
rende ao desespêro nem íJdmite
'consegoir a. paz mundial

Encerramento das sessões de sua IV

A ONU «nEm
•

se

FLUSfilNG, 12 (O; E.) - A As

sembléia Geral das Nações Unidas
·encerrOu o seu quarto per-iodo de

-sessões .depois de doze semana-s ele

trabalho, com as declarações do seu

presidente. Carlos Hômulo, de que
a Assembléia "nem se rende ao des

sespero nem, admite fracasso", ('111

seus esforços para conseguir a paó:
mundial ,e com uma saudação do

secretário geral da ONU, 'I'rvgve
Lie, felicitando-a por "abastecer o

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

rn:trleUrlo f) D. Gerente: SIDNEI 'NOCETI - Diretor ·Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO -NEVES f

I Florl4n6polis 10.642Terça-feira t 3 de Dezembro de 1949Ano XXIVII

Vai ser reaberto
, o Ouitandioba

Petrópolis, 12 (O. E.) - Ao

que tudo indica o Hotel Qui
tandinha talvez seja reaberto
em janeiro próximo. É que foi

aprovado pelo presidente da

Republica um plano do, gover,
nador do Estado do Rio, no' sen
tido de que aquele centro de
turismo volte a funcionar sob
a direcão de uma sociedade Manifesta-se o sr. Nerêu Ramos sôbre a grande campanha
anônima, com a participação civico-religiosa
do proprio governo estadual.] RIO, 12 (O. E.) - Continua rece a Legião de Decência os.
O hotel permaneceria nessas tendo grande e ótima repercus, mais calorosos aplausos da so
condições cumprindo os trans, são na sociedade carioca a in. ciedade brasileira cujos altos
mites legais até decisão da ciativa do cardeal D. Jaime interesses morais visa defender
questão da falência da Eppley Camara, criando' a Legião de e resguardar. Bem haja pois a
Hotéis Térmas do Brasil e do Decencia, que se instalou on, iniciativa do eminente carde ..
liti!{;io J?romovido pelo Hotel tem em solene concentração aI arcebispo do Rio de JanetroQUltandmha S. A. no Largo da Candelária. Fa- que assim mais alteia os servi-

l} •
'

•

I"
", llando sobre a iniciativa do ar- ços de Deus e da Patria. Que

Ilmlorantes Ita laDOS' cebispo do Rio de Janeiro, o as energias sãs do Brasil não
-

B -I vice-presidente, sr. Nerêu Ra_ faltem nessa cruzada beneme-

para o ras. mos, assim: se expressou: "Me-rita".

Genova, 12 (O. E.) - Par
tiu para a América do Sul o

vapor "Santa Cruz", conduzin
do a bordo mil' e quinhentos
adultos e quatrocentas crían
ças. Tratam-se de pessoas que Washinton, 12 (O. E.) - O de da chamada "água pesada..
vão para o Brasil e. Argentina Comité de Atividades Anti- A exposição desse material ra-·
a fim de unir-se aos seus pais Americanas da Camara verifi- ro, usado nos pilhas atômicas,.
e parentes, que já tinham emi, cou definitivamente que foi havia sido proibida pelo genegrado. para aqueles paises. mandada para a Russia, em ral Leslie Groy, chefe dos es-

Biblio tec� brasile,ira
,1_9_43_,_u_m_a_p_eq_u_en_a_qu_a_u_tid_a_-_t_ud_O_S_a_tô_m_ic_os_. _

Do"ex·terior "EMAI" DO MAIJINHEIRO:Roma, 12 (O. E.) - Uma bi- � H 14 JI.,
blioteca brasileira abrirá pro�

,

ximamente suas portas, nesta Recepça-O a bordo dos CftceaScapitaL Esta biblioteca disporá - ,y ;

de uma sala de leitura onde se <'6urupi») e <,6ua)-ará»)encontrarão jornais e periodi-
cos brasileiros" e apresentará,
alem disso, exposições de foto
grafías sobre. o Brasil e um

centro de informações sobre o

mesmo pais.
,._.__ ..

- ............__.oI"�....--..�..,

O PRECEITO DO 011
EM BEM DA TRANQurLIDADE
As vêzes o exaine eadiológiúo dos

pulmões não revela
-

a tuberlose.
Entretanto, decorridos alguns me

que ses, novo exame poelerá surpreen-
que der a doença.

o MOMENTO

Di,vó'rcio da realidade
o primoroso artign em que o sr. Costa Rego exaltou a

personalidade polttrca dos srs, Nerêu Ramos e Eduardo Go.,
mes _ e o qual., em nossa última edição, transcrevemos do
"Correio da, Manhã" que originaríamente o publicou - en

raiveceu um escriba do udcnísmo local, levando-o a nova U
rada cacofônica pelo "Diário da Tarde" de ontem.

O sr. Costa Rego, como se sabe, não é um simples "eh
servador" qualquer, um marginal das atívídades polílicas do

país, que, a custo elas responsabilidades alheias, viva a es

crever sandices "da f árma mais grotesca", na imprensa "pu.
litica catarinense", como "um politico Cl'Ú" •.. Tendo exer

cido cargo de govêrno em seu Estado natal, que também re

presentou cintilantemente na �enadà da Hepúblroa, o seu

passado J.he garante muita autcríuade moral e po lítica para
dirigir e orientar polttreamente um dos mais prestigiosos
orgãos da imprensa brasileira, na Capital Federal - o "Cor
reio ela Manhã". E a ninguérn, senão a qualquer drscomedirto
alinhador de perfídias num jornal verr-ineiro da província,
ocorreria a ousadia de atríbuir ao velho e celebrado homem
'Público e jornalista dos mais uotáveís., uma intenção equí
voca nos conceitos com que traçou o perfil moral de dois 110-
mens. De-resto, para que se perceba a grande do (' FIe per t'í;
dia do art icutista local, que se ínsurgru contra o diretor-IH�
Iítico do grande matutino carioca, basta gizar o trocadilho
pífio que fez com o nome do jornalísta chamando-lhe Casta

Vesgo.
E certo que o sr. Costa Rego, de par eGIlU as justas e mar

cantes expressões em 'que expôs a fisionomia polílica do sr.

Nerêu Ramos, teve, em medida exala' e igualmente mereci

da, nobres e firmes juizos para com o brigadeiro Eduardo
Gomes, '.VIas o escriba do "Diário da Tarde", no seu sotüo.,

quío de pátio de manicômio, não percebe que, emprestando
suspeição ao ilustre diretor pojítíco do ��io" no que
alude ao preclaro ex-presidente do P. S, D., nacional salpica
de idêntico deslustre os Ululas muito justamente dados pelo
autor do "Enfim, dois homens" as eminente Brigadeiro.

