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EM AViÃO DA "CRUZEmo nu SUL", QUE PARTIRÁ DA CAPiTAL DA REPúBLICA HOJE, ÀS 8 :Hi!�l\S�;l;EEGRESSA AO
SEU EST!ADO O EXMO. SR. GOVERNADOR ADERBAL RAMOS DA SILVA. DA SUA COMITIVA FA��Mi P!\JffE OS-· DIRE
TORES DAQUELA PODEROSA COMPANHIA, QUE, PRESTANDO HOMENAGEM AO ILUSTRE· CH�FÉ� DO·'t"�UTIVO CA·
TARINENSE, PUSERAM AO SEU DISPOR UM DOS SEUS GRANDES AVIõES DE PASSAGEIROS. $0 APARELH(}, CONFOR
ME DESEJO DE S. EXCIA., DESCERÁ EM ITAJAí, PARA ASSINALAR A PRIMEIRA ESCALA DA� "CRUZEIRO DO SUL'�
NO AEROPORTO DAQUELA CIpADE, RECENTEMENTE CONe LUlDO. ALI,· SERÁ r OFERECIDO, AO GOVEIRNADOR ADERBAL
R. DA SILVA PELO SR. PREFEITO �RNO' HAUER UM ALMôÇO' íNTIMO, DE QUE PARTICIPARÃO�OS mRETORES DA "CRU
ZEIRO" E OUTRAS AUTORIDADES. À TARDE, O AVIÃO RUMARÁ PARA ESTA CAPITAL, TRAZENDO O EMINENTE GO-

VERNADOR, QUE SERÁ RECEBIDO NO AEROPORTO DA BASE AÉREA.
.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

l'ro.rletárlo e D. Gerente: SIDNEI NOCETI � ntrfltor n-, RUBENS DE ARRlIDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES
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Ano XXXVII I

o P. R. rejeitou a
fórD�ula mineira
Rio, 9 (O. E.) - O P. R. hoje

reunido, também rejeitou a [ármsi •
.

la mineira, nos termos da decisão

'da U, D. N, O sr, Artur Bernardes
foi declarado candidato tuiiural do
partido .•

Armas
I

modernas para a Eurup
NOVA YORK, 9 (E.) - O secretário da Defesa, sr. Louis Johnson

prometeu à Europa Ocidental "armamentos modernos e de boa quaH
dade" e a plena cooperação dos Estados 'Unidos para repetir qualque
agressão.

Disse êle: "Se a agressão cair sobre néss-nos ergueremos

para a defesa de nossa civilização 'ocidental".

a Assembléia das Nações Unidas aprovou a política· de não intervençã
na China. Coube aos EE. UU.· e a cinco outras nações essa· inicialiv
Nova York, 9 (O. E.) - A Assem-

f
cuissem nos assuntos da China e

I
delioeroú lambem a assembléia

blcia das Na�ões Unidas pediü a respeitassem QIi tratados firmados continuar com a questão chinesa em

todos os países que não se imis: com esta nação. Ao 'mesmo tempo, estudos, remetendo a mesma ii, »e-

MOHsenhor Mao
.fredo Laite
Florianópolis se rejubila, neste

instante, com 'a presença nesta ca

Rio, 9 (O. E.) - A atitude ela seu cspír ito, limitou-se a dizer que pitol. do nosso eminente conterrâ

U. D. N., rejeitando a chamada a sua opinião é a do seu partido. neo, Monsenhor Manfredo Leite,
fórmula mineira; teve a mais viva Rio, 9 (0, E,) :- A reportagem

recentemente chegado ·de São Pau

repercussão no cenário nacional. politica, como fez com outros po- J�, onde é exponenciiü !ig1tra ela

Os proceres mais influentes na líticos, procurou no Monroe ouvir 1, enerâuel Ordem Terceira elo Caro

politica nacional deram lJOje suas a opi�i�o de aj�'llD') �enado'l:�_" �obrei mo: v.ei�. S. Rel'�w. repres,��l,.�ar .k;�
impressões de modo franco ao ves-" a decisão da 1'. D. N. O 'Pl'lfnelf'o a1 Bmmência D. Jaime ae lia! Ias Ci!

pedimo "O Globo", que as recolheu falar foi o senador Melo Víana da} ma7'�, Cardel!l�Arc:bispo h'� Rio de

sobre a deviberação da U. D. N" ne- PSD mineiro. Disse ele: _ "Estou. Janeiro, na co lação de çruü das

gande-se a examinar. a lista dos preso por um acórdo ao ponto de uormalistas do Colégio "Coraçõo de

candidatos pessedistas mineiros vista ínineir;, assinado solenernen- Jesus".

para escolher o de suas pref'eren- te. Aguardo, pois, o pronunclamen ,

Consagrado orador sacro, o ilus

cías, to dos altos conselhos dos tres par-
tre prelado se destaca nos meios

Pelas respostas, conclue-se que tidos, ,e o candidato que daí sair católicos e culturais do país, tendo,

iáãgora o PSD e a UDN voltarão a merece o meu apoio, segundo os
ante.ontem, no ato {ta formaiura

'trat-ar-se com ·llosülidade. A' situa- compromissos selados naquele pac-
das maçistrandas de 1949, pronun

ção se reflete nestes pronuncia, to' pela a1'1 liberal pesse�!S� das ciado notável oração, que impres-
mentos: montanhas. siotuni vivamente todos (JS presen-

Do senador Georgirip Avelino do
. Devo, aliás, acentuar que a nossa tes à tocante solenidade.

PSD: - "A UDN faltou ao Briga- ala hoje é um partido verdadeiro Sua inconfundível personalidade,
.deiro, faltou a Minas e_ faltou a tem opinião propr'ia e, mais, vive uma das mais notáveis do clero na.

quem mais a tem amparado - o em comum com os ortodoxos e sob cional, sempre evocada com respei

general Dutra. E faltou também á a mesma legenda do ambito 1ede- to e admiração por seus conierrá-

opinião nacional. râl. neos, constitui legítimo orgulho de

Do serrador José Américo da O senador pessedista baiano Pe- Santa Catarina.

UDN - "A politica do -Catete cons- reira Moacir, limitou-se a dizer: S. Bxcia. Retnna. JllIonsenhol' Man
pirava contra a unidade dos parti- "A UDN lançou o atestado de obí

,

.

[redo Leite rezará missa amanhã,
dos, procurando dividi-los em alas to do acêrdo interpartidario". na 19r�ja da Irmomdode do Senhor
para a formação de sua frente ofi- Ü senador pernambucano Etelvi- Jesus dos Passos, onde se faq'á ou.
eíal. Haura seja feita à UDN; A- no Lins, tido como o mais fiel dis- vir pelos fiéis clflólicos ao Boanae
pesar de trabaloada por todas as cipulo do sr: Agarnenon Magalhães, lho.
influencias e 'correntes estranhas ao deu esta opinião: - ""w--

.. ,

seu seio, manteve corajosamente a - "A decisão da UDN e a atítu- "Refletindo' o pensar de lodos os

'Sua unidade. de dos dissidentes do PSD rosguar-
. catorincnses desejamos-lh.e feliz es-

O Sr. Benedito Valadares, autor da em toda a linha o espirita que fada em seu céspede, e lhe apresen;
da 'fórmula derrotada: ditou a formação dos partidos na- lamas os meibores votos de boas
- "Não posso fazer qualquer cionais". oindas.

declaração, senão perante o meu

parLido. ASSIm só depois da delíbe
ração do Diretori� Nacional do PSD

poderei f'alar.,
O deputada Bias Fortes, cabeça

da fórmula B'enedito Valadares: -

i, �rl
!rvlÇi "

quena assembléia, juntamente com

I
Unidos c' a cinco 'outras Ilações a

a �entf,n_cia �aciolIalis!� �obre a in- iniciativa da 1'eSOlUÇãO. que veio,
tel'veltçao direta soviética no Ex- agora, condenar' toda e qualquer
tremo Oriente. Coube aos Estados interuenção nos assuntos chineses.

PARTIDO SOCIAL. DEMOCRATICO
QUALIFICAÇÃO ELEITORAL

SERÃO A'f,ENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

RUA FELIPE SCH�HDT.
HORÁRIO: DAS 10 ÁS 12 ID DAS 14 AS 17 HORAS,

DIARIAMENTE.

�prnxima-se O Sr. l\langabeira
dos queremistas

parecêu incorporada á visita de
cortesia que, anualmente, os depu
tados fazem ao governador do
Estado.

'EM RESPOSTA
Pelo FRECHf1NDO, de ama

nha por frente, responderei à
manchete da última página dO'
«Diário», de ontem.

Rubens de Arruda
Ramos

--------------------�------�'----

Condenado O' regime
de Franco

Rio, 9 (V. A.) - O JORNAL, de

hoje, publica o seguinte:
- Estão confirmadas as possibi

lidades de um entendimento do P.
T. B.; 'Com o sr. Otávio Mangabeira.
Na sessão de encerramento. das ati
vidades na Assembléia Legislativa,
depois de terem falado os leaders
de todas as correntes, agradecendo
a cooperação dos seus pares, sem

qualquer referencia a situação po
litica, o . trabalhista Carlos Aníbal,
falando em nome de sue bancada,
acentuou que o P. T. B., sempre fi
zera oposição construtiva ao gover
nador da Bahia. Destacou que no

campo nacional a orientação. dos
trabalhistas fôra sempre recebida
do sr. Salgado Filho, concluindo
por fazer uma analise da situação Londres, 9 (E.) - A Confede-
politica baiana. ração Mundial Livre do Trabalho

O sr. Carlos Anihal, no decorrer condenou o regime de Franco co

de sua oração, deu o apoio e os mo "totalitario", bem como as "de
aplausos da bancada do P. T. B. á ploraveís eonsequencias sociais e

atitude do sr. Otávio Mangabeira, economícas para esse pais em con

'com as suas ,r'ecentes' declarações sequencia da manutenção do referi
pokiticas em faVOR da apresentação do regime", Por unanimidade, os
da candidatura do brigadelro Edu- lideres da nova entidade anti-co-

A U'DN aprovou a fórmula Job,em,. de"Jara
ardo Gomes ou de um elemento que munísta aprovaram uma resolução,

" conte com as suas simpatias. E pela qual não será apoiada nenhu-

a' -Imprensa o governador do R. 6. do' Sul
disse que a manifestação do procer ma assistencia à Espanha enquanto
udenista viera aclarar a situação O general Franc'o se mantiver no'

