liberato Bittencourt, a

.. sua alma vibrante de civismo, exemplo edificante de ab

,negação patriótica, - espêlho no l�ual se deveriam mir'ar
-.,(JS pretensos civilistas e os patriótas de fancaria, - poris
,SO, a razã'O dos conceitos que óra expresso, - pá lida ho
menagem à sua augusta memória, nestes dias ainda eo

;memorativos do primeiro ce'ntenárÍo do seu nascimento,
porque estamos no ano que lhc é corresponde,nic.

Quando cm Março de 1923, Jesaparecia, lamentàvel-
, Inente, dentre Os vivos, aquele "egrégio paladino das pú
blicas liberdades''', "cabeça de Aristoteles e coração de
Jesus", express·ei sinceramente o meU grande pezar por
·meio das estrófes de 'um soneto intitulado "Apagou-se o

: Sol!" pois Ruy fôra o "homem-sol da República, soneto
generosamente agasalhado por diversos jornais e r'evistas
-do Pais, pelo ql1e, fui cumulado com honrosos agradeomen

! 10s pela ilustre frunilia do inolvidavel brasileiro .

Mas, se ontem, ;::omo brasileiro, cu admirava a Ruy,
-

por ter sido êle um dos maiores e mais fervorosos paladinos
,da Liberdade, Igualdade e Fraternidade, em o nosso país,
por se ter agigantado sobremaneiramente como Patrocinio e

Luiz Gama, 'na bendita cruzada pcla redenção dos cativos;
ese eu o idolatrava por ser êle a maio� expressão da eul-

· tura nacional, hoje, como catarinellse, exalço ,e bem dig0
orgu lhoso e comovido

-

a sua santa memória, ao saber que
Ruy pela magnanimidade (.ia seu grande c.bração, evitou
'·que pelotões de 'fusilamento do Exército Nacional, ceifas ..

· sem ingloriamente a vida dc uma dezena de filhos de Santa
.. Catarina, que se insurgira contra o novo regimen pI'ocla-
maclo a 15 de Novembro de 1889.

#

Se em 1893, Ruy não estivesse exilado no estrangeiro
· fOsse t'l� ministro de Floriano, teria demovido ao chefe li/;
'-Go\'�rno, da triste resoJução de ceifa-r a preciosa vida dos

· grandes vultos, de Santa Catarina, imolados ingloviosa-

S. S. fez:-se a-companhar de sua

exma. sra. e de seus filhos.
81'. Luiz Lazwl'in

Está em Florianópoltis o nosso

prc7:àdo coes!aduano SI', Lui:>: Laz

zarin, presligiosÇl presidente, da
Câmara Municipal de Cl'i·sciuma e

acatado industrial.

cei'.

Ildefonso JUVENAL

(DOS INSTITUTOS HISTóRICOS E GEOG'RiÁFICOS'
DE SANTOS E SANTA CATARINA)

RUY, VERDADEIRO HOM�M, DE BEM
menle na .Fortaleza de Santa Cruz, como o fizéra em R9,
porque Ruy era' a incarnação do Direito, da Justiça e da

Liberdade, porque o seu coração era cheio daqueJa infinita
bondade do suave Nazareno,

---0---

Se ricos quereis f'rcar
De modo tacil elegal
Fazei hoje uma inscriêão
Credito M rtuo Predia

___.....-----J

,

IConforme relata o erudito Lucas Boiteux, em_ as pre
ciosissimas "Notas para a História Catarinense", quando
na noite de 18 de Novembl'O de 1889, o "Clube HepubJica�lo
Esteves Júnior"· festejava o advento do novo regímen, a�

chegar ao quartel do campo do Manejo a banda musical (lo
25° Batalhão, que vinha de abrilhantar a referida festa, foi
a filarmônica militar obrigada por 42 praças daquele' Ba
talhão, chefíadas pelo cabo Cândido' Pedl'O Duarte, a a(�om

panhá-la� 'em uma passeata pelas ruas 4a cidade. "Os rc�

beldes intimaram a todos os soldados sairem à rua, e '10

velho major Sa'ntos Dias, a arvorar a bandeira imperial do
'extint6' 25° de volulltários, c começaram a erguer gritos
subversivos;' .

Dominados pelo enérgico Chefe. de Polícia, Capitão
Firmino Rêgo, depois de a�êsa luta, da qual resultaram um

morto e 3 feridos, foram todos encarcerados, e aguardavam
a mais severa 'punição, que, de acôrdo oom o Código ·Peu21

Militar, co'nsistia em fusilamento, o qnal deveria ser detet'

minado pelo Presidente da Bepúhlica.
Deodoro, ao receber a comunicação da grave ocurrênc.i�,

proclamara logo determinar tão extremo castigo, mas, ha

vendo o magnanirno Ruy, como de costume, passado pelo
Palácio Presidencial, quando sé dirigia ao seu ministérin.

cujo prédio ficava bem perto daql1ele, "ouvira do Mare

chal Deodoro, com a comunicação des�e fato, a notícia de

({ue havia mandado execütar os oficiais comprometidos".
f: o próprio Ruy, �egunclo citação do abalisado historiador

Sampaio Daria, ern substancioso trabalho rec�nte, quem

relata o acontecido: "Não estavá acostumado a estas ações
da rápida energia; dirigi-me ou Tesouro il!Jpressionado.

\

Pus, em hreve carta. dirigiQ_a ao marechal Deodoro, as mi

nhas imp'fessões. Ao voltar, nessa mesma tarde, tive o ine
narra"e1 prazer de ouvir o nosso ilustl"e chefe dizer: "Suais
ordens foram cumpridas. TE'lo,grafei para que não se consu

masse a' execução". Talvez as palavras miraculosas e doutri_
nadoras daquela carta .de Ruy. tivessem influído poderosa
e dcfinitivamenb no carater �J admi'rável do velho mare

chal, revestindo o seu sentimento de eternjl piedade cristã,
tornando-o incapaz para sempre, de encher de luto e ,de
tristeza o lar dos seus patrícios, pais; tendo nó mês seguinte,
(De7.embro de' '89\ se revoltad'O na Capital Federal, uma

parte do 2° Regimento de Artilharia, e sendo o fusi]amento
a pena' pre'v"ista como castigo aos rebeldes, Deodoro não os

manda logo passar pelas armas: quer antes, ouvir a apinHo
dos demais membros do Gov-êrno.

Conta o emérito hi-storiador LeÔ"llcio Corrêa em a sua

conc.eituada 'Obra"A verdade sôbre o 15 de Novembro", que
tendo os ministros unanimemente se pronunciado a favor
do perdão, "Deodoro com aquele seu olhar de aguia, fitou
os, e respirando fortemente... lhes 'disse, c'om a fisionomia ra

diante de júbilo: "Os senhores �e aliviaram a alma de um

grande peso, pois me seria muito doloroso ter de mandat'

executar esses pobres soldados, explorados em sua ignorân
cia".