Desastroso, por absolutamente desprovido de senso de

equidade e de compreensão pojítíoa, o "Observador" do ves-
,

pertino local não ficou, porêm, na incoerência apenas de

impugnar, nos conceitos do sr. Costa Rego, mesmo as refe
rências ao brígadelrç Eduardo Gomes, envôltas nas expres
sões de nprêço ao sr. Nerêu Ramos. Foi além e incidiu em

novo e monstruoso flagrante de inferioridade mental ao .es
tanelecer como elemento de aferição da superioridade, que
a seu ver existe do sr. Juraey Magalhães sôhre O sr. Nerêu
Ramos, o fato de haver aquele renunciado ao Govêrno da

Bahia, por ocasião do golpe de 10 de novembro de 1937, en

quanto o insigne Oatarinense continuou como InLerventor
em Santa Catarina.

p critério d'essa aferição, estamos certos, n"o poderá
1'aVO'l'eC8r a U. D. N., catarinense, 'Cujo ChelJ'e estadual, sr.
ltineu Bornhausen, que, por voltas daquele turbulento 1937
exercia o cargo ele Prefeito de Itajaí, não renunciou também
ao seu pôsto de govêrno elo município, tendo :fssentido, como

o sr. Nerêl1 Hamos, em conliuuae a presLar bons serviços à.
sua terra ...

Responda-nos, agora, o "Observador": merecerá ainda
a sitLlação de Chefe da U. D. N., catarinense o ex-candidato·
udenisl.a ao govêrno do Estado, sr. Irineu 'Bornhausen, que
não ill1i�ou o gesto do sr. Jura,cy MagaHlães?

\ Agradecimentos tfe Monsenhor
Manfredo Leite

Recebemos dé S. Excia. Re\'l11a. i\Io.m;enhor Manfredo Leite,
ora nos \'isila, atencioso cartão de 'agradecimentos pela notícia
inserimos neste jornal dei sua chegada a ('sla capital.

Ao eminentc' conterrâneo, figura exponencial nos meios católicos e

Dulturais do país, renovamos nossas saudações com os melhores votos
de felicidades.

I
* A teor-ia é do Diária e vale uma

,'I< *

estátua de cêbo ao jurista que a' ex-

peliu do útero: todos os ad vogados
ou médicos, contanto que não se

chamem Rubens Ramos, podem
exercer funções que não ímportení
em acumulação. O sr. Wander-ley
Junior pode. Ó sr. Osvaldo Cabral
também. Os IRubens Rantos, 'não i

Par� êsses juristas do' papelucho, a

respostas está no código, NO cõ

go de Cambrone!

.nár!o de 59 nações aprovou o orça

menta de 49, 641. -773 dólares para
o ano proximo ,inclusive Os oito mi

lhões de dólares para estabelecer o

rogime internacional em' Jerusalém

Faça examinm' seus plll
mues pelos raios X, pelo me

!lO," de seis em seis meses. -

SXES.

arsenal da paz com novas armas
�

...

para combater a guerra, a nuserra o

a situação de inferioridade". Em

sua sessão de encerramento o ple-

1.200 ..000 funcionários em greve,
hoje, 'na Itália

J:(Q,MA, 12 (V. A.) - T;J)J milhão e duzentos mil funcionários da
Italia anunciaram sua intenção de declarar amanhã uma greve de

2!1 horas de durarüo - decidida anteriormente e adiada - caso até

então não seja atendido seu pedido ele aumento de salários.
Á noite passada, o Senado conseguiu que fosse adiada a greve dos

f'uncionárius nacionais ao rejeitar a t''albela de aumentos apresentada.
pelo govérno, e solicitou ao mesmo qne preparasse nova tabela, a

qual deverá ser apresentada ao Senado amanhã.

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

Jurara Inalar Sua Santi-
dade o Papa ,

CIDA'DE DO VATliCANO, 12 (E.) - Bruno Corriacchiola, italiano,
de trinta e cinco anos de idade e ex-anarquista, aproximou-se do Pa

pa XII e entregou ao Santo Padre um punhal, dizendo, emocionado:

"Com êste punhal jurei matar Vossa Santidade. Que Vóssa Santidade
me' perdôe ":

Pio Xll, que acabara de rezar o' rosário para um grupo de traba
lhudores entre os quais' se encontrava Oornacchiota, permaneceu si
lencioso um momento e disse apenas: "Perdôo-te, meu j'il,l10".

Verbas para Santa Catarina
Em edição próxima daremos inicio à publicação das »erbos con

signadas no orçamento de 1950, para o nosso ;Estado.'
Essas consignações, em Brande parte, deftuem. do prestigio a que

te elevou o eminente conterrâneo �Verêll Ramos, e do trabalho eiici
ente da wepresentação de Santa Catc!1'iiw, EIn ambas as casas do Par.
lamento.

Instalada -em todo. o Brasil, domingo
próximo, a' Legião d d Decência

,A Russia recebeu em \ t945
material atômico dos EE.UU.

\

CQnstituÍ1� uma reuniã'O encanta-

dora a recepção que, no sábado versas corporaçõés e jornalista;:,
último, os 'comandantes e oficiais Aos recepcionados, os· i1us.tres co·

dds' caças sub-marinos Gurupi � mandantes Capitão-Tenente Geral-·
Guajará ofereceram, a bordo, ao do Gonrdin Joaçaba, do "Guajará'"
mundo oficial e à sociedade flori.a- e Capitão-Tenente Hélio Warroig de'
napolitana. Presentes, foram anota- Melo, do "Gurupi'�, bem C'omo de
dos ,além de exmas. sras. e gentis mais oficiais, prodigalizaram. gen
senhorinhas, ss .. exas. o sr. Gover- ti1ezas, já na descrição ampla 'das;'
nador do Estado, o sr. des. Presi- unidades, já lhes oferecendo varia'
ciente do Tribunal de Justiça, o sr. dos coqueléis, salgadinhos e codes;
Coman·dantc do 5° Distrito ,Naval .'Foi essa recepção um acontecf-
o rev11l0. represeútante de s. exa. o menta social de marcante relêvo,.
sr. Arcebispo, o sr. Comandante dó a todos encantando aqueles esplc'1-
14° B. C" secretários d'Estado, de-

J di�los momentos passados no convi�

sembargadore�, _d(,Pllh�d?s.' diret�. yi�� sel11?re amável da gente :idalgflO
res de reparhçoes, OfiCIaIS das ,_k lh\ :\Iarmlla.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informaeões ntei�:A ��lh�r e'
'> )J",) 'a Cíêncío

Horario das empre"l Indiscutivélme��lé; :�:l�:�at;�o_
sas rodovia rias I

dcrna muito tem contribuido no

OlGUND.....rmRA' , campo cientifico e por conseguinte
... para o progresso do mundo,....llpre:eeo 810 et.t6"Ao _ � _

7 haru. I Rode-se dizer que em todos os se-

ruA.uto-V�acao ltaja! - l� - la » res onde surgem descobertas cienti
E%pre.1IO Brw!Qu_ - WirWii1l.- - ficas já ,se encontrá a mulher dan-111 boru. .' ,

.