,

"Eu por eriquanto não desejo dizer Porto Alegre, 9 (O. E.) - A dimento amplo entre os partidos e definir II sua posicão de democra- , po.l1er.
nada. Vamos deixar ·contin\lar... propósitto da decisão do Diretorio l)a1'a.a som'ção harmoniosa do pro- ta, com '0 que o P: T. B., se sulida-, --------------

de acorelo?
�

Nacional da UDN, procurou a re- blema sucessório. A nota da UDN, ·rizava. - ,TINTAS PARA PINTURA
O depntadq Amando Fontes, se- portagem ouvir o governador Wal- sem excluir os Domes alvitradós' O deputado Joel Presidio, tambem C O T TOM A R

cretário gert,\1 do Par.tido Republi- ter Jobim, que, depois de ter dito na fórmula minôira, não ,afas'tou a da bancada' trabalhista; deu um

cano: - "Tenho a impressão de' que se consid,erava moralmente possibilidaãe ae'sse entendimento, aparte afirmando que o sr. Man- ,O "aDadá ta bem"(lUe 'a' noLa da UDN deixou ainda <constrangido por isso que a UDN o que sempre preconizamos. Não há gabeil'a "meteu um pon'ta-pé na

I
V .' m 1

'aberla a pl�rta peh qual os tres que decidira representava a suges- duvida de que a nota' ela UDN cons- copa e cosinha do CateLe". enve,,,u ,') aAO·'Rpartidos dr) acordo interpartidario t?D por ele lançada há meses, no tHuiu um .pronunciamento altamen- O fato. vem sendo muito comeu- "r tf

'Porlerão en�ender-se e escolher can- Rio, de aífíÍplo .entendimento das' te democrático, O Brasil necessita, tadü nos meios politicas desta eapi_ Otlawa, 9 (E.) - O ministro do

didatos I}0ü�uns à presidencia e vi- correntes politicas, salientou o se- do patriotismo. ele todos os seus fi- tal, pois essa é a primeira vez que Comércio, C. D. Howe, informou,!
-ce presidqhfia da Repüblica". guinte: UlOS, � estou 'certo de que ,este não o P. T. B., manifesta apoio ao sr. que foram feitos embarques (10

O depeo tio Gustavo Capanema, "Em principio, acredito ql)/l ain- lhe faltará. A hora é elelicada mas i\1ang'abeira. Pela prtmeil'a vez, oxido' e de nitrato de manio para.

Dmito 'dete ordo com a timidez do da 11á possibilidade de um enten- tudo se resolverá .1em". tambem, a bancada petebisla com- a Russia, em maio de 1943.

reeI
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Viação Aérea

Horário
Seounda-fe(1'a

-TAL" - 13,00 - Lajes e Pt.
Alegre

I PANAIR _ 9,25 - Norte
VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 14,35 - Sw,
CRUZEIRO DO �UL - t3.5& _,

•orte

TM'Ça-fdN
...
J.

-TAL- - 8,08 - Joinville __

Curitiba - Paranap'
- Santos e Rio.

PANAIR - 9,25 - Norte

,
i..MRO 00 BUL - fi.'" _

�e
VARIG - 12,30 - 8ul
PANAIR - 14,35 - Sul

Quat"ta-fei1'a
-TAL" - 13,00 - Lajes e Pôrto

Alegre
PANAIR - 9,25 - Norte
CRUZEIRO DO SUtIl -- U.O_' -
.�
VARIG - t t,'O - Nort.
PANAIR - 14,35 - Sul

Ouinta-feif'G
-TAL- - 8," - JOhl1'me .....

Carltlh - paraa.pi
- "to. e Rio.

PANAIR - 9;25 - Norte
PANAIR _: 14,35 -,- Sul
VARIG - t2,30 - Sol
CRUZEIRO DO 8UL - t8.5I

Itorte
CRUZEIRO DO SUL - U.30

ln!
Se:zta-fetra

�TAL" '.:... 13,00 - Lajes e parto
Alegre
CRUZEIRO DO SUL - 7.10

"arte
PANAIR - 9,25 - Norte
VARIG - 11,40 -- Norte
PANAIR � 14.,35 - Sul

Sábado

\
.�
\

-TAL" � 8,00 -

JOinV.iIIe _,Curitiba - Paranaguá
. - Santos e Rio.

VARIG _:_ 12,30 - Sul ..

CRUZEIRO DO SUL - 13.55
'

lfortfJ

IPANAIR - 9,25 - Norte
PANAIR - 14,35 - Sul
PANAIR - 14,35 :__ Sul

Domingo
•

PX�AIR - 9,25 - Norte

1, � lZEIP0 I �l L�L - S!,o!:'

uteis Crédito Mútuo Predial
CRÉDITO MúTUO PREDl}�

CADERNETA N° 16,398
PRÊMIO MAIOR EM lVIERlCkDORIAS NO VALOR DE CR$ 6,000,,00� Blo Cilt6TIo - iAC1Da7 hO«"u.

Auto-ViaçSo lta1a1 - IQja1 - 11 JIo.
ruo
bpreuo BrulQu_ - 'IIIUi'•• -1. hora.
Expresso :&ru..QueIIft - NOYIl 'l'Nato

- 16,30 1MI:raa.
Auto-V1açio Catu1lllAlaM - JolDTUe'

- • horo.
Auto-VIaçAo CatN'm_ _ CUr1t4ba

- .OOna.
RodOl"JArJa Itul-BruU - Perto oUeer.

� 8 borU.
Rápido Sul·BrasUelra - JolnTlle-

1� horas.
aapido Sul-BrasUelra - CurItiba _

6 horas.
TmRCA-J'IlIilU

':����.!:"W1n_ - Nno AI. O .pRóXnW SORTEIO REALIZAR�SE-Á �O DIA 4 DE JANE1RO DE 1950
Auto-V� Catu1!llcla - CUr1tibr

- 6 hOTas
Auto-Viaç&o 0aW1n_ - Jota'9Ue

- • hora.
Aml,.Via�o

- II hor...
!lJtpre880 "o CI1R6.,.. _ � _

7 horH,
Emprtl. G16rta - lAa'IIb - f�

• G'Jí hOl"Ul.
llxpreMo BnIiIqueu. - JIriIIIIq_ -

1. hn_a•
..

".;;"Viacao Itajai _ ItaJaf _ 1. ... Visto: Orlando L. Serra - Fiscal de Clubes de Sorteios em Mer-
ru. cadorías int.
Rápido Sul-Brasileira - JolnvUe-

18 horas,
Rápido Sul·Brasllelra - CurItiba -

e horas.
QU.A.RTA-n:!U

Auto-ViallAo C&tIII:'1nen.H
- 15 hO«"al.
Auto-Via�o ca�

- • horas.

_ Auto-Viaçao Cata11Doeue

,
- 6.30 horas.
Rápido Sul-Brasllelra - C'nltlba -

6 horas .

Râpído Sul-Brat.'flelra - JOInTile-
18 horas. ,

ExpreNO 810 ontto-.ao - IA.- -
7 horas,
EJtpl'egO Bru.lquen.e - aru.qu. -

111 hO«"as,
.

Aut-<>-Vlaçio ltajai - ltajaJ - 1. )ao.
ruo

Erpre880 Bru8Qu_ - Ncma Tnato
- 16,30 horu.
Rodoviária Sul Brull - Perto AJecN

- I boru.
QUINTlo..lI'mlU.

Auto-ViaçJ.o Ca� - Perto
oUeA"t'e - 6 horu,
Auto-Ylaçio ca,�

- � horas.
Auto-Vla�o catuiD._ - .J'olD'Y1le

- • hor...

-Vlto-ViaçAo Caf.HiID_ - Tubuto
- «I hO.Qas.
Auto-V1il�o Ct� _ Lquu

- 6,80 1:Ior88.
Exu_resso 81.0 Cr1aoYlo - � -

" hal'u. \

�lIII Gl6r1a - lACIma - • l/I CASA MISCELANEA diltri

I
JilS<:1RITORIO IMOBILIARIO A. Lo

• " 1/2 horu. 1'. .

R.� A ( ALVIilS
Ilxpresso BrueqUeIlMl - BrwcIue � bUldora dOI .Rád1o. t 'III' tEncarrega-se mediante co:tn1sllAo de
II horas. I I V' ItVl.l 1 D' f=' ,

•

Auto-ViaçAo lta:l&1 _ naja! _ 1. JIIo. lctori�. vu a. e IIC I. compra e venda de 1m6velB..
....,. Rue Conselheiro Mafra Rua Deodoro 85.
Rápido Sul-Braa1lelra - JOInTlle-

13 horas.
Rápido Sul-Brasllelra - CUrItiba -

• horas.
�presa Sul 0eIte Ltda - XAi!ecO _ ..

- • hora.

BEXTA-nlllU
Rodo'Yl&ria Sul BrasU - P6T1CI oU..,...

.... 8 hora..
.

Auto;Vl.açAo CaW1neue Ourmbll
- 6 ..OOr...
Auto-VIaçIo catarm.n..

- • hona.
Auto-ViaçAo Caurmen.e - tAcaDa

- 6,30 horH.
Exp�sso Slo Cl'liItoTIo _ � _

7 horu.
�uto-V1açIo lta� - lta'&t - 1.1 )ao.

fU.'
ExpreslIO :&ru..QUtil'lft aru.que _

18 horu.
Rápido Sul-BrasUelra - JoInTUe-

13 horas. .

�pido Sul-BrasUelra ....,. CurItiba _

6 bOTas •.

I.A.BADO
CaWlneue - OarItIiba

APROxrMAçÕES SUPERIORES
EM MERCADORIAS NO VALOR
DE CR$ 1.00D,00 CADA UMA

APROXl'MAÇõES INFERIQRES
EM MERlCADORIAS NO VALOR
DE CR$ '500.00 CADA UMA

CADERNE.TA
CADERNETA
CADERNETA
CADERNETA
CADE'RNETA

N° 16.397CADERNETA
,CADERNETA .

{jADERNETA
CADERNETA N9
CADERNETA

N° 16.399
N°

N°

N° 21.582
N° 18,678

21,'59í

18.680
6.283

N° 36,706

6.281
36.704

O resultado acima é do. sorteio do mês de Novembro extr-aído dos

c.nco primeiros prêmios da LotertaFederal, realizada no dia 30 de No
c.� - TlabUl.

.vembro de 19/19.

Florianópolis, 3 de Dezembro de 1949.

Ouçam diariamente, das 9 àt;v]J e das 17 às :12 horas

RADI·O TUBI' ZYO 9
1530 kilocielos ondas. médias de 196 metros

TUBARÃO �- S. CATARINA

NOSSO POSTO: - TEIXEIRA E SILVA

Atende dia- e noite - Rua Santos Saraiva
Especialidade, em óleos Lubrificantes - De 1a linha.

Peças. Pneus, Camaras de Ar, Molas, Baterias, (Businas)
Aparleho para limpar e testar Velas apenas por Cr$ 1,00

--AÇOUGUESDOPOVO-;-POPULAR"E MODELO
OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO
- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE

(orrespondel1c11
(omercial

(onfere
Diploma

DIREÇAol
Amélia M Pigozzi

METODO,
Moderno e EUciente

Rua General BUtencourt, 48
(Esquina Albergue Noturno)

JolnTUe - Medidor de luz· e de fôrça
da Aron Electricity 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.