Filhos de Santa '(;atarina habitantes de Florianóllolis,
que tra,nsitais constante'mente pela Praça 15 de Novembro,
olhái sempre com 'llmor_ dp.voção e respeito, para o busto

de Ruy Barbosa, que se encontra ali, no Jardim Oliveira

Belo, bem defronte ao Palácio do Govêrno, pois, foi gra

ças à sna lnagnal1ima interferência de homem de hem, ge

neroso e justo, que a junta provisória do GovÚno repnbU
cano em a nossa terra, instalada no antigo Palácio, exis
tente onde se encontra o atual, recebêra a salvadora c'On

tra-ordem do marechal Deodoro da Fonseca, mandando

poupar a preciosa vidi'cte uma dezena de catarinense�,

que se hav,iam rebelado contra a Republica, em 89, os quai�
se tornaram depois, fiéis e intransigentes cumpridores das

leis e respeitadores da ordem no regim�n que nos feliótJ.

regímen ideal ela Democracia.

HuI não fôra sómen,te a maior cabeça do Brasil;
coração era também de enormes proporçães-l

o s��u
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4 o EBTADO- Quinta telr. 8 CS. dezembro de '9.9

(o REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIVl,A- AS CóLICAS UTERlJ',AS
_' Emprega-se com vantagem para
combater as Flores Brancas, Cóli
cas Uterinas, Menstruaes e .ap ',s °

parto, e Dores nos ovários, \

É poderoso calmante e Regula
dor por excelência.

'<'LUXO SEDATINA, pela sua com

.Jrovada 'éficacia é receitada por
médicos ilustres.

/'

FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte ..

R E C E I T.A

CóDIGO DISçr-niVlI:\AÇAO
ü 25 2 'Imposto s /Expt. Agr ic. e Industrral

1 22 II 'I'axas 'e' Custas Jud ic. e Emolumentos .

6 12 ° Cobrança ela Dívida Ativa , .

/

. 1)A-HGJAL TOTAL

29,9lt1,00
5'15,00
895,80

Soma Gl'$ , ...•.......

SALDO Ql'E P_\.;';SOC DE ��AIO , .

DES'PESA

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Gratificação ao Encarregado do Exped.
'Subsidio do Preteíto . .

>Representação ao mesmo .. , .. ". . .

,Secretário, padrão "-\''' . .

Escriturário, padrão "B" . .

Serviço postal , . , .

Serviço telegráf'ico . .

Publicação do expediente ._.' .

Servlcos de limpeza da Prefeitura .

"

........_

•

1 EXAÇÃO E FISCALIZAÇ�O FINAl'iCElRA

1 00 1 Tesoureiro, padrão "K" . .

1 20 1 Fiscal Geral, padrão "I" ., ..

HEGURA>NÇA PúBLIICA E ASSIST. SOC[AL
Esmolas a indigentes . .

Assit. hospitalar ° indigentes .

Amparo à materno e à infância .

I EDUCAÇÃO PúBLICA

Aquisição de móveis e utensílios .....

Desp.1 de transp. do servo inspeção esco-

lar 4 .

1100,00
-1.200,00
2.100,00
2.4DO,00
300,00
28,20
49.60

1.034,60
20,00

I

2.100,00
1·;?00,00

208,10
150,00
123,00

53,00

Vencimentos de Proressores escolas: ISO-

ladas .... I. • •• •••••• ••••••••

.

2.750,00

900,00

FO.MiENTO

Operários do servo fomento prod. ãnimal
Para o servo fomento prod. anima] ....

SERVIÇOS DE UTILIDADE� PúBLICA
Para ° servo de ruas, praças e jardins .

Operários do servo de estradas, e pontes
Para ° servo de estradas e pontes' .....
Para aplicação esp.. beneí, de ordem

rural ..

·

,.

ENCARGOS DIVERSOS
iSalário-'família , .

Aluguel do prédio onde func, ° Corrêio
e T&Jégr.. e •••••••••••••.•••

Despesas impresvistas .

CRÉDITOS ESPECIAIS.
Lei n. 9, de 16/2/49
Lei n. 10, de 16/2/49

BALDO QUE PA:SSA PARA O MÊS
JULHO .

Tesoureiro, padrão "K,.

600,00
659,0�

45,00
1.567,20
440,00

13.556,20

720Joo

300,00
100,00

•

40,00
3UO,00

Soma Cr$.
DE

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

BALA:iCE'l'E DA HECET'l'A E DESPK-:(.''-:, HEFEl'LD,Yl'b AO MÊS

DE Je�HO DE 191.9.

1)
1) OA 3
() 20 1

(J 20 2
fi 40 1

O "0 2

() lt4 1

O H 2

o H 3.
o 911 1

2
<;> 9í 1,;.,

2 94. 3

2- 94 5

,3
3 02 1

3 04 '1

3 30 1

ti
5 21 1

5 23 1

8
8 13 1

8 21 '1

8 23 '1

8 64 1

9
9 34 2

9 94 3

9 94 4

31.381.,80

31.384,80
18.172,90

49.557,70

10.531,40.

:1.300,00

3.703,00
;

1.259,00

15.608,40

1.120,00
\

400,00

36.702,90

Ouço o Programo Super Flif todos os segun·
dos-fetros, às 21,35, no RadIO Tupi do Rio, e

na Radio Record de São Paulo,. ôs tercos-iei ..
.

ro s, às 21 horas.

I
..

McC

use'

...0 mais poderoso insetida e a

mais segura'garantia de higiene para
o seu lar Um dcs inseticidas aue

compõem a fórmula de SUPER FLIT
é Clordana, específico no exter
rninio das baratas. SUPER FLIT, que
tem a garantia do oval Esso, mata
de fato os insetos caseiros. Use
SUPER FLIT em sua casa e livre �

* Clordana é um insetic;;da específico no extermínio
das baratas.

DR., FRANCISliO CAMAR4 .

NETO
Advogado

Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa ''0
Paraíso").
Residencia: Rua Alvaro de Car
valho, 36

Crédilo Mútuo Predial
CRÉDITO MúTUO PRBDIM,

RESULTADO DO 280 SOHTEm DO PLANO "B" RJ:<�L1ZADO NO DIA
30 DE NOVEMBRO DE 1949

FlorianópolISCADERNETA N° 16.398
PRÊ':MIO MAIOR EM MERrCADORIÁJS NO V!\>LOR DE CH$ 6.000,00 ••••1. • • •• • •• • ••••••• �. • .

APROXIMAÇõES .SUPERIORES APROXIMAÇõES INFEHlO'RES
EM METhCADORIAS NO VALOR' :r;M MERCADORIAS NO VALOR
DE CR$ 1.000,00 CADA UMA DE CR$ 500,00 CADA UMA

FERID'lS. REUMATISMO e: .

PLACAS. SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
M.diCloçõo auxiliaI'. DO tl'atomento

da aiflJi.
CADEHNETA N° 16.399 CADERNETA N° 16.397
·CADEHNETA N° 21.-594 CADEThNETA N° 21.582
,CADERNE1'A N° 18.680 CADERNETA N° 18.678

.

CADERNETA N° 6.283 CADEHNE1'A Nó 6.281
CADERNETA N° 36.706/ CADERNETA N° 36.704

.,.. �,. '-"4111 , ••• ,................ _ .