ExpreslKI BrU.quena - No-n 'l'IreM«> do a sua parcela de saber, ajudando.
- 16,30 hora. ,

I t
'

T.A.uto-V!açlo C&� _ .JotaTU. incansave mente e a e com sacrr 1-
- • hor,... cio.
__ ':�f'<> CatN'lineJlft - Cm1ttba I Não podemos dar melhor ,exem-,
P�oylAr1e 8ul·BruU - l"6rto Al4Dl'14, ulo de amor i.t ciência, lunacidada-

�
. - " hora,s. I

Rápido S'J}·BraBileira - Joln'f'Ue _ 'que culminou com o maior dos sa-

113
Jfo;j':fõ Sul·Brasllelra Curitiba 'crit'icios, que foi o da própria vi-Rua Senador Dantas, 40 _ 1° 6 horas. [rla, elo que o dessa sublime mulher-TERCA.·FEnL&
4uto-ViaçAo CatarineIlN - Perto .A.l. que foi Mme. Curie,

'"A.U�,:��uc.tarIin_ _ CUirittbr Conhecemos todos a história des-
'

- II horas sa heroina modesta, que sacrfficou.Âuto-Vleç!o Catu1D_ Jola'f'1le
.

- • hor... a vida inteira para descobrir o "ra ...

Autb,VlaçAO Ca� -

TubanCl/diul11",qUetantos beneficios trou-
- 8 horas. '

Expresso Iao OrlIIt6'f'Ao La4r- - xc à humanidade. Nunca desanimou'
7 horas.
Emprês. Glóna lAClma ,_ , .. :

um só momento, mesmo em face
• � horu.�._ _._ lidos maiores problemas que se apre-.....prel'JilO �' .....� - ........1118 -, '

UI ,horu. I sentavam no decorrer de sua cor-

1'I.:..lto-Vlacao It&.I&I - rUJa! - 11 )k)
l rcíra.

Rãpldo Sul·Brasllelra, -, JolnvUe -) Trabalhou com denodo durante.13 horas.
Rãpldo Sul-Brasüeíra Curitiba -

i anos seguidos visando só e exclusi-
6 horas.

I t b
'

.

dei tQU.A.RTA..J'J:!U. vamen e o em que po ela razer-
Auto-Vl.aQlo CatRI'lneD.M CUrttlba à sua descoberta. I,

- II horas.

I.A.uto,VlaçAo Catü-!n_ Joln'f'Ue
_

Nunca' pensou, em aufer-ir hen�fi-
- • horas, ,_ ,

.A.uto-vla�ao Cat.u1JJenM l..Ac'IIDal
; ClOS para SI propna, nunca penS(lu

•
-, 6,30 horas, ,no dinheiro um só momento. E no-

I Rápido SuI·Bras!lelra - O.lr1tlba - ) '

6 horas. • I entanto era ,pobre, mUllo pobre. Po-
Rãp:do Sul·Brabllelra - Jolu'f'U. rém, para MARIA SLODOWSKA a13 horas.
Expresso 810 c.1.no....o - LacuDa ciência era ludo e o dinheil'o nada.7 horas"

I' r IExpretl80 BruaQuenae - Bl'wlQu. _ va la. \.onsu tado certá ocasião, so-

I
A dir*o Dlo se resvoD- UI.A.��:�laç.o 1t.&Jaf _ II bo-

brc se lhe inl eressava explorar o'
sabiliza pelos conceitos ru.

ltajat -

"radium" para fins comerciai�, ou-
- emitidos nos artii{o,

_��or�u- - No'f'. ThJlto I de poderia auferir grandes lucros,
__v_ ........-�.:'�!!..� .__.......?__Rt;::;!:�a Sul Brull - Perto .AJ.qTe Irespondeu ofendida e maguada

•
, QUINT.I.·F1IlIlU. '

I
com semclhonle proposta: Tra]Ja-Viação 4erea A.l=-�lar�tarr1n.enN PftMo! 111ei muilo para conseguir o que

H á· A.uto.YlllçAo Cata1"in<!ILItI -

0Jll'1t1b111 descJ'ei dUl'anLe toda a

minha.
vi'dà_or fiO

1-
II hOr&8. '

Se(lunda,..feira ,bto-Viaç.lo C&tulnenM - JoIn'f'1le mas nã? pen�ei em lLl<{.ro nenhum �- • horas,
( ) t d b_ 13,00 _ Lajes e N.... ,"uto.VlaçAo Catuln_ 'rubarrio 11 ara n1lm, e Slm em o os os ene-

- 6 harJl,B,
r

I ficios que O- radium possa dar à
....uto·Vlaçêo 1:ttar1.nenH - �a, humanidade.-16,30 bors,8. IFlXItre880 SAo Crt8t0'f'Ao - LiIpJut -, Bem diferenLe o ,pensamento des-'1 horaB. '

II 'b' 'b '

Ilmpresa Glória - x.acu- - • 112 sa mu ler 'sa la, àos sa ios "ata-
o 7 1/2 hara.. n�icos" dos descobridores da de-IIlxpresso &r\ltlQuem;a - Bru.QWI - ,

t. horas.
'

1Iintegração do átomo, cuja fim,Ji-.A.uto-Vlaç.lo ItaJc1 - naJa! - 1. 110-
I'U,,, dade principal foi a bomba atômi·
Rápido Sul·Brasileira - Joln'f'Ue -

ca instrumento de O'uerra de des13 horas. 1 ,
•

",-

• �ãPido Sul·Brasllelra - Curitiba :- truição desta mesma humanidade _
lSl:'':!'sa Sul Oeste Ltda - Xapecó - la que MIlle, Curie tanto amou.

- • horo. I E ::\1:me. Curie frizou ainda que�BEXTA.·�
bIt t

- . .