Auto-Vl8.9lo
- 5 horas.
Rápido Sul.-BrasUelra

13 horas. "
Rápido Sul-BrasUelra - CurItiba _

fi horas.
- • horas.
'. Auto-ViaçÂo Catar1neJIJI. - Joln�l':
- I hora..
Auto-Via�o Qatarlin_ - Tublt.rtcl

- 6 h�aa.
Elror...sso Mo 0rt8t0TI0 - lAa'wIa _

7 horas,
�rea.o Brutqutolft - BrwIqu. _

14 horas.
Autc-Viaçlo l'taJa! - l'taJ«1 - 1. )lo,

1:'18.
Expre� BrwIqueJlJH - Non Trato

- 9,80 hor... .

Expresso Glórta .... I..aa'tma - • 1/1 .

• 7 1/2 bO«"u.
DOMINGO

Rápido Sul-Brasileira - CurItiba _

fi horas. .

"

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTÓNIO DIB MUSSI

Médicos
Cirurgia-Clínica Geral-Partos

FRAQUEZAS--- EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Serviço compJ.eto e especialisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra
tamento.
COLPOSCOPIA - HISTER� - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASALDr. CLIUiNO G.
G�LLETT.

ADVOGADO
Crim•• cf".!

CODlltltuição ri. Soci.dade.
NATURALIZAÇÕES
Título. D.alal'llt6rioll

Radioterapia por ondas curtas-Eletrocoagulação
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO 1, 1° andar - Edifício
do l\1ontepio.

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. MussL
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Residência - Rua Santos Dumont, 8, Apto, 2.

"1 t� ;.;.,jêr:::::Ji�e?f=rr31..3j3�[:=:r�pr:' .'

Elcrít6ri... flI Resichno'ia
Rua TiZ'adu\tea '7.
!'O 'E •• !468

r-,

,.

Oferece seus serviços.

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

.............................. � --

Iheiro da UUBtr&QlO�.�
lhe. em lWl&vel gasta, um ..uo. ..
excelente aperitivo KNO'l' ...
.. V. Si&. de .......BCeDtar ......
..� • gentileza:E.TEE TAM-
8FI1 O "EU APEi'lITIVO

� PREDILETO!

(//'1MO()(/TO DA snors»: J/tl).CMfU611R0I

� IT��Aí ........�

• . .. ..•. "'... . •. 0. • •• e_ ,

CASAS II TERRJilNOIIJ
Possue V. S. casas ou terrenOil parIl-",

vender?
Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório pnobDiIr'Jeo;,

A. L. Alves.
Rua Deodoro 311.

SENHORITA!
A ultima creação em rerri
geran te é o Guaraná KNOT'
EM GAR�AFAS GRANDES'

. Prelerindo-o está
acompanhando a mod

t.:. • • • • • • • • • • • ••••••••••••••• ;::.•••;. et-

Encomende seu terno para
Natal até 20 de novembro

Loja Rener
Tenente Silveira, 29

Flor ianópol is

DR. FnANCISCO CAMARA,
NETO

Advogado
Escritórío:'Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O"
Paraíso")
Resídencia: \RUa Alvaro de Car--
valho, 36

,

FlorianópolIs
• � ••••• ·e • • •• • 1'(. • • • • • • • •• • �

FERIDAS, REUMATISMO 1=:
PLACAS '\SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
Medicação Quxili<!ll' DO trotameate

da .if!\Jiil
.' .,.- ..

� � � _ ........•

O VALI:; "l'S r t:.. 1
P"",;'" "'{' hl / .�

... ./n!e
LI'VRAR

. "',ra/.- "ít'� �.

'f; ac
f I
I I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE - PROGRAMA PARA"' O MÊS DE DEZEMBRO: } _ DIA· 10 SÁBADO GRANDE SOIRÉE, DE FORMATURA DA
TUItMA DA ACADEMIA CIÊNCIAS ECONôMICAS - DIA 25 DOMINGO - NATAL - TARDE INFANTIL - G,RANDIOSO DESfILE DE MODAS INFANTIL
- AMBIENTE ADAPTADO - PRÊMIOS AOS VENCEDORES - DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS E SORTEIOS DE VAUOSOS BRINQUEDOS - PÁ

. .RA � DESFILE DE MODAS, HAVERÁ INSCRIÇÃO, A DIREÇÃO .ESTÁ, AO C.t\RGO DA GENTIL SRTA. LAILA FREYESLEBEN - AS INSCRIÇÕES PO·
DERAO SER FEITj\S -NA RELOJOARIA MORITZ, AT� O DIA 20. A TARDE INFANTIL TERÁ INíCIO ÀS 16 HORAS -- ÀS 21 HORAS. MAGES
TRAL SOIRÉE DE NATAL· - DIA 31 GRANDIOSO Ê- TRADICIONAL BAILE DE GALA - SÃO SILVESTRE - DEDICADO A TODAS ÀS DEBU-'
TANJ'ES DE 1949 - O LIRA OFERECERA 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-
j SERVAS DE MESAS. I

CLUBE DOZE DE AGôSTO - PROGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO: DIA 10 SÁBADO "SOIRÉE' DE FORMATURA DO CURSO 'CIENTí-
FICO DO COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS. DIA 11 DOMINGO - "SmRÉE" COM INíCIO ÀS 21 HORAS. DIA 17 SÁBADO - "SOIRÉE" DE FOR
í�lATURA DO �EGUNDO CICLO DO CURSO SECUNDÁRIO E - NORMALISTAS DO INSTITUTO 'oE EDUCAÇÃO DIAS VELHO. DIA 25 DOMINGO -
BAILE INFAN1).L, COM INíCIO ÀS 15 HORAS. OlA 31 .sÁBADO - BAILE DE SÃO SILVESTRE COM APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES DE

194 9

Solenes festividades assinalarão o tér'míno do Curso de Técni-I Possível reviravolta
COS em Contabilidade da Academia de Comércio sa�!�d:r i�io��a �á���0;r:::c!�

d S t í' Í
• Uva profunda em torno de uma

e aD a ua arlPa possivel reviravolta na política

Paraninfará a Turma Professor LíndoLfo Anatercio Gonçalves Pereira o Professor Fernando baiana. O governador Otavio Man.,

Machado Vieira -s-Homenaqeni de Honra ao Exmo. Sr. Dr, José Boabaid, gabeira exigiu do PSD a substitui-

dígno Gooerntuior do Estado. cão do deputado Antônio Balbino

sen, Aloysio Affonso Durieu, Antô- los Gubert José Pires dos Santos, 'da liderança na Assembléia Esta

nío Botelho de Abreu Irmão, Archi- Jucélio Costa (Orador), Leovanir dual. Esse Mder prestigiava c Da

baldo Cabral Neves, Armando Syl- Lisbôa Lupércio Vílain João, Lyet- tele, na coordenação da fórmula

via Carreirão, Arno Coutinho de te Lucy Kobarg, Maria Helena da mineira e ultimamente se colocou

Azevedo, Berlinda May, Célia Sleu- Cunha, Maria Oâirna C0e}110, Moa- em posição ostensiva contra o go

deI Areão, Celso Carlos Pôrto, Dai- cir BenvenuLti, Naevio José Amin, vsrnador. Atendida essa exigencia,
si 'I'erezinha BenvenuLti, Denizart I Ned Per-rene Mund, Ney Walmor a decisão equivale à retirada do

Carvalho Regis, Dilmo Luiz Prá, Hübener, Pedro Maria 'I'rornpows- psn baiano da influencia do presi.,

Ecléia Bott, Edgar Vieira de Medei_ ky T, Neto, Pedro I-Iugo de Abreu dente Dutra. f

ros, Evaristo Paulo Gouvêa, Hamil- Neto, Regina Magda Pavan Simões, •••••••••••• - ••••••••••••••

ton Caminha, Hedi Rosa, Hermano Sidney Damiani e Zalmir da Luz VENDE-SE OU ALUGA-SE

Marinho Pereira, Hiedy de Assis Costa. O p,,'édio sito ll, rua Blumenau n.

Carrila, Hoyedo de Gouvêa Lins, Agl'>adecemos o convite com que 28 - Tratar com o sr, Cap, Améri
Ieda Nunes Veran, Irene Monteiro, nos obsequiaram para assist irrnos ('Q na Polícia Militar.

Irineu João de Espindola, Ivon às solenidades e formulamos os .. ,. - 'u _. tO ca;: •
-

Torres Andreoli Izaia's' Ulvsséa melhores votos de felicidades aos TINTAS PARA IMPRESSAO

Joaquim Carnel:o Filho, Jos6 Car� ! técnicos de contabilidade de 1949. C O T TOM A�__Transcorre, hoje, o aníversárlo

I
Cabral Júnior, Anacleto Vicente

natalicio do sr. Luiz Xavier de AI- Rita Malheiros, Síilvia Amélia Car-

rneida, operoso telegrafista da ca-1los Büchele Júnior, Gervásio Nu- Prosseguem nesta capital os lest_ejos_ come--pitá-nia dos Portos.
,

nes Pires, Jorge José de Souza, Jo-
Às homenagens que lhe serão

i
sé Leonardo Clasen, ,osmar Cunha, moratívos da Semana do Marinheiro, -

prestadas nós nos associamos, com Rita Malh�os, Sílvia AméliaCar-· h' '16 h
�,jprazer, neiro da Cunha, Victor Lima e Comanda�tea e oficiais dos caças-submarinos Guarani e Guajará oferecerão, 0Je, as

A •

orcr,

Nascimentos: Wilmar Orlando Dias, excelente «cock-tail» à sociedade local.- O encerramento da Semana com a conierêncui

Menina Ana-Catarina
.

do sr. Comandante Bp.njamin Soâré. .