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

VENDE-SE OU ALUGA-SE

�. 4.9.557,70

:12.854,80
O PRóXIMO. SOR'l'EIO REALIZAR"SE.Ã NQ DIA 4 DE JANElHO DE 1950

O prédio sito à rua Blumenau u.

28 - Tratar com ° sr. Oap, Amél'i-
("I) na Polícia Militar.

Prefeitura Municipal de Jaguaruna, 5 de julho de 19�9.·
(As.) A�tQí< Aoila, Visto: .1

(As.) Osny Pereira, Prefeito.

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

Albertina 'oigl Garcia'
(Mi�sil de' 1.0 dia)

José Victor Garcia e família convidam os seus parentes e amigos
'Para assistir-em à missa que, em intenção á arma de sua mãe, sogra e avó,

ALBERTINA VorGT GAR;UIA
,

mandam celebrar na capela do Ginásio Catarinensc às 6,30 horas do dia
:9 dêste mês, ce antecipam agradecimentos às pessoas que comparecerem a"

.êssc .ato de ,pled.ad·e cristã.

O resultado acima é do sorteio do -mês de Novembro excraíno dos
cinco primeiros prêmios da Loteria Federal, realizada no dia 30 de No"
vemhro de 1949.

'

...... , .. .

TINTAS PARA PIN11JRA
COTTOMAR

Florianópolis, 3 de Dezembro de 1949.
Não espere que a doença vi

\
\ síte a sua casa. Defenda a su. Visto: Orlando L. Serro: - Fiscal de Clubes de Sorteios em Mer- .

saude e a dos seus filhos, .tocadorias
í

ní.
1mando MALTEG. Frio. ou ge a

do, é uma delícia. É o maio
fornecedor de vitaminas, e, po
isso, o melhor fortificante. A
venda em todas as farmácias
armazéns.
Se ricos quereis ficar
D.e modo t.acil e.le�at
Fazei boje urna inscrição
Credito Mutuo Predía

VNIH�.LV;) 'S -- OyHVElil.L
1W.ll9UJ 961 ep S&!p�UJ �SllpUO SO[:iJP01Pf OCH

6 DAI ,UUOI OIOVI

,
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há

e ainda·. o primeiro•I

',,'

Dê a seu automóvel o benefí�io do môis moderno e-

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

partes vitais do motor. Escolha o óleo certo, que- con
tém o detergente certo, na proporção certa.

/

•

Que é um Oleo
. Detergente 1
Após anos de pesquisas nos laboratórios
Atlonric, foi- acrescentado um aditivo quí
mico ao melhor óleo lubrificante conhecido.
Êsse aditivo, que é o "detergente", tem a

propriedade de dissolver as impurezas'
formcdos dentro do motor, como o sabão
dissolve a sujeira. Os resíduos carbonosos,
assim dissolvidos e mantidos em suspen
são, eliminam-se com a troca do óleo.

* Ao trtieal' Ou adicionar o 61eo no car

tel', insista nó Atlantic Motor OI' d.
"A,So Duplo".

'),_-, ,

ATLANTIC REFINING COMPANYProduto da
OF

Gasolina • Motor OU fi lvbrífica�áoo • Pneus • BaterÍGt

•

cinco anos

••

,.

/

tem uma película lubrificante
altamente aderente

*

mantém seu corpo sob tempe-
raturas elevadas

*

evita oxidação, corrosão e

formação de "bôrrc"
*

mantém livres os anéis de
segmento

*

isenta de entupimento es ca-

nais 010 sistema de circulação
do lubrificante.

--";-'" \,-
�-_.r

-: '.�
• -.'.. :.-�.

���.\;.� �'>;�:-;"J":'':.t.
.�: ..;��:� ...�\/it: Ó,�)�1! �..".�;'�-q.. :=. :1�....

.

·:�;:��í.:�?t_f�:r�11; .

"I;

'Jf-\ i

,

...

BRAZIL
, ;'r!

� ... ,
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I segunda, partiria entre as seleções da Capital e de Hlumenau, será')
efetuada domingo "no estádio da federação C� de Desportos,

. Tesourinha para o Vasco
Porto Alegre, 7' (V. A._ - Os- depender, exclusivamente, do

mar Fortes Barcelos - ou, mui jogador visado.
simplesmente, o laureado Tesou- Tesourinha, da sua parte re

rrriha - acaba de voltar ao car- cebeu a oferta de Cr$ 200.000,00
taz da imprensa, novamente as- e achou pouco, isto é, pediu mais
sediado pelo Clube de Regatas Cr$ 50.000,00, o que;' de inícío,
Vasco da Gama, da Capital da toldou o andamento das negoçía
República, que deseja o seu ccn- ções.
curso para a próxima tempera- O dia de ontem, sem duvida.
da.

.

foi de intensa dubadoura, -tudo
Ainda este ano; o. ten. cel, Ota- envidando otavio PÓvoas para.

'vro de Menezes -Póvoas, que se solucionar o caso que o \estava
tida de Voleíból masculino, dedi- acha na presídencía do grande prendendo em nossa terra, que
cada aO Exmo. Sr. Cap. de Mar e clube cruzmaltíno, esteve nesta também é dele, pois o conheci
Guerra Plínio Fonseca Cabral, capital e envidou os maiores es- do líder do Vasco da 'Gama é
DD_ Capitão dos portos. Iorços no sentido de levar consí- gaúcho da gema, natural de
IV __:_ As '10,30 horas - Parti- go, para o Rio um dos mais ra- Santana do Livramento. _.

da de Voleibol fem1nino, dedica- mosos craques do futebol bra-' Otavio PóvcttS, entr,etanta;
da ao Exmo. Sr .. Capitão de Cor- sileíro. não desanimou e, á tardinha•

veta João Batista Franclsconí O Internacional, porém, fe- acertou-se definitiVamente com
SerTan, DD. Cmt. da Escola de chou-se em copas, não abrindo Tesourtnha.
Aprendizes Marinheiros. mão do concurso de Tesourinha. Nãtb nos foi possível conhecer,
V - As 14,30 horas - Entrega Novamente. agora, aquele alto' em detalhes, o que 'deliberaram

dos premias. na Séde Social. procer guanabarino acha-se em as duas partes, mas podemos

--d-----n------n-
..----------FLuMINENSE X SÃO PAULO Põrto Alegre. e mais uma vez, afirmar que o Vasc? não ace-

Cor'ri-da e \:a-o '1lvestre fez propostas concretas: deu em dar mais c-s 50.000,00

U d,
. \I Hio, 7 (V. Ao) - O Fluminense na?r�e��Op-�����OlTI��S �n;���:ci�: :�t;:t�����' u�,�r�����id�d':s��j ogará amanha, em São Paulo,

enfrentando '0 'campeão bandei- um jogo a ser disputado nesta pagamento de vencímsntosmen

rante. capital, possivelmente na próxí- sais que iria supri!', com van

A embaixada do tricolor ca - ma semana, quando o Vasco aqui tagem, aque�a importância.
vírá enfrentar o Remier_' Tudo "acertado, Tesourinha
Além disso, o clube da rua deverá, amanhã, .víajar á Ca

São Januário cederá -avs coloj-a- pttal da República, devendo, do
dos um ótimo dianteiro, atual- mingo proxírno, ser ofícialmente
mente atuando em sua equipe dé, apresentado aos novos compa
aspirantes, a fim de amenizar a nheíros, por ocasião do match <�

falta do popular e "quase"

insu-I
entre Vasco e Botafogo.

bstituivel ponteiro "colored ". Na proxíme, semana, o notá-
,O Internacional, ào contrárjo vel extrema direita sulino volta

de outras oportunídades. não se

I ,rá aos pagos, para arrumar as

f.ez de rogado: aceitou a. propos- malas e. _. instalar-se definiti�
ta vascaína. ficando o assuntá a vamente na metropcle brasileira.