Rodonm-Ia Sul BramI _ P6Tto � a so u amen e nao consentIrIa que
-

....�t!<t-�ç.o Catarln_ OuI'I;Uba
'
o seu radium fosse empregado para

- lI�h'ora.. fins de guerra.
.A.Uw.Viaç,lo C&� .Jo1n� I \l\1f_ " hora. has a guerra de 1914 estourou,
Âuto·VlaçAo Catarlin_ -. t.a«uDa poucos anos depois da rlescoberf�

- 6,30 hor.... I
d d'

.

e Pôrto ExpresllO SAo �1I1tOTAo - � -' o ra lUm e 1nalS uma vez Mme.
7 !�;:Vt.açAo Itajat _ !taja1 _ 1/1 bo-

Curie se entregou completamentt},
ru.· ao trabalho, arduo e cansativo em

E:I:piI"e&lKl BruIIQu_ BrWIQWI - I "f t" 1'-16 hora.. ,p eno ron , para sa vaI' centenas'
Rápido Sul·Brasllelra Join'f'Ue - I de vidas como enfermeira dedicarlrr1:3 horas. '

,

RãpldQ Sul·Brasllelra Curitiba - no serviço de Raios X, cuja origem'6 horas.
BABADO 'está justamente na descoberta que

_ .Io.�t��!!�O Catarln_ - CUtrlt1ba I celebrizou esta valorosa mulher
Rápido SuI·BraB1lelra Joln'f'Ue

-I nascida na Polonia que foi Maria,13 horas.
Rãpldo Sul·BrasUelra Curitiba -

'I Slodowska 'Curie. (Copyright Rio,6 horas. press). I
- • horas.

.A.uto·ViaçAo Catu!neDle .Joln'f'l}" DR. FRANCISCO CAMARA
- • horu. I NETO' ...,

.A.uto-VlaçAo Cattar1IneJIIN Tube.r60 �

- fi hora.. Advogado
7 ��:sso 810 omto'f'Ao - Lapaa

Escritório: Rua Felipe Schimid�
Expreseo BrwIquenIMI - Bruequ. 21 (SObrado) (Alto da casa "�'14 horas. '

"

.A.utc-vJaçlo· ltaja! - rtajaJ - li )lo. Paraíso")
ra�xprelll!lO �1l_ ...:.. Non TreMo Residencia: Rua Alvaro de çarO'
- 9,30 hor... valho 36Expresso Glória - Laa'UJUI - • 1/1 '

• 7 112 horu,
..DIiMINGO

Rãpldo Sul·Brasllelra - Curitiba
6 horas.

Florianópolis

-/ ���i�'���' 'R�Ü���'I�'iio
..

�.,
.. r-

PLACAS SlFILITICAS·

Elixir de Nogueira

I
Modioação

-

auxiliar no tratamentt1
da eiflJilI

•

.... � �� _
.

- -:- CASAS 1il TERRENOS
8,00 - JoinviIle

I
Possue V. S. casas ou terreno. plI1S"

Curitiba - Paranaguá Dr. (LARNO G. vender?

_ Santos e Rio: GALLETTI Não encontra comprador?

VaI A D V O G A D O Entregue ao Escritório ImobUJjrlVARIG - 12,30 - .,U
A., L. Alves.

ORUZEIRO DO SUL - 18,1i& Crime e CliveI Rua Deodoro 34.
lOl"te Can.tltuição d. Sociodad. • • . .• ... ..•. ••....••

• •

PAN�IR - 9,25 - Norte NATURALIZAÇÕES SENlIORITA!
PANAIR - .14,35 - Sul Titulo. D.alarat6rlo.

A ultima creação em rel";-
PANAIR - 14,35 - Sul\ E.orit6l'io • R•• id"ncla ierante é o 'Guaraná KNO'(_

Dom'nq.o •

Rua Tbadent•• 47.

I
EM GARRAFAS GRANDE",

PANAIR - 9,25 - Norte ) FONE -. usa Preferindo-o está
aRUZEIRD DO SÚL» - U,OO

..... acompanhán?ó a mod a

A bíblia e a divulgação da cultura
Isaar CcrIos de' Camarga

Não faz muito, a Juventude ca-, exercer Influôncia tão marcante
tólica fez realizar um Curso Bibli- sôbre as massas populares co

{lO, com o seguinte lema: "CO- mo as ISagl'aLlas Esm-Ituras. A 12 de
NHEICE.R PAIRA _!\!MAR". Digna de junho de 1918, foi organizada no

€l1comtos foi essa realização por- Rio de Janeiro a Sociedade Bíbli
quanto, se hã l ivro que merece di- ca, do Brasil. Pois bem, em seu pr i
vulgado e esbudado é a Bíblia Sa- meiro ano de atividade essa nó
grada, fonte. mestra da cultura e vel organização fez' circular por
da civi lízação. Essa divulgação é todo o Brasil 1.479.222 exemplares
necessária para que os seus inf'i- de Bíblias, Novos "I'estameritos e

nítos heueffcios se 'alastrem por Porções Bíblicas. Não consLa de
todo o mundo e assim os homsns 'outro livro que tenha circulação
se dessedentem nesse manancial igual. E onde quer que chegue ês-
de eterna sabedor-ia. , se Livro, êle desperta inteligên;
Se quisermos amàr o Livro Diví- .oías inertes Oli adormecidas; che

no, é preciso conhecê-lo; para co- gamos a ver septuagenários anal

nhecê-Io, necessário se torna estu- fabetos sentarem-se nos bancos
dá-lo. ,esüo".ares 'com seus bisnetos para
E nesse trato 'conl.ínuo com a pa-I apreender a ler a Biblia: Para per

).avra de Deus, vai o individuo a- ceberrnos o alcance social désse
_pel'feiçoando os seus conhecimen- fenômeno, basta lembrarmos que, a
tos, Isto

,porque encontramos na I divulgação da Bíblia é um meio
Bíblía tôdas as variedades ele ,te- poderoso de s'e combater o anal
ratura. História geográ fica e ero-: fabetismo.
nológica, Poesia, Profecia, Bíogra- Graças a Deus, pois, a Bíblia já
fia, Histórias, Cartas, Auto-bío- está se tornando o liVl;O dos bra

grafias, Dramas, Discursos, Humo- sileiros. Perseguições, destruição,
rismo, Visões, Romance; tudo, edí- C1}leima só servirão para aumen

ficando a mente e, sobretudo, o

I
tra a sua procura. E esta Palavra

espJrito.. .