. 'Acha-se em festa o lar do nosso
Às 8 horas - Missa em ação de Em continuação às comemor-a- povo tem acorrido a bordo e vísí- dade 10ca�. "

dlistinto amigo sr. João Pietroskez I graças, na Catedral Metropolitana, ção da "Semana do Marínheir«, vêm i tado com carinho'e cur�osidade

I
Amanha baver� missa solene, �a

,1 e ma e pósa d Ge.nv Du- celebr�da por S. Excia. Rvma. d. se realizando. nesta capital com aqueles ínter-essantes barcos da nos; Catedral Nl'etropohtana em memoria

. ;r� ep���'osxkez' :om o ��scl!�ento Joaquim Domingues de Oliveira, muito' brilho: as ccrlmôni;f, pro- sa Marinha de Guerra. dos Oficiai�, Sargentos' e praças da

-da robusta Ana Catarina. Arcebispo Metropolitano. gramadas pelo 50 Distrito Naval. Tambem tem merecido m?ita no�sa Marinha," mortos no cum-

Às 20,00 horas - Colação de grau, Especial, ínterêsse tem despertado atenção as competições esportivas pr.ímento do dev:r. _

no Teatro Alvaro de Carvalho. na nossa população a visitação P11- entre as equipes mijitares 'do 5° As comem.oraço�s :;rao
encerra-

Às 22,00 horas - Sarau dansante, hlica às garbosas unidades da es- Dístr ito Naval, o 140 Batalhão de das terça feira, dia 3, no -Teatro

B A' Polí- Alvaro de Carvalho às 20 horas'
1

. 'no Lira Tenis Clube. quadra que se encontram em nosso Caçadores, a ase erea e a J ,
, _

•

Realiza-se hoje o en ace mah'Ij C I
.

porto; os .C.aças-SllbmarI'no� l�llrll' cI'.a .l\KI·II·tar, onde o Exm.o. sr.. Capüao. de _Mar ti'monial da gentilíssima senhorita omp etaram o curso Jovens: , � ,-, '1

G B S d é ··man
Adhemar dos 'Passos, Alcebiades pí e Guajará. Atendendo ao gentIl Hoje, às 16 horas, os comandan- uerra enJa,mlI� ,o r , cu. :

,Ida Gomes Mendonça, Prüfess0ra do.
Cândido Pinhe'iro, Aldo Câmara �la e delicado cOllvrite que nos dirtgi- tes' e .oficiais dos navios, oferece· dante d,o 5° :J?IS�rltO Naval, realIzara

,Grupo ArquidiO'ce,sano "São Jos'f',
ralTI êsses .rnarl'nlleI'ros nosso ra-o a bordo uma recepção à ,socie- uma conf'erencla sobre o tema

,desta Capital e filha do disLinI!:' ca- Silva, AUredo Henrique Wendhau- , -

"Ação da M'arinha de Guerra na

:�;:;�=;�:�::�:���:;i�;.:io�� Crônica da Assembléia Hoje no passado �_�-.w-w..........
Casa Carlos H08lpcke, Secção de O Sr. Rui C. FuerschueUe, 10 Vi-I '

10 DE DE Z�MBRO ,_

C.mi•••, Gravatal, Pilame,

-Drogas, ce Presidente, presidiu a sessão Pershun foi aprovado, por �TIaio. - em 1572, o ReI D, SebastIaO, Meiu d.,�melhoreli pelai me

A corimônia 'civil terá lug'ar na de ontem, estando presentes iH 'ria, enviando à Mêsa o' sr, Cid por Carta-patente, assinada em oore. preçol 16 n. CASAdMII

vivenda dos pais da noiva, <'L rua srs. deputados, lUbas' sua declaração de voto, Eora, nomeou. Governador d�S CELAN&A - Ruae. MaCn I

. General Bittencourt, às 16 horas, (Aprovada a Ata, foi lida a maté- Projéto de·Lei nO. 22/49, que Capitanias do Norte do B,rasll,
sendo paranínfada, por parte da' .

d d' d'
-

'b t
-

d continuando com séde a Cld�de
.,. na o expe lente. Ispoe so re a recons ruçao fi

.

"nol'va, pelo �,'r', DavI'·d Gomos .Men- . " de Salvador a Ltüz de Brito e
- Sem oradores a hora,do expe- estrada ItalaI-BelchIOr - Apre- "

Qonç'a e exma. sra, Ida Gomes Ul�'3_ cliente, passando-5e à sentada emenda pelo sr. Konder Almeida;
, ,

·:-séa, e, paI' parte dOo noivo, pela sr,
_ ORDEM DO DIA _ Reis, voltou à Comissão, ---: em 1810, foi Instalada a Vl-

Francisco Moura e exma. es'põsa la de Porto Alegre, na então Ca_
A matéria foi a seguinte': Projéto de Lei nO. 129/49. que

,d. Aurea Leal Moura.

I URGENCIA: _ AprovadOs reqne- declara de utilidade pública li pitania do Rio Grande de São

Às 1630' horas no Templo da . A .' pedro;
-

" nmentos nesse sentIdo para dl- Centro Cultural de Itajaí - Aprn-
_ em 1825, foi apresentado aoIgreja Cristã Presbiteriana, �erá

versos projetos de lei e indica- vado em ultima discussão. d
, dada a benção nupcial, oficiada pe- governo das Provincias' Uni as

, ,

F � d ções, incluse o que reorganiza o p.rojéto de Lei nO. 13/49, do
do RI'O da Prata 11m Manl'festo eJ.o Hev. Abel de SIqueIra m ...a o.

quadro do funcionalismo do Tri- Governo do Estado, que concede
a I'espect.·l·V,a. declaraça-o de guerServirão 'd,e p·adrinhos a essa ceri-

.

t d'
bunal de Justiça. pensão ..:._ Aprovado, em única

ra c;lo Br,asl'l,'môma, por par e a norva, o "r,
EMENDAS: Prosseguiu o discussão. d I INi,colau Francisco de MDura e ex-

, ' . _ _

- _em 1868, foi aprova o ye a

roa. espõsa d. Palmira Luz .de Mou- ple��no na dISCUSS�o e_ votaçao ao Projéto de Lei n". 48/49, que Assembléia Pro'Vincial do RIO de

Ira e sr. Gustavo Zimmer e exma.' projeto de reorgamzaçao do Mon- autoriza aquisição de uma área Janeiro o projeto que autorizava
lepio dos Fllnciona'rios Públicos de terrenos em RI'bel'ra-o do Ollrc, t b hespôsa ,fi, Nair Ribas Zimmel', e, '., o Governo a empres ar ao ac a�

pOl' parte do noivo,.o sr. João José do Estado, sendo aprovada a ma- no município de Brusque, para :1 reI Jesuino Antonio Fel"reira de

!l\1endonça e exmá, espôsa d. Maria téria por unanimidade. construçã'o de wna escola rural Almeida a quantia de 12: 000$000
Gomes Mendonça e sr. Gervásio Luz Projéto de Lei nO. 53/49, que - Em última discussão e votação, para 'estabelecer uma oficina de

'Sohrinho e exma. espôsa rJ, Célia dispõe sôbre o aspecto estatistir.o foi aprovauo, para aquisição gra- maquinas de escrever;
•

.Luz. da cultura lriticola do Estado. tuita . :._ em 1879, na séde do "Jornal

Após a cerimônia religiosa, os Em 2a, e ultima discussão US01l projéto de Lei no. 139/49, que do Comércio", no Rio, foi feita
-convidados serão. recepcionados pe_ da palavra, discutindo-a o sr. Esti- abre n crédito especial de 200 mil uma experiencia da Luz elétrica

.

lo casal João José - Maria Gomes valet Pires, ([ue desenvolveu IOll- cruzeiros para au;<Hio da constru- de Jabioéhkiff;
i'vrendonça, em sua residência. gas considerações sôbre o· assun- ção do \posto de caude de Chape- -- em 1831, foi recolhido aO

Aos d,istinios nubentes e seus ex- to, Há dois substitutivos ao pro- có - Aprovado, em 1a. discns- Arquivo Publico do Império o pa-
I.
mos. progenitores, nossos cumpri-; ,iéto originário, de autoria dos srs,. são. passando à 2a, drão tipo do metro usado no

·menios. Wigand Pershun e Konder Reis,! Projéto de Lei nO. 107/49, que Brasil;
S1'. Pé1'icles Fignei1'eelo tendo .merecido apóio da Comis.: altera o Regulamento de Trânsito. - em 1882, Biguaçú, neste Es�

A r!ata d,e ontem assinalou a são rle Agricultura, Indústria e, Várias emendas fô,ram apresenta- tado, foi elevado a categoria de

passa "'em do aniversário natalício Comércio, o do primeiro represen- I das. Freguezia;
de no�so prezado patricia, deligen- \ tante. O sr, Wigand Pershnn I Indicação nO. 452/49, solicitan- - em 1916, çom expressivas
te p�prrsenlannte comercial, sr. também defendeu o seu substltll-, do ao Diretor da R. V. p, S. C. solenidades, foi efetuado no Bra

'Périclps Figueiredo, reSidente na tivo, encarecendo a aprovação pa- transp�rte da safra de uvas, em silo sorteio militar; de confoL

lC�pi.taJ paulista, presentemente n�s- Ira as_emendas K�Iid�l- Reis: Em, Caçador. :- A?rovada,_ midade com a Lei 1860 de 4 de

ta CIdade, a serVl�,O de sua 1)1'oflS- votaçao o subshtuÍlvo M'Iganil A segUIr fOl a sessao encerrada, janeiro de 19'00, com �egulamen.

Aniversários .'

Sra. Antunes ela C1'IlZ. ..

Nataliciou.se ontem a exrna sra.
.

.(1 .. Leocádia Eugênia da Cruz, digna
€spôsa do sr. Antônio Antunes da Efetuam-se hoje as solenidades

vCurz, alto funcionário da Pref'eitu , festiva elo término do Curso de
rra e prestigioso político pesserlista Técnicos em Contwbilidade da Aca-
no distrito do Ribeirão.

I
demia de Comércio de Santa Cata-

Foi muito cumprimentada a ilus- rina, da Turma Lindolf'o Anatércio
tre aníversaríante pelo transcurso I Gonçalves Pereira. Paraninfará a

,de tão grato aconteoimento, turma de contadorandos de 1!H9 o

31'. Eiisiiirio M.Clciel Ilustre professor conterrâneo sr.

Fez anos onlern o sr, Elisiár io Fernando Machado Vieira. Os no-

Maciel, dedicado funcionár-io da Di
; .retoria de Obras Públicas.

Por êsse motivo o natalicíantc fui
alvo de expressivas homenagens,

·,.às quais, embora tardiamente, nos

: .solidarizamos;

Sr, Luiz Kaoier.. de Almeida:

vos peritos comerciais prestarão
s igrii f'icativa homenagem de Honra
ao Exmo. Sr. Dr. José -Boahaid,
preclaro Governador do Estado e

mais as homenagens aos seguintes
professores integrantes do corpo
docente da Academia: Abel Alvares

Casamentos:

.Lda Gomes Mendonça-Bny Luz de
-

Moura

to aprovado pelo Decreto 6947 de

Maio de 1908;
_ em 1943, em um desastre de

automovel, faleceu o General do

Exército Brasileiro, Emílio Lu�

cio Esteves, então Inspetor do 2°

Grupu de Regiões Militares,
André NtZQ Tadasco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.
DIA 31 DE DEZEMBRO - BAILE DE GALA -SÃO SILVESTRE - APRESENTAÇÃO DE "DEBUTTANTES". CHAMAMOS A ATENÇÃO PAR� AS SENHORIM

TAS QUE DESEJAREM DEBUTAR PARA FAZER SUAINSCRIÇÃO. - DENT!RO DE POUCOS DIAS O DEPARTAMENTO DE PUBLICIDADE COMEÇARA _A FAZER, EM
NOTAS SOCIAIS, O PERFIL DAS S�NHORITAS JÁINSCRITAS, RAZÃO PORQUE SOLICITAMOS ENliREGAREM FOTOGRAFIA NO ATO DA INSCRIÇAO .