Domingo ,RITZ e ODEON
AS AVENTURAS Im DOl\f JUA� \ êêêr:#Jêêr#êêêélr#lêi- F

Direção de PEDRO PAULO MACHADO'

Homenagem da . ftssociação
.

B.· Bârriga
Verde à' Marinha Naci60al

Num gesto altamente 1ou�vel, r '

a Associação Atlética Barriga' da Polícia Militar do Estado, es

Verde prestará uma justa nome- tando assim elaborado o prega
.nagem á nossa gloriosa Marinha ma:

de Guerra, com um bem organi- I - As 8 horas - Concentra-
zado programa esportivo a ser ção - Hino Nacional.
levado a efeito no próximo do-I .

II - As 8,30 horas - Par-tida
. mingo, com a colaboração do I de Basquetebol, - dedicada aO
Grêmio Esportivo Olímpico, da Exmo. Sr. Cap. de Mar e Guerra
cidade de Blumenau. Benjamim. Sodré, DD. Cmt. do

As partidas, em número de 5° Distrito Naval.
três, serão disputadas na quadra III - As 9,30 - horas - Par-

A tttulo dê cúriosididade', pu,
bl.i.camos abaixo a relação dos

.representantes dos Estados e

.suas respectivas colocações na

:XXIV Corrida de São Silvestr-e,
'promQ.vida pelo jornal bandei,

.rante "A Gazeta Esportiva", e

Tealizada na noite de 31 de de

'zembro, em São Paulo:
'Classittcacâo por Estado -

Nome do Átléta - Estado

Olassíricação na relação geral.
1° lugar - Geraldo Caetano

'Felipe - Distrito Federal-
40 lugar.

20 lugar - João Soares Oiti�

,ca - São Paulo - 12° lugar.
30 lugar - Luiz Flor - Rio

-O. do Sul - 29° lugar.
40 lugar - Waldomiro Mon.,

teíro - Santa Catarina - 31°

lugar.
50 lugar - Juvenal dos San_

tos - Minas Gerais - 34° lu,

gar. l

60 lugar - Joaquim F. dos
:Santos - Minas Gerais· - 346
Íugar.

70 lugar - Leonel Toscanos
Brito - Alagoas - 52° lugar.

80 lugar - Oscaríno ConceL

ção - Rio .de Janeiro 73°

lugar,
90 lugar Olaudionor k

Silva - Pernambuco
lug'ar.

H)O lugar - Antonio Graça
Filho - Ceará - 1220 lugar.

110 lugar - Manoel Teixeira

Cine-Diário

Lustosa.
- Amazonas =r: 126° lugar,

, 12° lugar - Domingos S. de
Brito - Goiás __ 1430 lugar. l'ioca seguira amanhã .

13° lugar - Aprígio J. da
Silva - Piaui � 1500 lugar."

14° lugar - Amaro J. Tava
res - Espírito Santo - 157°
lugar.

150 lugar - Eucli.des D. Lima
- Panaíbj, _:_ 172° lugar. -

RITZ, hoje ás 5 e 8 horas
16° lugar - Laurlndo D.

Sessões Chies
Pantera - Maranhão - 196°

ADVERSIDADE
lugar.

(Anthony Adverse)• 17° lugar -;;- Júlio Guerreiro
COM: Frederíc March - Olivía-Pará -210° lugar..

180 lugar - João Verdura -

Baia - 211° lugar.
i9° lugar - Francisco C. Brito
=-Río G. do N�te - 245° lugar.

20° lugar -- Plácido M. dos
Santos - Sergipe - 2460 lugar. Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
210 ·lugar - Raimundo M. Fi- Censura até 10 anos,

gueíredo - �ato Grosso - 33{)O - .

lugar. ODEON, hoje ás 5 horas

Quem serão, este ano, os re- BELINDA

presentantes dos Estados na COM: Jane Wyrnan - Lew Ayres
grande rústica do próximo dia- - Charles Biekford

31 na Paulicéia ? '

'

No programa: 1) O Esporte em

Não deixem de assistir a pro, Marcha - Nacional

va preliminar. de São Silvestre Preços: Cr$ 6,20 e 3,20
a realizar-se dia 11. do corrente Censura até 14 anos.

para a escolha do reprssentan, . - , - - - .. . .

te catarínense. A prova será ODEON, hoje ás 8 horas

,efetuada nesta' ca�ital e ppr' A PACIeNCIA É A l\UI DAS

certo será' das mais brilhantes, VIRTUDES

competindo grande número de (Alssábru Táiyeh)
atlétas da capital e do interior COM: A grande ArHsta Brasileit:a
do. Estado. I atualmente no Egíto Tahyat Cario

ca ao lado de Ibrallim Hamuda

de Havilland - Louis Hayward -

Claude Hains - Anita Louise
No programa: 1) N'oticias da Se

mana - Nacional. 2) Atualidades
Warner Pathé

'
'

do Se'ohor Jesus dos
Hospital de� Car�dade,

Irmandade
Passos e Preço: Cr$ 5,00 unieo

Censura até -14 anos.

Editaal de fornecimento
1
..

,��P�RIO:·h�j�·â�··8··1����� (Es-
De ordem·da Mesa Administr.ativa da Irmandade do Senhor .Jesus treito)

,dos Passos e Hospital .de Caridade, desta Capital, 1;revino aos interes-, QRFÁO DO MAR

SOados que, até o dia-20 destil mês, às 12 horas, receberá esta frmllll:" COM: Dana Andrews - Jean Pê-

cade e Hospital, na sua Secretaria, ,propostas, em caJ'tas fechadas, ters "-

'para 'o, forneclmento de túdos os a11igos necessários ao seu' consumo, .. -. . - �.. . .

durante �. s��estre de ja�eiro é }uho do próximo. ano ?e 1950.
I ROX�;. ·não haverá sessões cine-

.conslstOrIO, ·em FJ.onanópohs, 6 de dezemlbro de 194.9. matograflcas
Luiz S. B. Trindade - Secretári.o. . . .. . _ _. . .