'

, I
há de _ensinar-nos 'a ler, a be�l ,�i-A Bíblia e ionte de cultnra. Es..' ver, ha de abençoar-nos e santií'í

s� asserção . comprovada ao veri'l CaI'-nos, tornando-se Dara 'o Bra
f.lcarmos a ;profunda innUPl1cia silo que tem sido para os povos
que tem exel"cido sôbre aoS litera-j que marcham na vanguarda da
turas ocidentais, especialmente a, civilização.
anglõ-germânica. Aliá,s, a vida I

, Esta semeadura fecunda e 'am

dêslses :povos é fortemente influ-I pIa, por consULull' uma g-randiosa
encíada pela leitura dêsse Livro'l cruzada educadora e cnltura�, há
A tradução da Bíblia feila por Lu· de frulificar numa civiliza'ção que
tero é clássica na Alemanha-; se a levará esta grande nação a' ocupar
rainha Vitória afirmou que a Bí- posição de destaque, no conce,rto
blia fez a grandeza ,da Tnghterra, dos povos.
Taine demonstrou a verdade do Os evangélicos consagram o se

asserto;' ,os "pais peregrinos" tira- gunrlo domingo de dczembro c'omo
ram da Bíblia as energias morais o Dia da Bíblia.
e es'pirituais que são os alicerces Hoje, porLanto, estão fazendo
da grànde nação norte ame'ricana.' �ma grande propaganda dêsse Li

vro dÍvino e maravilboso, por to

dos os meios ao seu alcance, sem·

i>re coi1l o objetivo de fazê-lo mais
conhecido e amado.

Se quisermos a explioOaç,ão, encon
trá·la-emoS' no seguinte fato: ês
ses paíseS' são partielátios da Re
fOl'nia. A grand,e revolução religio
sa do século XVI, "ôbre sel' um

dos fatores mais s i.gl1i ficaLi\'os da
vida espiritual ,da humanidade,
tem oOomo cara'cterística fllndamen
tal a preocupação de ler e di vul
gar 0':3 ensinos da -Bíblia. O Pro
testantismo é eminentemenLe are·

ligião do Livro. A RefoJ'lIia, atra
vés ela Bíblia, 'comunicou aos po
vos 'que a adotaram uma fôrça de
que a llislól'Ía mal pod,e dar con

ta. Por isso mesmo, êsses povos
são os mais cultos e progr,essistas.

Se me não credes, vêde a Ho
loanda, .a Suéci'a, a Noruega, a Fin

lândia, a' Dinamarca e chegareis �
un�a conclusão.
Há ilm .grande contraste entre os

'países onde a Bíblia circula livre
mente em ,gl'ande escala e aqueles
onde a cil'culação é limitada e

até combatida. A!bstendo�rios de
fazer oCompava'ção entre os .países
norte e sul americanos, ou ,entre
as nações do node e do sul da
Europa para ,que não s'e alegue a

.diferença de clima ou de raça, va·
mos à Suíça' e coniras'l:emo,s a si

tuação dos cantões onde a Bíblia
é divulgada e onele é proibida. On
de ela é amIilamente disseminada
e' �lda, os cantões sobrepujam sob
o ponto de visl.a da ,instrução, da
literatura, das belas artes, da 'in
dústria, cIo comércio, da riqueza,
do asseio; em suma, da cultura e I'da civilização; ,

Feliz é a nação que tem por
fimdamento a Palavra de Deus.

E eu prevaleÇlo-me da imprensa
lorte

para ,entregar aos meus leitores es-

ta 'mens'a,gem, em cujo epílogo es·

tá êste ipensamento luminoso: "A
Bíblia contém a mente d'e Deus, o ,

'

estad.o do 'l1omem, o ca:minho da

salvação, a condenação dos peca
dores e a felicidade dos crlÕlntes.
Suas doulrinas são santas, seus

preceitos obrigatórios, suas' histó
.rias verdadeiras, s�as decisões
imuLáveis. LecIe·a para serdes san

tos; cred.e-'a para estardes segu

ros; praticai·a para' serdes san-

,tos".

Encomende seu terno para
Natal ,até 20 de novembro

Loja'Rener
Se nos reportarmos ao 'Brasil e Tenente Silveira, 29

observarmos o número de exempla· Florianópolis
.

res da Bíblia OH pades dcla d

iss'e-I
' 1.. • • • ..

minad,os por todo o lerl'ilóriO na- h 01- - -

cional, haveremos de vel'ificar rar.IClpaçaO
que êsse Liyro é um dos eJ('111('I1- João de Borba e senhora comu-
tos mais destacados na formação nicam aos parentes e pessoas

- de
da cultura brasileira. Nen11 um pe· sua amizade, o nascimento, ,ontem;

, riódico, nenhuma obra li I'erária na Maternidade ".oarros Corrêa",
ou científica logrou cir'cular tão do primogênito João Carlos de
largamente pelos yastos rin�õl's da Borba.

Pútria, nenhL1m, li\TO conseguiu Fpolís. 10-XII-19í9.

___..........._..T_....J< _
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o BSTADn .....Terca·relra 13 ele Dezembro ele '.49 3

A ' bl r
� .Extravio de apólices Tel�g�ama8 retid�sssem el ii. Elisa Maria Collaço Barbosa I t Telegrafos, telegramas para .•torna público, para os devidos e, Te'égTa1os e telegr�m�s para.

O Luier Nunes Varela demonstra onde está o dinheiro da venda efeítos, o extravio das seguín- Ar-linda Besa
do leite à populaçao da capital, afirmando não v!sar a Usina tes apolices da Divida Pú�lica António Francisco

lucro algum. - Um conv'ite da Secretana da do Estado de Santa Catarma: Rita Silveira'

, V. O. Públicas à Assembléia Lei 769: apolices números Vieir-a LopesO �l'. Rui C. Feuerschutte, 1° Vi- orador relatou _ 650,.338,30, para 2634, 2635, 2637, 2639, 2640, Cacilda Melo
ce Presidente, presidiu os trabalhos pagamento de dividas de 1947, com 2641, 2643, 2644, 2645, 2646 Sebastião Carvalho
de ontem, estando presentes 34 srs. aquisição de móveis, utcnsi lios, V3- 2647,2648,2649,3277, 3281, Jovina Melo'

,deputados. silhames, veiculas, etc., despêsa au- 3282 3284, 3285, 3286, 3426, Idalino Francisco ,Silva
Aprovada a ata foi lida o matéria tnrizada pela C. E. P.; 1.066,785,50, 3427: 3428, 3429, 3430, 3432, Circo Teatro /Biduca

do expediente, pagamento de ordenados, etc. Ai 3433, 3434, 3436, 3435, 2431 Dina Martins
- ONDE ESTÁ O DINHErHO _ está desvendado o mistério aponta- 2636, 2638, 2642, 3283; Lei 507: Crizallino Andrades

O Sr. Nunes Varela, lider da do pelos údenistas, demonstrado co- 1076, 1078, 1099, 1100, 1101, Miguel Soika
maior-ia, foi-o único orador inseri- mo' ficou onde está o dinheiro da 1102, 1103, 1108, 1115, 1116, Edú Santos
to. S. Excia., da tribuna .pr incipnl, Usina de Beneficiamento de Leite, 1117, 1119, 1120 e 1121. Antônio Carlos e Anita
desenvolveu considerações em tQ.r- ficando, dessa forma, esclarecido o Florianópolis, 12 de dezem- Oaino Marcesino Silva
no de alguns tópicos da prestação assunto, de maneira arrazadora, co_ bro de 1949.