._)

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
I dori Vt'ss- maior e mais' perfeitamáxima rapidez e garantia para transporte de euas mercs orra t o

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A. que a de um bom binóculo
alcança quem tem, sólida

Instrucão.
Bons livros, sobre todo. oa

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro. 33 M Florianópolic

.................. � �-� � � ��...
- - -
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CASA PERRON,E :::
��� Seu tipo de calçado quase de graça \

'

..t.
�I :
�� p ,+�
r,..

ar que não /a visita para iiêr ? ,..
�. +t��: E" realmente espantoso ! :::
��

p
�

�:� are, entre e compre x
� -�.

�i: Rua Conselheiro. Mafra' D. 17 :i:
l�t1 ' " :
�..!..!..!..!..!..! •..t � ++. ++.•.....:..•..;.::..•..:..•..:::l�+� ....� .... _ ... _ ...._ ... � _� __ �_� .. �__� __ ,.· �_� .,.�+ � � �_.""".�."""."':"'.�

M

,A vista' e a prazo
Enrolamernto de motores, dinâmos e transformadorel.

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

tricos, artigos elétricos, etc.
Represeatações divel'sas, com exclusividade dos insuperável.

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY�.
A EL-eTRO - TECNICA

Rua Tte. Silveira. 14 - Caixa Postal 193 - Fone 7tS.

H. J. Cipper,
-Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

'QUER nSHR·St COM CONFORTO E ELEGAHCIA 1
PROCURE A

alfaiataria ella
Rua Felíppe Schmidt 48

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000.00 renda
oerta de 10'/. ao ano com recebimento de juros mensai•.

lnfor�ações nesta redação,

llevendedores da General Eletric em visita
à Fábrica de Sauto André

Estiveram recentemente reunidos em ,são Paulo 72 revendedores
de produtos General Electric para industría que vieram de todos os

!pontos do país para visitar a moderna fabrica de motores TRI-.GLAD em

Santo André Estado de São Paulo.
Os revendedores percorreram as instalações da Fabrica Santo An

'dré, tendo opor-tunidade de acompanhar de perto a fabricação no Brasil
dêsses motores, recentemente lançados à prac'a., Entre os' revendedores
presente encontrava-se o snr, J. F. Morítz da firma Carlos Hcepecke S.
A. de Florianópolis.

Arvores fruliferas
Arvores Frutíferas" enxertsdae e plantas Ol',IUl.menta1s nal

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomiooltura

'

VENDE-SE por· motivo de mudança
Grande área de terreno ià cultivàda ·�&·-·"·CÔMPÁN1iiA-�AÍÍAN.&··DÁ·-·iAiiíA��--·��,

(Distante cerca de seis quilome'tros da capital-Bairro-Barreiros Fundada em 1870 _ Séde: BAHIA �� Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo INC:eNDIOS E TRANSPORTES
6 casas de madeira e uma de material. Cifras do Balanço de' 1944

Florianópolis -�nesta redar;ão�T�;critóho I. de A L. Alves
CAPITAL E RESERVAS ...•..•.....•. Cr$ 80.900.606,30

Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.
.

\
Responsabildades. . . . .. Cr, 5.978.401.755,97

Blumenao - com o sr. Christiano Knoll. no Hotel Cruseíro, Receita . �... Cr, 67.053,245,30

Carros parii o inlerior,--·i'õ-·-:··-·---E-s-t,-ado i, i�:;!�:j��:sdfs�� :�l����S: �� ���� :.:.:.:. ��. 76.:�:��it:�/::��Diretores:
.i •

O h.orário. dos carro� de que é a�ente, nesta capital, a conceituada: Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Ft:aneisco de Sá,
fIrma FIUza Uma &: Irmaos.) é o seguinte; 'i Anísio Mas80rra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.
EXPRESSO BRUSQUENSE D!�r���:�t:o de �=::e

-

�� :��:: I _••-.-••_._- -.-••_-.-•••- -.-- -.- -.-•••- -

...._ -_ ...

EXPRF.SS(j BRUSQUENSE -

;�":�T,:n�: !.I,..
_

,.�O hora.] Base ftérea de FlorianópolisIE. Ao VIAÇÃO ANITAPOLIS - sa. e 6·. teu_ . 12.10 boru

4VISO AOS RESERVIS'TAS

Dia
I

De ordem do Snr. CapJ_ão Aviador Comandante da Base A;�'ea �

i Florianópolis, o pôsto de apresentação dos reservistas relacionados na

Secção Mobi lizadora n? 52 funcionará no dia :f6 -do llb"rrente mês' (dia
do Reservista), no Quartelc da Fôrça Polícial do Estado de Santa Cata

rina, em Florianópolis. Após aquela data, as apresentações soment.ã
serão feitas n:o Quartel da Base Aérea, de 17 a 31 do corrente.

Os reservistas residentes no interior do Estado, poderão ee apre
sentar nos' respectivos postos de apresentação do Exército.

Aqueles que deixarerà de se apresentar, ficarão sujeitos ás pena
lidades constantes da Lei do Serviço Militar.

Saiurnino Barbosa Limá, - 1° Ten. Chefe da Secção Mobilizadora
nO 52.

do Reservista
\

I I

De ordem do ExUlO. Sr. Ministro de Estado e Negócios da Guerra,
neste ano será comemorado o "Dia do Reservista" - (16-12-949), quan-

.

to todos os reservistas do Exército de ta, 2a e 3a categorias, pertencen
tes as classes de 1922 a 1928, inclusive, deverão apresentar-se ào 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.
Ir LUIZ NAPOLEÃO DE AZAMBUJA - 10 Ten. Chefe da 16a.

!C. R. M.
'

!
,r

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
".

lBom
I

•

binóculo
Grande visãe

• -'
O' _

Não espere que a doença vi
síte a sua casa. Defenda a $U
saude e a dos seus filhos, to
mando MALTEG. Frio ou gela
do, é uma delícia. É o maio
fornecedor de vitaminas, e, po
isso, o melhor fortificante. A

venda em todas as farmácias
armazens.
... .. . . ..

.. ..

TINTAS PARA IMP,RESSÃO
COTTOMAR

• e,e " , .. .

TERRENOIIJ
o Escritório Imob1l1ãrio A. L. Ai!_

sempre tem compradores para c_ -

terrenos.
Rua Deo.1oro 1I8

--01---

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

............................ '*1,

•..r-eune som ... acabamento ••

solidez .•. no piano perfeito!
Além de váríes modêlos para

pronta entrega ... êste maraVl
Ihoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano da

pagamento a longo prazo �

Sublvartzm-auo
REPRESENTANTE
para Santa Catarina

KNOT S/A
ex. 134 - Tel; KNOT

Florianópolis

, -

o Sahio

"VIR<iEM
.

ESPECIALIDADE"
CI�, ,WETZELi INDUSTRIAL-JOINVILLE I Mar-co( rea-lal

I
.,

I

I
[j

� I
'; l
',[ lI \
,II t

\

.S��Ã��!RCtAt
Esp EC IAlIOADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"

há

e ainda o·primeiro•

Dê a seu automóvel o benefício do mais moderno e

completo motor oil. .. para a lubrificação perfeita das

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

tém o detergente certo, na proporção certa.

Que é um Óleo
Detergente 1

Após anos de pesquisas nos laboratórios

Atlentic, foi acrescentado um aditivo quí
mico ao melhor óleo lubrificante conhecido.

Êsse aditivo, que é o "detergente", tem a

propriedade de dissolver as impurezas
formadas dentro do motor, como o sabão

dissolve a sujeira. Os resíduos corbonosos,
assim dissolvidos e mantidos em suspen

são, eliminam-se com a troca do óleo.

* Ao trocar ou adicionar o óleo no car

fer, insista no Aflantic Motor Oi' de

"A�ao Duplo".

Produto da A T L A N T I C REFINING COMPANY OF

,

•

cinco anos

••

,.

tem uma película lubrificante
altamente aderente

*

mantém seu corpo sob tempe-
raturas elevadas

*

evita oxidação, corrosão e

formação de "bôrre"

*

m n n té m livres os anéis de

segmento
*

isenta de entupimento os ca-

nais do sistema de circulação
do lubrifkante.

BRAZIL
Gasolina • �otor Oil • Lubrificação • Pneus • Baterias

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o EBTAD' Sábado 10 "'d dezembro �I!II '949, 6
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COMEMORA HOJE O SEU JUBILEU DE PRATA NO JORNALISMO CATARINENSE O NOSSO PRESTL�OSO COLEGA E
COLABORADOR NELSON MAIA MACHADO� '�O ESTADO ESPORTIVO" QUE JÁ O TEVE NA DIREÇÃO, ASSOCIA-SE'
COM IMENSO PRAZER AS ItEMONSTRAÇÕES DE SIMPATIA E ESTIMA QUE HOJE SERÃO TRIBUTADAS AO TALEN·
TOSO CRONISTA, PELOS 25 ANOS DE DEDICAÇÃO AOS DESPORTOS, ATRAVÉS DA IMPRENSA DE SANrA CATARINA.

AO NELSON AS FELICITAÇÕES DOS SEUS COLEGAS DESTA FÔLHAm

sensacional embate das duas selecões
" "'

tado escore de 2 a 1. Os Blume- t.amos que os pupilos de Procó-
Catarínense, estarão frente a

nauenses, vencedores dos Joín- pio repetirão a proesa- pois desta
frente os dois valorosos conjun- vílenses e dos Mafrenses e por- vez a luta será no nosso próprio
tos.

tíd
I' I tanto campeão da zona norte, reduto.Na primeira par 1 a vence- d

.

ibí d
. '.

d
per eram a anvencr íltdade, Toda a cidade aguar a com

ram Os nossos nos proprros 0_ .' . •

..

d d
..

I quando tudo fazIa crer que ven, o maior interesse e o mais VIVO
rmrnos o a versarío, pe o aper- certam na certa. Com o nosso "entusiasmo o choque da" domín-

triunfo de domingo, frente a um guelra, em que os Blumenauen
adversário de respeito, acredi- ,sef\ procurarão a reabilitação.
-------�_."-----___;,------------_._.�,- .... \,

FL 'IANOP LITANOS VE SUS
Nesta capital, dentro de 24 horas, 'o

Amanhã será um dia de gala nauense de Desportos, entidade
para o público amante do espor- que controla o futebol em ,todo
te bretão. Derrontar.se-ão no o Vale' do Itajáí. Pela segunda
estádio da F. C. D. com início as vez em disputa do Torneio das
16 horas, Os quadros selecionados Seleções, organizada pela Cornis
desta Capital e da Liga Blume- são Encarregada da Seleção

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Amanhã a ,preparatoria da corida de São Silvestre
presentar Santa Catarina na

sensacional competição inter
nacional organizada pela XXV

vez pela "A Gazeta Esportiva,"
o jornal esportivo mais comple,
to do Contínente.
As 9' horas da manhã será da

do o sinal de partida. A corrida
de amanhã por certo será das

mais sensacionais e disputadas,
sendo dificil apontar um favo
rito.