Nu programa: Cinc Jornal - Na
cionaL 2) A Voz do Mqndo -- Atna·
li.dades

,----------�........,----...._--- - - __ ,o

Amanhã RITZ

A�OMA
A VIRGEM PROMETIDA

Sábado RITZ
DELICIA DA VIDA

IMPERIAL, fech�do para
mas. ,-'

r-efor·

;Servico Social do .Comércio S. E. S. C$
NATAL DO EILHO DO COMERCIAL

O Departamento RegionaL do SEiSC, torna público que,: dla 25

(,róximo, às 9 horas, fará reaI.izar, em sua séde, à rua Ai'cipreste Paiva,
:5 - Sobrad,o, o NATAL DO FILHO DO COMERCIÁIlUO (até 10 anos).

Os interessados deverão procurar, neste. Departamento ltegional,
':;;)1"" dia 23 próximo, as respe-ctivas senhas.

Plávio Pel'1'ari" - Diretor Geral.

I

CURITIBA TELE.caA.AfA; PROSEBRAS

Base Aérea de Florianópolis
AVISO 40S RESERVISTAS

De ordem do Snr. Capl-ão Aviador Comandante da Base A'êrd �

Florianópolis, o pôsto dé apresentação dos reservistas relacionados J�a
Secção Mohi lizadora n� ·52 funcionará no dia :If5 -dti 'MrrenLe mês' (dHl
do Reservista), no Quartel, da Fôrça Policial do Estado de 8anta Cata

rina, em Ftorranépolis, Após aquela data, as apresentações, sornentâ
gerão feitas no Quartel da Base Aérea, de 17 a 31 do corrente.

Os reservistas residentes no int.erior dó E-stad.o, poderão se apre-
sentar nos· respectivos postos de apresentação do Exército, .,( ...

Aqueles que deixarem de se apresentar, ficarão sujeitos ás peni'
!idades constantes da Lei do Serviço .Militar.

Satul'nino BarbOSa Di'ma, - 10 Ten. Chefe da Secção Mobiliza9"":"',
nO 52.' ,.- -

DRA. WLADYSJ�AWA WOLOWSKA l\fUSSI
e

DR. Ai'{'l'ÓNIO DIB MUSSI
Médicos

Girurgi.a�ci.ínica Geral,"Partos

Serviço completo e especialisado das, DO-ENÇAS DE

SENHORAS, c<Jm "modernas métodos de diagilóst.ico e tra-

Jamento. .

COLPOSGOPIA -- ·H{STERO - SALFINGOGRAFIA -- ME
TABOLISMO BASAL

IRadiolerapia por ondas curLas-Eletrocoagulação
Raios UlLra Violetll e Infra Vermelho.

Consultório: Rúa Trajano, nO 1, 1° andar - Edificio
do Montepio.

Hor'ário: Das 9 ás 12 horàs :._ Dr. Mussi.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Atende, diàriame�te, no'Hospital de Caridade !

���:W_-O;GF�O�D;s;e�cira��; .jlConsultorio: RUa' Tenente �

.velra, 29 Especialista I
Horário de consultas: 9 ás 11 Médico - Efetivo do Hospital de !

... Caridade
------

Sâbados: 14 ás 17 hs. OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operações
.Residência: Felipe Schmidt, \J9

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

Dr. Iilton Simone
Pereira

;/ Clinica Círurgíca

:� , 'fole.,tias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
poa Serviços dos Profess�res Bene-

.

Meto Montenegro e Piragibe No-
"o

guelra (São Paulo)
Con8ultas: Das'H ás 17 horas
Roa Fernando Machado, 10

.
DR. LINS NEVES

Diretor da Maternidade e médico do
Hospital de Caridade

CLlNICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle.' .e tratamento

J&l)ecializado' da gravidês, Dístnr
'iOl da adolescência e da menopau
III. . Pertubações menstruais, 1 'l�h·

mações e tumores do aparelho gení-

'�-11a1 feminino.
Operações do, utero, ovários, trom
fU, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru-
1Ilru)
IlSSISTENCIA AO PARTO E OrE-

·

RAÇõES OBSTF:TRICAS
Doenças' glandulares, tiroide, ovi

riOl, hipopise, etc.)
Dlaturbios lIlervosos - Esterilidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.481
Resíd, R. 7 de Setembro - Edil.

Crus e Souxa'- Te]. 846.

DR. NEWTON d'AVILA

Clnl'rgia geral - Doenças de Senho
ras - Proetologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

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

15 - Telefone 1.422.

.. Dr. Mário Well.dh.....
'CIalea mo!dica de adultoa • �
OoDsultório - Rua Jo§.o Pinto, 16

Telef. M. 169
·

�Daulta da. 4 ,. 6 horu
"dfncia: Felipe Scbmldt ...1.

Telef. III

Dr••••1., 'o....
, Clinico e operador .

c.a.ult6rio: Rua Vitor MelreleI, ,I.
·

Telefone: 1.405

•t.a..alta. das 10 ii 12 e da. 14 ,.
1In. Residência: Rua Blam_.

22. - Telefone: 1.620

J.H. POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO
Médico e parteuo

Hospital de Caridade de

rianópolis. Assistente da

Maternidade
loenças dos órgãos internos, esce

cialmente do coração e vasos

)nenças da tiroide e demais glaa
dulas internas

.líníea e cirurgia.de senhora. -

Partos
flSIOTERAPIA - ELECTROCAR

OIOGRAFIA - METABOLISMO
BASAL

tORARIO DE CONSULTAS: _

Diàriamente das 15 às is ho-
-as.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n. 11

Fone manual 1.702
RESm:eNCU:

.

�IT��
Avemda "rrompo�8Jd fl2

Fone manual 711ft

Dr. Roldão CODI....
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
IWRGA - MOLl'tSTIAS D� S'_

N'HORAS - PARTOS
Pormado pela Paculdade de Medl·

ílDa da UniTenidade de 510 Paulo.
onC1r. foi assistente por virio. anOl do

Serviço Cirúrgico do Prof. A1lplo
Correta N_

Cirurgia do estômago e ..ia. ein:ula·
n. intestinos delgado e grOllo, tirei·

de, rins, próstata, bexigá, utero.
o..árioa e trompas. Varicocele, hIdro

cele, varizes e herna•.
Consultas: Das 3 i. 5 hora., , rua

Pelipe Schmidt, 21 (altos da Cala
-

Paraiso). Telef. 1.598
Re.idéncia: Rua �.teve. Juulor. 110;

Telef. M. 764

Dr. M. S. eaulcull
Clinica eX.clusivamente de eriançaa

Rna Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 1Sa

'-DR-:-i:-SANTAELA
(pormado pela l"aculdade Nado
nal de Medicina da Universidade

do BrasU)
M6dlco por concurso da Asslstên·
ela 8 Psicopatas do Distrito

l"ederal
lIX·intemo de Hospital PslquiA·
tríco e Manicômio JudiciArlo

da Capital l"ederal
1IX·lntenlO da Santa Oasa de MI·
sertcõrdía do Ril'! de Janeiro
OLtNICA 10ttDICA - DOENOAS

NERVOSAS
oonsultnrto: Edifício Amél1a

Seto - Sala 3-
Residência: Rua Alvaro de oar

"alho, 70.
Das 15 '8 18 bora.