_....... .. ,de contas do Govêrno do Estado já lTIO muito bem o classificou o sr. Elisa ..Maria Callaço Barbosa. _

aprovada pela Casa, na parte que Armando Calil.

METE0 Quem .perdeu 1foi criticada por elementos' udenis- A esta altura, o orador deixou a SERVIÇO DE •

tas. Leu o orador os trechos cons- tribuna par haver expirado a hora

ROLOGIA
-0-'A f "de de hoje consigna o

I Acha-se nesta redação, 'à disposí-
e erneri

"tautes da crônica da Assembléia, do expediente ,prometendo vo tar
.

.aniversár io natalício da gfaciosa .

I J'
-

I -

d T ate' 14 cão de seu dono, uma carteira en.•
'

publicada pelo "Diário da Tarde" a ocupa- a em exp icaçao pessoa, Previsão ° empo, '
.senhorinha Jaimira Peluso Cardo-

referentemente á receita da Usina após votada a matéria da ordem- horas do dia 13, coriuada defronte da Farmácia80, intesigente aluna do Colégio
1 di E 1 instavel Moderna, ontem, às 8,00 horas.de Beneficiamento do Leite, ficando (0- la. Tempo: m gera u •""Cotação de Jesus" e filha, do dis,

O d d d' t
.

D dr'ante Sulrespondida, conforme o desenrolar r em o la Ven OS: O quatinto casal Jobel e Olga. Cardoso.
EMENDAS P' t de Ieida exposição do lider majoritário, I : -

,
roje o e ei que frescos,Suas amiguinhas 'a homenagea-

-

d t S f rá de Cemi.a., Gravata., Pilame.com documentação .à mão, a inda- dispõe sôbre as comemorações o Tempera ura: o are. -

1
rão pelo feliz evento.

..

d B t II
-

"B- . .

Mel·a. d.....melhcres, pe G' me-gação udenista -'- onde está o di. bi-centenár-Io o a a rao arrr- clinio.
d IS

SR'!'A. MTRNA MEIRA �

t d h Dare. pre"ol ,6 na CASA Mnlieiro? - Prosseguindo na sua de, ga-Verde". Temperatura ex rema e 0- "

. Nata.deia-se, hO'je, a srta, Mirna
C ÇõES N 29- 34'4 .

M" 24 h Mínima 202 rELANEA _ RuaC .. �afra Imonstração. o sr. Nunes Varela in- INDI A : - s. a, e

JJ.e�:�=a�x::m::1:a::.:�,:,,-====...::..:.:..,_. _

Marta Meira, aplicada aluna do
B ..terpelou à bancada da UDN sôbre 451, dos srs. Heitor Liberato, raz i

� Colégio "Coração de Jesus" e d ile-
.

a acusação feita quando afirmaram Alves e Card050 da Veiga, a primeita Iílha do SI;. José Meira e de sua
"é assim que que êles levam o di- ra enrarecenrío a aquisição de ter.vexma, sra. d. Maria de Lourdes

\ nheíro do povo" ... Indagou, então, rena sôbre o qual está edificada 3Meira.
o Iider majuri lário aos udenístas'<- escola estadual de "Barra do Rio",Mírna Marta oferecerá na rcsi.,
êles quem ? O Govêrrio ? Os conta- em Itajai; a segunda sôhre a cons,dência de 'seus pais, uma lauta me-

I bilistas- Os funcionários da U31- trução de um posto de Puericultura. .sa de -doces e refrigerantes às ami,
, na? Nêsse momento, o sr, Orty Ma- em Brusque e a última sôbre um;.guinhas que lá irão curnprimenLa-

chado, em aparte, declarou ser fi grupo escolar _ Aprovados.

\
la. ,

F�BM A'NOS, HOJE: afirmação dos udenistas próprias a Volta à tribuna o líder Nunes
_ a srta, Maria L. Regis, dili- irresponsáveis. Outros apartes, à

Varela.

)gente caixa da Livraria Central. essa altura. surgiram, declarando o Tornando à tribuna, em explica _

_ a sra, .Hilde Athaide 'Wagner, sr. Armando Calil, que a missão ção pessoal, após votada a matéria
, .espósa do sr, João Batista Wagner, dos udenístas é a de atacar .atacar, da ordem-do-dia, o sr. Nunes Va�:NA:SCIíMENTOS: sem saber a quem. Antes de entrar rela, prosseguiu na sua at'razadora

,MBNINA VERA nos dados estatísticos, na tribuna, demonstração, provando à UDN
Acha 'se em festa o lar do nosso o lider majoritário contou a histo- onde está o (iionh�íro da venda do-dístinto conterrâneo Tte. Ivan ria da então Cooperativa do Leito, leite à população desta Capital.� Dentice .Linhares, brilhante oticiat '

em 1944, a qual não conseguiu rc- Retomando a fio da, meada, s. : I iêêêêêi#Jí'êt=Jêêt=Jêêêêr'#lr:;, do nosso Exército, e de sua exma·1 solver o a,ugustiante problema do excia. citou as dividas da Usina, I
(consorte d. Gilda Maria Cercal . fornecimento do leite. Fracassada a anteriores a 1948, que rcunidox, I
, Linhares, com o nascimento da en- I, Cooperativa, o Govêrno toma a sua formam mais de um milhão de cru- 1,cantadora Vera, ocorrido no- "Ca- responsabilidade a Cooperativa, zeiros e recolhida ao Tesouro do!
.sa de Sande São $ebastião", no transformando-a em Usina de Be- Estado, de venda, em 1949, 1 milhão.dia 9 dôste mês.