'Promovida pe o popular ma

tutino paulista"A Gazeta Es-
�

h--portiva," realiza-se aman a em

todas as capitais dos Estados.' a
segunda preliminar da CorrId�
<le São Silvestre, para a escol�a
do atletas que representarao
<JS EstadoS na maior prova pe

destrina da América do, sul, que

-será efetuada na noite de 31 �o
'corrente na terra dos bandeí-

.rantes.

EXIBIR-Si::-A NOESTADIa DA

VILA OPERARIA O VrCE-CAM-
,

PEÃO DA L.B.D.

Cooperando pela segunda vez

coni .os nossos colegas paulistas
a Federação Atlética Catarlnen
se aceitou a íncumbencía de pa
trocinar a prova eliminatória
que dentro de vinte e quatro ho

ras o nosso público esportivo
assistirá.
Grande número de atlétas

desta capital e do interior do Es
tado disputarão a honra de re-

.

.,

INDEPENDENTE X ITAGUAÇU \,Domingo último, na Trindade,
defrontaram-sé as homogeneas
equipes do Independente, local,
e do Itaguaçu, do distrito que
lhe empresta o nome. A partida,
uma das melhores já efetuadas
naquele sub-dístrtto, terminou
com o marcador acusando um

tendo para cada bando, embora
os visitantes jogassem com .su

períoridade, chegando por mui
tas vezes a fazer perigar a meta
do adversário. Os locais, apesar
de desfalcados de três de seus

bons elementos, não esmorece,

ram diante do seu valente con

tendor, conseguindo paralisar o

placard. Os tentos foram marca

do�or Meireles e Abelardo, este
para os locais.
O Independente, na pessoa do

seu diretor esportivo. sr. Oscar

Silva, por nosso intermédio
agradece aos dirigentes do Ita
guaçn bem como seus jogadores
pela díscíplína posta €m prática
durante todo O transcurso da
pelejá, demonstrando como isso
que sã6 Possuidores de verda
deira educação esportiva.

tine-Diário
RiTZ - ás 4,30 - 8 horas.

DELI<CIA DA VIDA
COIM: George MURPHY -- Eli

zabeth TAYLOR.
No Programa i. 1) - Ciuelandia

Jornal - Nac. � 2) -, Fox Aírp ,

plan News - Atualidades.
"LIVRE" _:_ Creanças maiores de

5 anos poderão entrar na sesão de

4,30 horas.
IIMP'B:RlO - 8 horas.

BELINDA
Jane WYMAN.
Lew AYRES.

,

ODEON
Não haverá sessão Cinematográ-

fica.
\

Domingo - HrrZ - ODEON
O maior filme de amor c aven

turas!
AS IA VENTURAS DE DON JUAN

'I'échnicolor
.

com

Errol FLYNN
Viveca LINDFORS

Duelos., .

Romance .

Traições .

ROXY - Às 4,30 - 8 horas

Programa Eletrizante.

1) - Jorna; ela Tela - Nac,

Informou:"nos ontem um alto

mentor do Ipiranga F,C., do dis

trito do Saco dos Limões, terem

sido coroados do maior êxito os

entendimentos com os mentores

<lo Paysandú, de Brusque, pa.ra
" uma exibição no estádio da VIla

-Operária- nesta Capital, a 18 do

'Corrente.
O Paysandú" possue um dos

mais categorizados' conjuntos do

Vale do !tajai, tanto que obteve

com brilho invulgar o vice-cam

peonato da Liga Blumenauense

de Desportos \
,

.

Como aconteceu com O palmeI

'ras. que foi O primeiro clube do

interior do Estado a pizar o" gra
mado do Ipirang:;t' estamos, cer

tos que a peleja entre O alvi-ver

de e o grêmio brusquense irá al

cançar, 'um estrondoso sucesso.

Aguardamos o mtermuní:

-eípal amistoso do dia 18 nesta

Capital.

ENFRENTARA JaE LOUIS O

CAMPEÃO MUNDIAL

ENAUENSES

Guarniçã� MHil'ar de Florianópolis
Programa das festividades do Dia do Marinheiro

Afim ele comemorar o DIA DO RE5ERVlSTA, esta Guarni

ção obedecerá ao seguinte programa:

DIA 16 DE DB�BlVlB:RO
NA 16a C. R.: - 8,00 horas, - Apresentação dos reservis

tas résidentes [la Ilha.
Hasteamento da Bandeira.
Canto do Hino Nacional.

Leitura do Boletim.

10,30 horas. - Desfile ao Busto do Olavo Bi'o1C à Praça
Olívio Amorin.

Colocação de uma palma de Flôres.

Oração elo 1° Ten. Luiz Felipe da Gama Lobo D'E(;,a.
11,30 horas - DesfiJe: - Avenida Hercilio Luz - Anita

Gar,ihaldi - Padre Miguelino - 'volta à Praça 15 - Arcipreste
Paiva - C. H.

Banda de Música do 14° B. C.
NO 14Q B. C:: - 8,00 horas. - Apresentação dos reservis-

tas residente? no Estreito..
Hasteamento da Bandeira.
"Canto do Hino Nacional.
Leitura do Bol-etim alusivo.
Em face da longa distância à cidade e devido a precarie

dade de condução, os reservistas residentes \. no Estreito ficam

dispensados do desí'íle.
Quartél em Flor.iauópolís, 7 de dezembro de 1.949.

Paulo Gonçalves Weber Vieira da ROsa - Ten, Cél. Cmt. da

Guarnição.

AteD�ão" 8r8. Vomerciantes, Chefes de
Reparti�ões e Empregadore� Diversos
Tendo em vista que n'o dia 1,6 de dezembro do corrente ano será.

comemorado o' dia do Reservista, parágrafo 1° do ar tigo 150 da L. 5.

M., o Comando da Guarnição Militar de Florianópolis, solicita o má

ximo empenho dos S1's .. Comerciantes, Chefes de Repartições e empre

gadores diversos no sentido de facilitarem a apresentação de todos os

-eservistas que lhe são funcionalmente subordinados, permitindo desta

maneira que 'Cada um cumpra com seu dever.

11 - GLA'S'BES QUE DEVEM APRB::l'ENTAR-Sl!;:
1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927 e 1928.

LOCAL, 16v. C. R., para os que residem "na Ilha.
140 B. C., para os residentes no Estreito.

CLUBE DOZE 'Df AGOSTO
Joe Louis, que havia abando� O MALMOE EMPATOU COM O

nado o ring, deixando vago 'O FLAMENGO
título mundial de box de todos Rio, 9 (O Estado) - Extraou com

os pesos, título esse que s� €n- nesta capital, ontem, no estádio Richard A:RtLiE..'\T
'Contra agora em poder de�Ez- de São Januárío, perante grande , Jean HOGERS o

zard Charles, segundo um tele- assistencía, o conjunto do MaL NA VELHA SE:�TDA
grama de, Chicago desafiará 'moe, da Suécia. O adversário do (Colorido)
,o atual campeão para uma luta quadro europeu foi O Flamengo
<em disputa da coroa- Ainda re- e 'O jogo terminou com um empa
-centemente Joe Luis reapareceu te de quatro tentos.
'!lO ríng conseguíndo derrubar
seu contendor no oitavo round,
numa luta de exíblção.

CONVITE
De ordem do sr. preside�te, tenho a honra de �onvidar os senhores.

associados e exmas. famílias para o grande baile de gala de São Silvestre.
'a realizar-se na noite de 31 do fluente; com inicio ás 22 horas.

I Nêsse grande baile, que se revestirá este ano do maior brílhantísmo,
serão -apresentadas as debntantes de 1949. '

I Não haverá reserva de mesas.

Traje rigor: Casaca, Smoking, Sumer, "endo permitido linha
com branco.

Roy ROGERS - Tito GUIZAR -

Em 9 de dezembro de 1949
Jane F·H.AZEE - Estellita RO'DRI-

O Secretário Geral, Arnaldo Dutra.
GUEZ - Boh NOLAN.
_ '8 canções, destacando-,se:
,Uma Furtiva Lágrima e Bolero,
Inicio do seriado repleto de erno

,

LUTA SEM TRÉGUAS
com

Bil1 ELLTOTT.
Preços: Cr$ 4,20 - 3,20.
"Imp. 10 (dez) anos".

IMPERIAL
Fechado para Reforma e instala

C50" dos novos aparelhos!
A YIDA É TÃO CHEIA DE IMPRE·

PREVISTOS ...

... CADA T-IOJiEM QUE PASSA ...

É UM DRAM"A QUE G_AMINHA!

DER):{OTADO PELO FLUMI
NENSE O H(-CAMPEÃO PAU-"

.

LISTA.

São Paulo, 9 (O Estado) -;- No
'estádio municipal do Pacaembú,
com a presença de enorme pú,
blico, ,defrontaram-sc' ontem á

noite os conjuntos de profissio
nais do são Paulo F.C. bi-cam,
-peão do Estado, e do FluIl).inense,
'Vice-campeão carioca, vencendo
este último pelo expressivo escoo

re dc 4 a 2.

ções!

-"

MALTEG, contem _' malte,
ovos e mel - os .grandes for
necedores de vitaminas. É
melhor complemento alímen

tar para crianças' e adultos. ,

venda em todas as farmácias
armazens.

I
�

do Senhor Jesus dos

Hospital de Caridade

Edit&1 dA fornecimento

Irmandade
Passos e

De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor Jesus

dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital, previno aos interes

sados que, até o dia 20 deste mês, às 12 horas, receberá esta Irman

dade e Hospital, na sua Secrelaria, propostas, em cartas fechadas.
para o fornecimento de todos os artigos necessários ao seu consumo;

durante o semestre de janeiro e juho _do próximo ano de \1950.'
Consistório, em Fl.orianópolis, 6 de dezemero de 19/19 .

• Luiz S. B. T",il1dade - SecreLário.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. RADIOTERAPIA !
- RAIOSX'

�,

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

",.,....-.-
- - _-..-_·_ _-.·_._· -.- -.-.-..,_·_...",..._w.-.· .-.- ....