Telefone:
Oonsultórlo - 1.:11._.
Residência - 1.305.

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

i.

lcanspOft:tli!II r ..gu,ores de carga. dopôrta' de

SÃO FRANCISCO -no SUL para NOV4 ftlRK
. Informagõe. como.'Agent••

Flor'80Ópolil .....: Carlos HoepckeS/A - C[- Teletone 10212'( Eni. t e leg ,

São Freneilco do Sul - Carlo i Hoepcke S/A -CI -:- Telelooe 5 M�O � � '4A �K
\

7

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

RUA VOLUNTÁRIOS DA P.b.TRIA N.Q...68 • 1.· ANDAR

CAIXA POSTAL, 683 • TELEFONE 66411 • TELEGRAMAS: �PROTi!CTORA.

Agemci�n��!�! P.�!�I. �!�sobCatariDa .ITllb08
Caixa POf. tal. 69 - TeJ.:"P,'otectora" - FLORIANOAooOLIS

(Daná Vivi)
Obstétrica (parteira)

Comunica que desta data em

diante. uncontra.se à disposição

1
. ,. S' de quem necessitar de seus ser-

F erfanõpulis - anta CatariJ;la viços à Avenída Rio Branco, 191

• �•••:•••••••••••••••III I .. �_e.s��.�.�o��� .1:���
'

Leitor amigo!
I O fim do ano se aproxima e com

! êle
.

grande festa da cristaudade '

o

NATAL. .

Coopera conosco auxilí ando

grandiosa festa de caridade "SINOS.
DE NATAL" e, assim, darás un

pouco mais de alegria ás criancinhas.
àe Florlanópolis.

f'lo-

RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

.

.

PARA HOMENS
'

.

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-
TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC. _

Tudo pelo menor preço da praça
Fa�a orna visita .à nessa Casa. e- verifique

nossos prevos e arllOos
-----------------------------------------------------------------

s é

o e SOC'Al,.�

po�ro ALEGRE,

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - 2· anil.

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

LOJa Das CftSEMIRftS
EspeCializada em artigos para

.

homens

.Dr. Lindolfo 4.8.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel .; Comercial

Conatituiçõe. d. .oeiedade.
e .erviço. coreboto•• em geral.
�Organizaçõ.a contabei8.

Regi.troa e marca., di..pondo •

no Rio, de corre.pondente.
E.crit6rio: Rua Alvaro de

Carvalho. n, 43.
Da. 8 à. lZ hora.,

Tel.fone 1494

, MaUa. felieidades ,de ...ela.a:
Co de .eu filhinho I

Mal!l. nio eSlIJleça. que o .elil.i,
presente-, para o seu "PiMPOLHO.'

) I é ama' � ,,�dérÍle�' do CUD�QJ
.

_ ,
. IInJTJJ�

'. PREDIAL. -

canos
gavanizados

A chegar dentro de alguns
dias grande importação a pre

ços reduzidos
IIIEYER & COMPAN�nA

Rua Conselheiro Mafra, 4

FLORIANóPOLIS
.. .o •• �

Pv\VISO
ELVIRA MUND MAZARAKli:l

Fabricante e di.trlbuldores d�. afamad�. oon·· \ I
fecçõe.· -DISTINTA- e RIVET. Po.eue um gran";.

'.1de .ol'tlm.:nto d. oallemiral. - rl.cadolll.' br!n.,
bons • bal'atoSl. a!godôelil, jmol'in. e aylam.nto.

para alfaiat... quo receba dll'etamento�: da.

f'Iidb!l'tcf.1.. ã t,;tHIlIQ "A CIiPXTIU.I· .han a tA • Gtwli:ig60 - doe Snr.. Oomel'cl••t•• do interior no .enUdo dft Ih. faller4un �lJm.

vl.ltu 'tlntClIIiI d••fltJtu�:n'.m 6t1all5 OOm.,l'llrl: r..rÀT�iZ 11m Hor!ant.pCUla � FILIAIS em Etu�.snau�. ,Laje••
••IIUIi_lIEl!ItaI__Illllli'Ill'"illiiill- * .",;o;;;IiIillll:il tIllllRIIil·.;WõllllEdlS..,$1!!l'4::1·M!I:!' ....IIIiIIIII-=== 1IlIIIIiII=�!!p!jilitltl:_IIIIiIIIIIlilWIIIIl MUG!é #,*g.%n,%,"fT"JE!ij??�

........................... �

'lf.I8.o.VQt"N.T��h-..pATI:tI&"""® � V-",.....
q6A�.�IL;.��

Agencia Geral para·S. Catarinál
Rua Felipe Schmidt-,: ,22-.Sob •

C. Postal, 69 - Tel. «Protetora»'
FLORIANOPOLIS

I·
.. • .. - .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MOMENTOo MarUia T_ Pi3zza
11;, sem

- dúoida, intpogavelmente
risioel, a desennoliura de alguns
co,r!teus do udenismo 'Locai, os

quais, tomando a postura ridícula
de messias políticos, andam P01' ttí.
(1 proferir sentenças condenatóri�s I

contra os homens pú blicos aue

lhes não recitam a cedico: cOl'dÚha
pariidúria. ,Funmtt;bules;amente so
frendo as oscilações do sua. insuii
ciência de princípios, mas procla:
mando em bôca e em causa próprias
uma reaeneradora missão democra
ta, não há para eles ning�tern mais

[ié]. fI democracia do que eles e só

eles, os pseudos salcadores das ins

tituições mestras do regime podem

aU�l]:izadamelnte falar em' defesa
dos postulados democráticos.

Cl'ioU-S�, na »erdade, entre nos, o', Dentre as maçistrcmdas que, on

p1'econCetto de que pelo fato de tem, reoiizarani sua festa de [Ó1'.
haver alguem exercido função po; matura, da Escola Normal "Coracão
iitica � Estado Novo, o condena ir- de Jesus", destacamos a gentil·, e

ren�edlavelmente ao respeito e à inieliqente senliorinh a Mm'ília Ta
'estima dos seus concidadãos mui

to embora não haja j,illi sú Lndice
de terem eles, os pretensos purita
nos da Demqc1'acia, terantcdo em

tempo qualquer protesto contra o

regime < fundado pelo sr, Getúlio

Vargas, em /937.

J'Q1Jto Piazza; çrocioso ornamento

da nossa vida 'social e estremosa fi
lha do distinto casal, Luiz Boiteux
Piazza -- Carolina Toronto .Piazza.

À. senhorinh.e M_al'ília e a seus dig
nos proçeniiores, os nossos eiusi:
vos cumprimentos pelo término do

curso, almejando-lhe muitas [eli
cidades em Sl/r! nobre missão.

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

t '

I

f

..

A TAC, Transportes Aereos Catarinenses, se imIJÕ
à simpatia e a cenííança da população catarinens

Onde se nota a' habilidade das direções técnica e comerciaL-Uma Ccmpanhia a nosso �erviço
Rea liza-se "depois-de-amanbã, dia

10, nesta capi tal, a solenidade de

entrega de ceríJfieaclo:i às diploma
das velo Curso ·CienLHico do Colé

gio "Coração de Jesus", dignamente
clirigidos pelas incansáveis Irmãs
da Divina, Providência, alo que te
rá brilhantismo excepcional.