. I neficiamento de Leite que,' hoje, e noventa e nove mil cruzeiros! As.Ao ilustre casal e à íntercssan- aparelhada e equipada, consegne sim, ficou respondida a sórdida in-;te menina nossos melhores votos' dotar lôda a população da Capital, dagação da bancada uelenista _ 0.11-,de felicidades. de elementos 'necessários para que de está o dinheiro? Em aparte oVB.JANTE'S: possa cumprir as suas finalidade�, sr. Bulcão Viana se deu por satís-,P.ROF. MANOEL MENRIQUE como vem acontecendo ,agora fis- feito com os' esclarecimentos do li-PEftEIRA calizada pela Comissão Estadual de der da maioria e, por ceIfO, os co'Acha-se enÜe nós 'o sr. Manoel Preços, cujo presidente, o sr. Se-
leo'as de sua bancada.;_Henl'ique Pereira, estimado pro-, cre�ário da V�ação, O

.. P,�blicas e
I Terminandd, leu o orador oficia'Sal' público muito relacionado nes-

I Agncultura, nao tem direIto de vo- I do sr .Secretário da Viação, O. Pú- .'ta 'capi'tal. to, cabendo-lhe -ellmpl'Ír as deter-I blicas e Agricultura ,em que sãoDesejamoss-Ihe boas vindas com minações daquela Comissão. Ex?li- j convidados os srs.' deputados a '1i'os cumprimentos de ".o ESTADO". cou, ainda, o orador, que a Usma
sitarem a Usina de BeneficiamentoNOIVADo.S 'de Beneficiamento de Leite não vi-
de Leite para ,então, a:nalizando a'Com a graciosa senhürita Gessy sa lucro e, tão sómente, atravéz dês'
escrita eontábil; verificar em não,Guimarães 'l'orquato, filha do sr. se serviço, fornecer à população havú desv,io de d1l1heiros público3,'Saul Torql1ato e de sua exma. es- leite que possa. 5er serv,ido. DemaiS
como fôra, em sessões anteriores.):posa a. Julieta Guimarãf;s To'rqua- a mais ainda à acrescentar que a
insinuára representante da bancadato contratou casamento; ante-on- Usina fornece leite, gratuitamente, udenista, feito o que o sr. Nuneste�, o jovem Osní Silva. a estabelecimentos assistenéiais, Varela deixou a trilHlna, sob palafim de socorrer à população es-
mas.'

fiarticipac.. ,

ão colar, 'que não pode pagá-lo, P'Jr Falou, em seguida, o sr. Cardosomais barato que seja. Ainda mais: da Veiga; do P. R. P., que agradeceu"'renenLe IVAN DBNTI,GE LINHARES '_ os srs. deputados já fôram con-
a brilhanUssima _ adjetivo do ora.siderados à uma visita 'àquela Usi- dor _ exposição do lider da maio

na, olnde poderão verificar, na es-
ria, em que demonstrou a situaçãocrita contábil, onde está o dinhei- financeira da Usina de Beneflch-

1'0. .. Prosseguindo, depois de eg·
menta de Leite, ficando, assim, eu

i ,clarecer a procedência do leite, S.
cerrada a sessão, às 18,45 horas.excia. demonstrou que aquêle ser·

,.............. . _ ,São
viço, forç,osamente, tem que daf MALTEG, contem malte,do
prejuÍzo e, nunca, lucro, porquanto ovos e mel _ os grandes for
o Govêrno tem interêsse em solu- necedores de vitaminas. É
cionar, cama solucionado está, o melhor complemento alfmen"" .,.... • • • • • • • • • • • . . • . • . . • . . • • • • • •

problema, antes tão alarmante e tar para crianças e adultos.•: angustioso. Respondendo à indagn- venda em todas as farmácias
ção ",de onde está o �inheiro", o' armazens.

,,ANJVERSÁR<IOS:
MANOEL J\iIACHADO

'I'ranscocre, nesla data, o ani
versário natalício do jovem con

terrãnco Manoel Machado, aplica
do estudante, filho do nosso pre
zado amigo Antônio Vieira, Ins
petor Chefe da I. V. T. P., e de sua

exrna, sra. d. Alvina Schroeder
Machado.

Pelo transcurso de tão auspicio
sa data' o jovem nataliciante será
alvo de inequívocas' homenagens
de seus numerosos amigos, às
-quais, prazerosamente, nos asso-

ciamos.
.

:SRTA. JAIMIRA PELUSO CARDO_
So

e

,GILDA MAlRTA.oERCAL LINHARES,
part.icipam aos seus parentes e

'pessnas de suas relações, o nas

'Cimenlo de sua filha

VÉRA,
ocorrid,o na ",Casa de Saude

Seb'lstião", no dia nove (9)
·co.rrenLe mê.s.

Florianópolis, 11 dezembro 1949

da

......
,

�
- -.. . ..

, JOÃ!O DOS ,SANTOS ARK�O e SNRA.
I
I

,

I Participam _aos parentes e pessôas

Ide suas relaçoes', o contrato d.e ca

I samento
de sua filha Célia com o

SI'. 'Valmor Meél'eiros.

MANOEL MmBIRO,s E SNRA.

Participam aos parentes é pessôas
de suas relações', o contrato de ca

samentá de seu filho 'Valinor com a

Srla. Célia Areão.
e WAL>J.\iIüRCÉLIA
noivos

Fl.:wlÍlanó'polis) iOde, dez,embro de 1949

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço compJ.eto e espeeialisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra-
tamento.
COLPOSCOPIA -:- HISTERO _ SALPINGOGRAFIA _ ME

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondaS curtas':'Eletrocoagulação
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO 1, 10 andar - Edifício
do Montepio. '

Horário: Das 9 ás 12 hora� _ Dr. MuSsi.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

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

CAPITAL E

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INcaNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de' 1944

RESERVAS Cr$
Cr.
Crf
CrI
Crf
Cr$

Responsabildades ...•.• ..•.•. • ••••.•

Receita ....•. ....•• • ... _ .••...••••••

. 80.900.606,30
.6.978.401.755.97

67.053,245,30
142.176.603,Ho
98.687.816,30

76.736.401.306,20

Ativo : .. _. a •••••••••••••••

Sinistros pagos nos ultimos 10 anos • a' •

Responsabilidades ...... .... .. .......

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Frei�e de Carvalho, Dr. Francisco de si.
Anisio P;Jas8orrs, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José A��ell.

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

..,.....-.-_, _-.-.-.�,", • iN' ....

VESTlR·SE· COM CONFORT.
A

QUER E EUGANe,.,
PROCURE

alfaiataria Mello
Rua Felippe Scbmidt 48

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ .100.000,�0 re!ld.�.rta de 10'/. 80 ano com recebimento de ,uros mensaIs.