Dr� Guerreiro da
Fonseca

Dr. Alvàro de Carv-a lho
Doenças de Crianças

consultorio: RUa Tenentle

. velra, 29
orário de consultas: 9 ás 11

...
SAbados:-14 ás 17 hs.

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS - NARIZ e GAR

G'ANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Séhmídt, 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. Milton Simone
Pereira

.

Clinica Cirurgica
lIolestias de Senhoras

J.tt., POLYDORÓ ERNANl os S

THIAGOCIRURGIA GERAL
1)01 Serviços: dos Professores Bene

ficto Montenegro e Piragihe No-
'o

guerra (São Paulo)
, Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

Médico é partein
Hospital de Caridade de FIo·

rianópolis. Assistente da
Maternidade

'Genças dos órgãos internos, e!l ;>e'

eialmente do coração e vasos,'

)oenças da tiroide e demais glan
dulas internas

:l1n1ca e cirurgia de senhoril' -

Partos
fiSIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
tORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-

DR. LINS NEVES

Dlreto.r da Maternidade e médico. do.

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-.e tratamento

..pecíalízado da gravídês, Dístur-
"OI da adolescência e da menopau
u. Pertubações menstruais, .i1�"·
mações e tumores do aparelho gení

feminino.

rações do utere, ovários. trem
.... apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do períneo' (ru
-laru)
IlSSISTENCIA AO PARTO E OPE-

RAÇõES OBSTETRlCAS
Doenças glandulares, tiroide, ová

nOl, hípopíse, etc.)
Illsturbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.
Consultõrio R. João Pinto, 7 - 'hI.
Uf1
Bestd. R. 7 de' Setembro - Edit.

em. e Souza - Tel. 84.6.

("88.
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles D. 11
Fone manual 1.70�

RESm:tNCU:
- .

-I"�"f
Avenida T[ompowsk! 82

'''.'

Fone'manual 78ft

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho.
ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

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

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

15 - Telefone 1.422.

/Dr. II. S. Canlcaidl
Clinica exclusivamente dl' criança

R.ua Saldanha Marinho, 10
Telefone 101. 7U

Transportes requlares de carqas dopôrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA fORI
Informagõ•• como.'·Agent••

F'IOfl.nóPolíl - Carloa HoepckeS/A - CI- Telefone li212 ( Eni .. t eteg,
São Franc;ICo do Sul-Carlo., Hcepcke S/A -CI- Teleloae I) MOOR�MA=K

-----
- ._._---_.-�----�------------------

I

I

Dr. Liodolfo A.8.
Pereira

Advogedo-C-ontabillsta
Cível -- Comercial

Conltltuiçõe. de eociedade.
e .erviço. 'Corebtol. em geral.
�Organizáçõ.. oontabeq.

. Regiàtro. e marca•• di.pondo,
no Rio. de coneepondente.
Elcritório: Rua Alvaro de

Carvalho n. 43,
Da. 8 ã. IZ hora••

Telefone 1494
.

... ** q l!JIl> IS -

t� Fabrlcant. 8 di.tribuidores da" afamada. lIlon- I
f.cçõ•• -DISTINTA- 8 RIVET. POlllue um gron';
d. lIortimento de aasemiral. ri.aados,' brfll. Ibona a barato • algodõos, mor-in. o a9iam.ntoa

- � !' Mb 1 •
. ,� ""}.

pa.�a alf«lat••• que recebe db.·.tamento da.
.;) ou ord••te. do i t n'1t'ZO nbd d 1 • Ía!lb.er8m "lloxe'

vis t • {i8 o. , ..., F LUUS r L

Dr. Roldão Co...."
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
RURGA - MOL1!:STIAS Dlt S&

NHORAS - PARTOS
lI'ormado pela lI'aculdade d. MecIJ·

Ida da Uni...enidade de Slo Paulo,
onde toi assistente por vário. anOl do
Serviço Cirúrgica do Prof. Allp10

Corrtia N_
Cirurgia do estômago e .1&. circula,

re., intestinos delgado e grollo, tirol- ••••II.II.MI.MI.H.14.14.I14•••••H•••••II.MI.MI.H.H.H.14.tl•••••••H.1I.lI.......H.H.14.HODt•••••H•••II.II.MI.H.H.14.H.áI'.1Ii•.•_.�"
de, rins. próstata, bexiga, utero,

o....rio. e trompas, Varicocele, bidre
cele, varizea e herna•.

Consultas: Das 3 lu 5 hora., 1 rua

J'elipe Schmidt, 21 (altos da CaM
Paraiso). Telef, 1.598

Relidéncia: Rua Esteves ]uniOl', 170:
Telef. M. 764 LOJa Dns CftSEMIRAS

Especlehzade em artigos para
DR-.A-.SANTAELA /

.

homens
�:fr:ead�ecft�l�a"��u1g�:er:��� RECEBEU VARIADO SORTIMENTO' DE CASEMIRAS NA

"Mico por ��n����)da AS8ist&n-
ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.

Dr. Mário WtllcOs.ue. cía a Pstcopatas do DIstrito MANTEM. PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS
, __.__"c

l"ederal PA
.."

médica de adultotl e crlaaçu h.interno de Hospital Pslqw.
RA HOMENS

:eouwtório - Rua João Pinto, 18 tríco e Manicómio Judiclárto ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAV'A-,

Telef. M. 769 da Cap}.tal l"ederal

,..) Consulta das 4 '".6 bona h-tntemo da t;.anta Oasa de Mi· TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.
." .....

:.' Z:;::_L
..

.;;�1:.�!�,r:::a Tudo pel�.menor preço da praça
t.aauJt6riO��1��n:�·flf::��rel... 16. �al��,ldlK:la�5R:a l�v=:ao(je

oar- Fa�a D,ma vIsita à Dossa Casa. e verl-fl-que
���fl�_�l��_'_� �_:_:_�_!_�_�_�_e_�_:_í_�_: '

__0_0_8_808 preços e artlgos-
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SêOE SOCIA ... :

POlUO ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • 1.· ANDAR
CAIXA POSTAL. 683 - TELEFOHE 664\) • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

Agem ela 8eral para Sta9 Catarina'
Rua· Felipe Schmidt, 22 - Sob.

".

Caixa Pos tal. 69 - TeJ.: "Pi'otectoran FLORIANOt.:LoOLIS
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DR.

A. DAMASCENO 'DA SILVA
ADVOGADO

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Tubos' canos
gav8nizados

A chegar dentro de alguns
dias grande importação a pre

ços reduzidos
lIlEYER & COMPANHIA

Rua Conselheiro Mafra, 4

FLORIANóPOLIS

,Praça 15 de Novembro, 22 - 2° an'"

(Edifício Pérola)

"one,,: 1.324 e 1.388

Florianópolis - Santa Catarina

--------------------------------------------------------

.. lo .. 4 � � �

A.VISO
ELVIRA MUND MAZARAKl8

(Dona Vivi)
Obstétrica (parteira)

Comuni ca que desta data em I

diante encontra-se à disposição I

de quem necessitar de seus ser

viços à Avenida Rio Branco, 191
Nesta - Fone: 1.343.

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

Leitor amíco l
...• ,

.
cr •

O fim do ano se aproxima e com

êle grande festa da críztandade- o

NATAL.

Coopera conosco auxiliando
grandiosa festa de caridade "SINOS·
DE NATAL" e, assim, darás un

pouco mais de alegria ás criancinhas
de Flor-ianópolis. <,

..
'

.

.'

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-.Sob.
C. Postal, 69· Te!. «Protetora»

.

FLORIANOPOLIS

....... � .

MultaI!! felicidades pele _.el .
to de lIeu filhinho I

Mal!!, não esqueça., que o .ellte•
.

presente para o seu "PIMPOLHO"
é uma eaderueta do CR:!DlT�
MUTUO PREDIAf-.-
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«Desagravo simbólico»· a Perun, pela atitude dos que .combalem o �
govêrno usando da calúQia. Um milhão de trabalhadores o homenagel
Buenos Aires, 9 (E.) - Os traba- nutos, a ter lugar a doze do correll_ trabalhar, das 16,00 às 16,15 horas do agora da calunia c outras prá- do n� governo. Peron disse

Ihadores argentinos, controlados te. Segundo uma-comunicação ofi- de segunda-feira próxima. Afirmou ticas condenáveis". Recentemente, pretendia responsabilizar ju�
pela ConferE'deração Geral do 'I'ra- ci a I., os membros ela Confederação, a C. G. T., que se trata de um "de- o presidente Peron tornou público mente os seus' "ealuniadol'e:
halho, resolveram prestar uma ho- que ela diz serem mais de um mi- sagrava simbólico" ao presidente um desmentido, pessoalmente, a 'caso um deputado oposiCior
menagem ao presidente Peron, COD,- lhão, receberam ordens de se man- da Hepuhlíca, pela "atitude dos elementos da oposição que declara- dois grantes matutinos ,

-vocando uma ,greve de quinze mi- terem em suas funções, mas não qúe combatem o seu governo, usan- ram ter o ch�fe da Nação enriqueci- Prensa" e "La Nacion".

Florl.n6polls, ·10 de dezembro dE '949

o MOMENTO

•

Qnando o sr. Nerêú Ramos renun
ciou ao carqo de presidente do P. S.
D, nacional, não . faltou �I)or aqui
quem: escreve que o acontecimento
imp-íicava uma derrota. do eminen
te homem público no 'Conselho Na
cional da própria organização par.
tidâria: No entonte, corno então ob
jetámos ao apaixonado e impulsivo
comenta'i'ista, aouilo representaoa
para a vitoriosa escalada do emi
nente coestadiuma um novo e in
contestavel triunfo de sua incrcedi.,
vel clarividência e do seu invulgar
conhecimento das nossas realida
des políticas.

Com efeito, a chamada "for
mula mineirlC' '1'140 sõmeute intro
duzia na pauta das combinações
inter-partiddrias um sentido regio
nalista dificilmente aceitável pela
dignidade e lucidez do civismo na

cional, mas também impusera ao

Conselho do P. S. D. um rec'Úo seno

sioel das primeiras dcliberacões au

sentes nos
,
termos da Pl'�posiçãO'

Jobim. O sr, Neréú Ramos, acusado
antes de intransigência por deten
der principies de maior amplitude
e de âmbito nacional -à escolha do
candidato à Presidência da RepÚ.
blica, deoêr« paradoxalmente, con»

soante o 'gôsto dos seus primeiros
acusadores, transigir em [auor de
intel'êsses menos gerais sem pro
testo ante aquilo qlle importaria
ainda numa desai,rosa capitulação
da dignidade política.