J� mais um pugilo de -Iulgurantes
inteligênoias que muito honrará

aquele conceiluado estabelcclmcn 10

de ensino do Estado, 'I'ambérn San-'
ta Catarina há-de orgulhar-se .Ie-.

las, educadoras, amanhã, dos filhos
seus.

A pl.eiade que comemorará o Iér
mino cio Curso Científico, êste a no

tem corno patrono S. Excia. dr.
Aderbal Ramos da Silva, proclarr
Governador do Estado, e como pa
raninfo S. Excia. M, Arman.Io Si
mone -Pereira, digno Secretár!o do

Interior e Justiça, Educação e Saú

de, As colegiais de 1949 prestarão
significativa homenagem ao Corpo
Docente do Oolégio "Coração de

Jesus", f'alondo, na ocasião, a srla.

Helena :\Ii'colau Spyrides, oradora

da turma.

Às 7,30 boras- Missa em ação de

graças na Capela do Colégio "Co

ração de Jesus", celebrada pelo

Hoje no 'passado
8 DE DEZENIBRO

em 1632, o Conde de Bagnoldí
le,,:mt.ou o assédio ao· Forte de

Oran�'e, regressando ao Anaia!,
pOI' ordem do General Matias de

Albuquerque Maranhão;
- em 16&8, em Lisbôa, faleceu o

General Peelro Jasql1es de ::vraga
lhães (Visconcle de Fonte-ArcarIa)
e que, em 1664, como comandante

da frota da Companhia de Comercio
do Bral';il, cóoperou para a capit11·
lação de Recife e expulsão elos ho

landeses;
- em '180.0., o "TriUlwirato" exer·

cido pelos 'renante-coronel José da

Gama Lobo Coell'lo crEça, AleixQ
ManO"el Caetano e José Pel'fJira da

Cunha, entregou o Governo da Pro

virtc.ia "oe Sanla Câtarilla ,ao (Jene-

1'<1', J,oaquim Xavier CUl'ado, que

governou até.5 de Junho _d,e 180.5

deixando honrosa 111emól'ia de sua

acll11inisLra�ão ;
- em 1875, fo ieolocada a cumi

eira no edil'iciü da Alfandega de

Flori anópolis;
� em 1893', a vanguarda da Di

visão do N-orte, sob o comando d,o

l\1'ajor Ant6nio Tuppi F. Galdas,
atacou a cidade de, Itajaí, onde es·

tavam as forças federalistas;
- em 1941, a Grã�Bretanba e Es

ta'dos Unid,os declararam guerra ao

Japão.
André Nilo Tadasco

o vespertino a« U. D, .V. colori.

nense, a.inda ante·ontem, brrldoava
o sr. Ademar Garcia por haver êsse

honrado procer do P. S. D., em

Joinvile assinalado o gesto da re

míncia do SI'. lI'e1'êll Ramos, com

palavras de Í't(sto louvor, as quais
teriam ferido as delicarlezas demo-
c1'áticàs do ó1'(Jão udenista. < Não valido, 1)'01' sinal, os ataql�es mais

haverá nada que estranhar, sim, no injustos_

fato de o "Diririo da Tarde", com Àquele tempo, em pleno Estado

o depútodo Fernando Ferreira de Novo, os atu.ais co/:ifeus da Deryw.

jHdo à SilO frente, lJrotestar contra eracia quintessenciada só tinham

qnalqller r-eferência elogiosa pro. palaV1YlS de incentivo e louve/I', -

fe'rida feita às atitucAes do sr. Ne- nunca um protesto ou, sequ.er, uma

1'êit Ramos, salvo' quando as sllbs. restrição ...

C1'eve o eminente udenísla senador Vêm, portanto, muito tarde para

José Américo de .4.lmeida, senão o impugnar os legítimos títu.los de

Brigaàei1'o Ed7wulo Gomes. Tão' democrala qu.e o S1'. Nerêu namos

habituados já estamos aos processos não lhes deve, porque os conquis
"democráticosU do jornal oposicio. tau C01n as consqgrações p(lpulares,
nisto q71,e 110S 'te1'iam passado em em face de tantas e tamanhas 1'ea.·

julgado também desta vez se não liz'açõés que mC!1'ca1'ão para sem

h.ollvesse, ainda agora, alusão à pre, a S7ta ·passagern pelo Govêrno

circunstância de Q preclaro Vice.! do Estado.

Presidente dr;:. República ter exer- M.as, se não q7terem esq7tecer os

cido 'função- administrativa estn.· dras do. "estadonovismo", é forço
dual durante o regime instituido a so ainda aos jornalistas do "Diário

10 de novembro de 1937: da Tarde" ter pr'esente um episÓ.
dia'muito expressivo da clamorosa

É que, .se o, sr. Adema,r Garcia, ao iniquidade em que incorrem: j'e
'ver dos jornaltstas da U. D. N. lo- ferimo·nos aos primeil'os sucessos

cal, "anda esquecido dêsse episó. de upós aquele, 10 de no,!!embro de
dia", não menos esquecidos de há doze anos, quando o sr. lrineu
acontecimentos igualmente recen- Bornhausen, hoje ilustre coruli

tes, e nQs quais tornaram pa?'te de gionáriQ de todos os udenistas de

relêvo, em'tos e determinados polí- Santa Catarina e ex-candidato a Para comemorar olicos, hoje tomados de tão rnelin- Governado?' do Estado pela U. D. Idrosós escrúpulos democráticos ...
'

N., ocupava, sob a confiança peso a'o-Iversár·lo de �tall·D'Não precisariamos desviar os soai do sr. Ne1'êu Ramos, o cargo de J. �
, olhos do exemplar do "Diá1'io da Prefeito do MunicípiO' de.' Itajai. Pra�a" 7 (E� - O gabmete tche-

'Parde" que temos diante de nós, Nem nos consta que se dedignasse
co dec'ldm h(}Je cunl:ar moedas (�e

para. de pronto, / ,1'econstituir, em S. S. de exercer aquela.ç funçqes p�ata de 50. e 1 00 ,�oroas, com a efI.

mente, a cena auste1'a e solene em oom entusiasmo e civismo. , .

gle d·e S.Lahn: � flm de. comemorar

qtte o atual diretor da me.�ma to. Co-mo se 1!ê, llão é o sr. Adernar
o seu amver.sarlO, a 3'1 de dezembro.

lh.a, discursando em praca públio Garcia quem está sofrendo de amo

ca numa cidade próxima, exaltava I nésia, mas Q desastrado w'Uculista
as vi'rtudes políticas e os rnéritos dá �'Diá1'io da Ta1'de", homem dado
de administrador do sr. Nerêl! Ra- evidentemente a e1'Zses de messia

mos,. ali presente e a Pl'OlJóslto, em nismo democrático muito exacerba
especial, da naciollalí::;w;:ão do en· do e.. pois aberrante de todo sen

sino, assunto qlUI ago1'a lhe tem 50 de equüibrio e lógica.

MALTt.:G, contem malte,
ovos e' mel ......... os grandes for
n:ec.edores de vitaminas. É

•

m�lh'OF complemento alimen
tal' para crianças e adultos. •

venda em todas as farmácias
armazens.

j
I

•

ÇO.'RA CISPI. I
QUEDA DOS CA· IBELOS E DEMAIS

AfECCOES ·00

COURO CABELUDO.
TÓNICO CÁPU.ÀR

<""O!l·'E�CELt.t����

!

Rcvmo- Pe, Dr. Itamar Luiz ela Cos- Helena �icol;)u Spyridc�, Leatl'ic
ta. Moellrnann Kloppoth, Myriam 'rht

À� ,19,30. hora� -=- Enlrega elos rezíuha Franco Cabral, �l'usa San
certificados no Salão Xohre do Co- I,' tos Machado e Solange 'Te' ,

lXel[
Iégio. I Douer.Damos a seguir os nomes das eli- A distinta turma Dr, )..derbal R,
plcrnadas: Beatriz; Ribeiro Moel- mos ela !'-iil"a, o "O Estado" ante·
I C TO·

ri
mann, ecma rrge Medeiros, De- pa os mais festivos cumpr ímcnp,
ild V

" 1) •

o
lU a erissuno u crerra, Dora So- associando-se, prazerosaments
dré, Eunice'Maria Valente Ferreira, seu intens'o e juslificando jÚbÚo,

Exmo. Sr. Deputado Saulo Ramos,
n. D. Presidente da Assembléia.

Pelo tlguríno em voga, V, Exa., quando grimpado na pie
sídêncíu do Assembléia, não deve esquecer-se de que (la pre:
sid=nte de l°rlos os deputados. Presidir singularmen te ao no-'

hre represenl ante Braz Alves, por sónre ser por demais one.

roso aos cofres púhlicos de Santa Catarrna, não passa de so

nho de verâ o de V. Exa, Compreendo que V. Exa., abstram,
c!o_se por inteiro das bancadas do P. S. D. e da C, D. ;\. e
ainda do acalmado Sr. Cardoso da Veiga, e J'íxando-se in tolimi
no simpático representante hrusquense, presí.ígíe ílndamente
o partido ele V. Exa.

Médico ele proclamado nome e sangrento hísturí
.

�V

Exa., ante-ontem, operou coletivamente na Assembléia, �stlr�.
pando a maioria do corpo legislativo. V. Exa, de notória avcr,

são pe'.,') conjugo uobis, matrimoniou-se, a vínculo, com a gen
til senhorinha .Pulítica Partidária, V. Ex a. errou. Justira lhe

faço, que V, Exa. errpu corajosa e empedernidamente.· Creio
até que por .ser alacado, v. Exa. errou por atacacio, cop.l per
dão do lrocadilho, inegávelmep.te inIamérrimo. E pl'f'anclo r.or
gosto. e birra, Y. Exa, não quís reti11car os el'l'OS enados.
Errando corrigilttr en'01', diziam os latin'os, :\1.15 V. Exu. é
lajeanQ. E nós, os de serra acima, quamlo dcsembeslamos.
não bá funcionar· em marcha-J'é. ::\em o diabo, zelos'o < para�

-

ninfo do cero, consegue meler-nos biquairas. Parada crrãda
conosco é de rabo a cabo. V . .Exa., pOl' exemplo, se ror cha: �
mado a Tubarão e, por engano, o seu carro tomar pela es

lraela de Blumenau, V. Exa. yai a Bllllnenau mesmo. l)ode
acontecer que o cliente do Sui morra, mas y, Exa., fiél ii. coe
I'ência, não yolta atrás.

Feito o bale·bola de pra·xe, vamos aos fatos'. O nobre depu
tado Braz A.lNes, há tempos, andava soJrido e doluroso com

uns de·",gasLes políticos que lhe podaram volos e prestígio
no Hlbeil'ão do Omó, em Brusquc. Vai daí quau(!o o depL1'
tado ��ul Schaeffer apresenta, na AssemlJléia, um projeto de

aqUHilçaQ de terreno vara 11ma escola rural, pl'ecisamente nÜ'

Hibeirão, que secára para o repres·entanl.e tl'a'bal hisLa, Pro
clamou êste, que o projeLo não Yingaria, no corrente ano. :E,
esquecido de que é professor e filbo de Bn1i"(!ue,. sabotou

1
a

proposta, erigindo-a em caso politico. Os P�'opósiLos protela-,..
tórios viera!TI :para o parco e o projeto começou a emperrar,
no lero-Iero dos ped,idos de vista, de i,nl'ormu\:ões desnecessá
rias ...

Ante-ontem, ex"golados' os faz·que.vai-mas-llãO-vai, essa'

proposta" sucedeu no plenário. Por escrito, o deputado Braz'

Alves requel'eu nova protelação: a audiência· ,da ComissfiO de'

Finanças, excL1sada em face de documento de doação do ter�

I'eno, 4ido n(l. Casa pelo deputado Hau! Scl1aei'i'er. Ia proceder
se à votação quando V. Exa" sem que ninguem o percebesse,
,passou a presidência ao mago Cantarelli. E o requerimento
escrito sumiu! E transmudou·se ......em orall V. Exa., então, com

(). queijo mineiro na mão, cortou-o, dele extraindo sua fórmu

la, também mineira. Era êsse o golpe na maioria, préviamen·
te anuncia:do. De nada val·eram nfcursos para o plenário, que" /('
o al'l�123 do Hegimento tall.1bém sumira. E V. Exa., alvo com().'

linl1.o em coaradouro, que nessas ocasiões ao coração acode
o saIl�ue amigp, teve a inspiração democrática de encarnar a,

tirania minoritária, esquecido da sacrosanHdade elas suas'

InLas contra o reacionari3mo impçnitente e em pról das maio·'
rias sacrificadas, Jioaco depois, o gauleit,erisnro' de 'l. Exa.,
impunha novo sacrifieio aos seus alevantados ideais de presi-
den'te-magistrado e de social-trabalhista em marcha p'ara Bo':'
gotá! É ·qué V. Exa., viu, nas palmas ardüosas da bancada ude�

uista,_ a confusão. E daí êsse desfêcho humorístico da ses-'

sãõ:-{)s aplausos à ingenua energia de V. Exa., à guisa de tu-'

muIto,. mataram os trabalhos como -o plano C011en, em 1937�
suicidou o 1'eg'ime.

'

Recolhido de modestia e humildade,' o pobre projeto da
esüo!a rural vai receber, de futuro, o pedido de audiência'
das comissões de Legislação e Justiça,. de Minas e 'I'érras PÚ
bliqas e de outras, se outras existirem. E êsse 'o jogo. B, aJinal
se o nobre deputadO Braz Alves vencer gloriosamente, o seu·

'município de Bl'usque restará ingloriamente derrotado. E

isso, trocado em votos·, signifi.ca' amizade fraterna c'om a onça.
Desse jeito. ,. êle nã.o vultm'á!
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