E porqlle foi digno ei altivo, num
gesto ante o qual os próprios ad
versârios de maior evidência se lhe
,'ender'61:m para a homenagem ao ho.
mem de valor moral, os escribas do
'udenismo catarinense proclamavam
a derrota q.o sr. Nel'êu Ramos.
Já agora, porém" as recentes de

lib,erações dos Conselhos Nacionais
da 'U. n .N. e do P. R., negando
apôio à fórmula de Minas, confir
maram o acêrto do ponto.de-vista
a qlle se alteá1'a o ex-p'l'esidente do
P. S. D., ,cuja pl'ofunda visão dos
acontecimentos pol,íticos é_ forçoso
reconliecer. Previra () S1'_ Nerêu
Ramos II frustração das tentativas
feitas para a evasão do problema
às soluções que melhor se aiustas.
sem às necessidades e esperanças
do pais. A circunstância mesma de
recomendar-se, à guisa de uma co

rnunhão pac'ifica entre as diversas
correntes democraticas para a su

cessão presidencial da República,
um acôrdo intel'partidário, estaria
indicando que o p1'oblema não ofe
recia as sUas maiores dificuldades
no setG aspecto eleito,1'al - por as.
sim dizer quantitativamente
senão; ao contrário e precisamente'
no sentido de acomodar-se a impe-

j

,

Cei. Lopes Vieira

Procedente de Ponta Grossa, Pa
naná, onde fôra assistir aos f'une
rais de sua filha d, Neusa Chaib,
vitima de Iamentavel desastre de

anlomovel, conforme já noticiá

mos, regressou, ante-ontem, em
.

companhia de sua exma. famiJ.ia, o

sr. Dep. Pedro Lopes Vieira, pres
tígtoso Presidente do Diretoria Mu

nícipal do P. S. D. nesta Capital.

TINIAS PARA PINTURA
COTTOMAR

A turma (Dr. Aderbal R. diP Silva. dOêolégio��Coraçãõ
Jesus» irá festejar. boje. o término do Curso CitHltiIi�

o ato será paraninfado pur S. Excia dr. A rmaruio Simoae Pereira, digno Secretario de
Hoje, no Salão Nobre do Oolé: I celebrada pelo Revmo. Pe. dr. lente Ferreira, Helena Ni

giO, as jovens do Curso Científi-
'

Itamar Luiz da Costa. Spyrides, Leatríce M eU
co irão receber seus diplomas pe- As 19,30 horas. - Entrega dos Kloppoth, Myriam There
lo feliz término da jornada que certificados no Salão Nobre do Franco Cabral, NeUSa Mac
encerraram. Superiormente di. Colégio "Coração de Jesus". e Solange Teixeira Doner.
rigidas pelas íncançáveís Irmãs Damos a seguir os nomes das Cumprimentamos adis
da Divina' Providência as diplo- diplomadas: Beatriz Ribeiro Turma "Dr. Aderbal RaIU
mandas muito honrarão aquele Moellrnann, Cecilia Orige Medei- Bilva", associando-nos, �
estabelecímento de ensino na no- ros, Derrílda Verissímo Pereira, samente, a seu intenso

bre missão que as espera, dígní- para Sodré, Eunice Maria Va- cada júbilo.
ficando também o nosso Estado.
Inteligências brilhantes se.

quíosas de lutas, as colegiais que
colarão grau espargirão, vida

afora, os são ensinamentos que
lhes ministrou o notável corpo I
docente do educandário "Cora-

rativos do momento hisló1'ico e de
1'epercussão nacional.

O S1'. Nerêll' Ramos, portanto, não
se, detxava cleI'rotar, anle a compac
ta maioria dos que, tendo-se l'en.

diJ10 a injucções de outra ordem,
proscreviam dos óbjetivos d.e um

acôrdo inter'IJal'tidáI'io Q cG1'át-er de
u.niversalidade d;s perigos contm
a democracia e aos quais se cuida
va de Op01' um máximo de resistên
cia pela cõnvel'gência' de. tôdas as

correntes elo eleitomdo bl'asileÍ1'o
PG1'a a média das aSPú'ações co

muns. O pl'eclál'o "poUtico da pro.
v'íncia", - como lhe quiseram cha
mar alguns 'adversários mais exal
tados - descortinou, com os olhoS'
de estqdista duma g1'ande Náção,
tôda a acidentada paisagem da po
lítica bl'asileil'a e 11ão se enganou
na atitude que a sua supervisão lhe
aconselhou.
As deliberações tomadas nestes

úl'iimos dias, pelos ó1'gãos de dire
ção nacional do P. R. e da U. D. N.
valem, senão çomo intencional
apôio ,à conduta política do nobre
Vice.Presidente da llepú,blica, mas

como salutar e ainda oportuna ad
'l)e1'tência a qt;a:nlos se apressam,
por aqui, a juizos inconsiderados a

respeito do SI'. Nerêu Ramos.
Em polUica - lá diz o S1'. Adolfo

Kondel' com boa dose de 1'azões -
é páigoso, saca?' contra o futu1'o ...

Dlplomaodos do GrllPo ·Escolar «Mare�
Luz», da Cidade de JaqOarUnH

I 21,00 horas - Baile Ofel'f
Deverão reali��r-se no dia 13 dO,' às dj.plom�ndas pelo parallinfu

corrente, nos saoes do Clube 1° de

I
Osny Pereira.

ção de Jesus". Janeiro, de Jaguaruna, as comemo- Concmíram o Curso Comple
A pleiade que comemorará a rações de f'ormntura do Comple- tar as seguintes scnhorinnai.

conclusão do Curso Cientifico, mental' das colegiais do Grupo Es-I gair Corina <los Santos, Aurea
êste ano: tem como patrono S. colar ��Mare�hal Luz", daquela ci-I telíta Pereira, Ieda Lo?,rdes Fel
Excía. dr. Aderbal Ramos da dade. ra, Ilza Ana Cruz, Iolita l','[arla
Silva, preclaro Governador do 19,00 horas - Clube 10 ele Jauei- ].0, Laura Maria Rocha, Mar
Estado, e como"' parantnro S. 1'0: Abertura - Marcha de entra- Avila, Melícia Pacheco, Miriam
Excia, dr. Armando Simone :Pe- da. O beijo elo papaí-pocsia-Lenír hertina Schmitz Marta iJl11!�
reíra, digno Se,cretário do Inte- Sousa, Ao mar, marinheiros (can-I Soares, Norly Fernandes, Te

rior e Justiça, Educação e Sau, to orf'eônico) , Desperta, Brasil- nha de Jesus Coelho, mda J
de. Significativas homenagens poesia-Julieta de Córdova, O Gua- Florêncio, Cecília Pereira,
serão prestadas ao corpo docente raní -' canto orfeônico -, Entre; Lassa e Pedro Medeiros Coelbo.
do Colégio "Coraç?,o de Jesus", ga dos diplomas, Discurso de eles-I Somos gratos ao 'convite que
falando, na ocasião, a srta. He- pedida pela oradora da turma Ilza endereçõu a distinta educado!
lena Nicolau Spyrides, oradora Ana Cruz, Choro do Luá - côro -, AIÚl Maria Schmitz diretora
da turma. r Canção da despedida (1°C. C.) Grupo Escolar "Marechal Lu!",
As 7,30 horas - Missa em ação Palavras do Paraninfo, Encerra-' formulamos votos de felicidade;

de graças na Capela do Colégio menta - Hino Nacional. diplomandas .

A «Tenentes
-

16 horas
inauguração do galpão da S.. C ..

Diabo» se realizará amanhã,' às
. Prosse.gue.m os intensos prepara- Camisão - Ilma Cunha - Cláudia

I
Ião amer-icano, rifas e nillitas

tívos dos díretores da popular So- Gevaerd e Mal'ia Elena. tras surpresas.
cieda'de !Carnavalt\1ca "Tenenles do I 2a PARTE Entrada - Cr$ 5,00.
Diabo" para a inauguração do seu As 20,00 horas d,o·s dias 11, 13, 15, Senhores e senhorinhas não I

gaJopão á rua Felipe Schmidt que 17 e 18. Noitada de alegria com garão entrada mediante a apre�1
s� dará amanhã às 16 horas, e não dansas, shorts' e· surpresas. Abri. tação do convite. Os ,sócios dew

às 9.30 horas como anteriormente lhantará a festa uma grande or·ques· apresentar a carteira forneeida
noticiamos.

'

,t.ra. Haverá sorteio dé brindes, lei- la s'ociedade.
A direção dos l'enentes elaborou i

o seguinte programa de festivida-jdes:

iO _ Has�:a���E do Pavilhão Suspensa a visitação publica, hoi
Nacional pelo Exmo.· SUl'. Governa-

aps ca'ças SUbmarl"nOSdor do Estado dr. José Boabaid.
2° - Batismo do p,aviJ.hão ofi- Em, virtude de hoje os comandantes e oficiais dos

daI da S(l'?ieda�e pelo .Presiden�e nos "Gurupi" e Guajarâ" recepcionarem, ás' 16 horas',.
Ide Honra Jorn�bs,ta BatIsta P·ereI- e sociedade local a bordo daquelas duas unIdades' de nossa Marie
rra e exma. senhora. I ., i

30 S
·de Gue,rra, oferecendo-lhe excelente "cock-taII", esta suspensa a v

- eu hasteamento pelo Pre- I -

l' h'
.

h- h""
.

t' b' leci�
.

I t d S
.

d d ·t l' taçao pub lca oJe, para contmuar aman a no orano 'Ja es a e
SI( en·e;a OOIe a e, capI a lsta
José Elias.

isto é, das 14 ás 17,30 horas.

(

...............................................
4° - Inauguração do galpão pe

lo exmo. sr. dr. Tolentino de Car
vaJ.ll'o, dd. prefeito da capital, cor

tando a faixa simbólica.
5° - Dis'c-urso pelo oI'ador da 'SO-

ciedade Jorn. Osvaldo Melo.

I6° - Batismo das estacas de 1 a

1'2 pelos respectivos padrinhos to

maidrinhas:
7° - Lançamepto da pedra inau

gural pel.os padrinhos e madrinh3s.
8° - Lançamerttq das candidata:;

à rainha do Carnaval de 1950 pelo
'sr. 'di'retor de publicidade Aribaldo
Povoas.
'Cand.iJda{as: Ise Gevaerd - Orion

Quando da histórica reunião do P.S.D., eru que' a fórmula
mineira foi aprovada, o sr. 'Agamenon Magalhães inquerht o sr,

Benedito Valadares sôbre se este poderia afirmar que a V.D.N.
e o P.R. apoiariam os ,nomes propostos, dos srs. Bias :Fortes,

Ovidio de Abreu, Carlos, Luz e Israel Pinheiro. O sr: Benedito,
mal humorado, respondeu que NÃO ERA cIUANÇA, tinha ceI"

teza da aprovação da sua fórmula.
xxx

O sr. Nerêu Ramos, interprelado pelos jornalistas sôbre a

rejeição da fórmula mineira pela V.D.N. limitou-se a dizer QUE
ERA MAIOR

DE!
SESSENTA

�� r:.;;jjÍ
I�
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