In/ormações nesta rédação,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 o !8'I'ADO�Terca-Ielr. 13 ele De2'embro CSe '.49'

É exatamente no Natal que mois fundamente se sente a responsabilidade

de ser o chefe da família. A alegria fácil dos risos felizes, descuidados e simples,
certos da proteção que você hoje lhes assegura, mais intensamente se

�eFlete em sua alma de pai e espôso. E você é levado a pensar na

melhor forma de garantir a continuidade dessa alegria e dêsse confôrto

atual, através de um seguro de vida. O agente da Sul Americq lhe

explicará, sem compromisso, qu� o plano mais adequado a seu

caso. Faça o seu seguro neste Natal, na certeza de que

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

Sul AlDeriea Casado? Tem filhos'___

I Rua N.·

COMPANHIA, NACIONAL DE SEGUROS DE .VIDA Cidade Bairro

/ FUNDADA EM 1895 E.tado

O U ,A, COMO A VOZ DE UM A M I G O, A PALAVRA DO AGENTE DA SUL AMERICA

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

i Datilógrafa, diplomada•

:
:
•

I Ferreira.

: Caixa Postal 55

:e.. ,

•

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Comentário InternaCional
Por ÁL NETO

o governo da Tchecoslova

íuqa não concorda com aquêle
grande brasileiro que se cha

mou Lauro Müller.
Lauro Müller costumava di-

zer:
' . •

"É a Intolerância que nos I
desgoverna,' ou 'venha' ela do

exagêro parti<�árid ou nasça da

ambição de conservar ou ad
quírír o mando.
"É dela que nascem os go

vêrnos prepotentes e as oposi
ções facciosas: dois extremos

que se confundem na obra co

mum de destruição'das li\Jer
dadas políticas."
Bem, o govêrno tcheco acre

dita na intolerância.
As autoridades de Praga es

tão levando a intolerância até
'o ponto de .hostüízar os estran

geiros.
Na TChecoslovaquia, atual

mente, basta ser estrangeiro
para ser mal visto pelas auto
rtdadas.
A United Presj, conta a his

tória com detalhes.
Em reportagem datada "de

Praga, a U. P. revela que' o go
vêrno tcheco está empenhado
numa campanha de expuisão
dos estrangeiros.
Qualquer estrangeiro, está

agora ameaçado de ter que dei
xar o pais.
Um cidadão de outro país es

tá 'calmamente almoçando em

sua casa quando, de repente,
chega úrn runcíonarío do go
vêrno e lhe diz que, dentro de,

poucas horas ou poucos dias,
tem' que dar o fora Tchecos'

Iovaquía.
Não adianta perguntar por

que razão. É uma ordem de des

pejo sem apelação.
A intolerância do governo

tcheco para com os estrangeiros
é tão grande que mesmo comu

nistas estão sendo expulsos.
'A_ expulsão dêsses lêais díscí

pulos de Stalin é um resultado do
ambiente de desconfiança que
existe no seio do governo.
Um porta-voz do govêrno de

clarou o seguinte à United
Press:
"Éles vieram a nós acenando

com cartões de I membros do

partido comunista precísamen
te porque eram espiões ...

"

Entretanto, outro porta-voz
do governo de Praga disse à
Uníted Press que, realmente,
muitos êrros têm sido cometi
�os, e niuitos comunistas leais ftêm sido expulsos.
Êste segundo porta-voz tra

!to� de desculpar as autorída
ídes acrescentando:
"Numa campanha como esta,

jé claro que muitos erros podem
!Ser cometidos. Isto é numa
no .....
Alguns esquerdistas sinceros,

que receberam� ordem de deixar
o país, fizeram ao re'porter a

ssguínte observação:
Até parecs que o governo pre

fere ter aqui os mais invetera
dos reacionários do que nós."

Os diplomatas, que represen
tam seus países, são Os únicos
que podem estar descançados.
Rclati!Yamente, pelo menos.,.

Natal

dos· Natais futuros·!

A. Sul A.merlca
CAIXA POSTAL 971 - RIO DE JANEIRO

Queiram enviar-me um folheto com ilu..
trações s6bre o Natal.

II-KKKK-l T8 O

• I
I

Nome
• _

Data da Nasc:, dia__ mês
__

ano
__

Profissão
_

j ;'�

( .

1·

I

Irmandade 'do Senhor Jesus dos'
Passos e Hospital de Caridade De ordem do sr. president�,O:�!!: honra de convidar os senhores

Edl·t' I d fArne"·'meoto associados e exmas. familias para o grande baile de gala de'São Silvestre.
ii �. U. ti

.
a realizar-se na noite de 31 do fluente, com inicio ás 22 horas .

De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor Jesus
NrA d hail ti t d

.

b 'Ih ti Ao

. . esse grau e ai e, que se reves Ira es e ano o maior rr ars sm..."
dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital, previno aos ínteres- -

d d b t d 1949
. . . , . serao apresenta as as e utan es e .

sados que, até o dia 20 deste mes, as 12 horas, receberá esta Irman, I
Não haverá reserva de mesas.

dade e Hospital, na sua Secretar-ia, propostas, em cartas f'eohadas, .. .

para o forneeimento de Lodos os artigos necessários ao seu consumo, Traje rrgor : Casaca, Smoking, Sumer, *ndo permitido linh3

durante o semestre de janeiro e juho do próximo ano de 1950. branco. •

Consistório, em Fltorianópolis, 6 de 'dezembro de 1949. Em 9 de -dezeI,nbro de 1949

Luiz S. B. Trindade c-: Secretário,· O Secretário Geral, Arnaldo Dutra

Transportes Coletivos I'
SRS. PASSAGEIROS

PARA J
ITAJAt - JOINVILE e CURITIBA IOs novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ofe

recem o máximo em

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman

H O R A R lOS:
Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13

horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se

guinte ás 6 horas.
Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven

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

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, (Busínas)
. Aparleho para limpar e testar Velas apenas por Cr$ 1,00

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

ft fífil
II

I S
Ataca todo ° .organísmo

rEM �IFILIS ou REUMATISMO DA

MESMA ORIGEM?
USE o POPULAR PREPARADO

da Sífilis e Reumatismo da mesma origem.
Inofensivo ao organismo, agradável como licor.

A _T E N ç Ã O, G A R O T A D A I

Acaba de chegar o 2° numero. da
GAZETA IUVEN1L

Posto de Venda Café Rio Branco \

CLUBE DOZE DE AGOSTO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o RBTAD"l-Tarefa·'eara 13 CII. dezembro 41. 1949 ,5

o marechal TUo
consegue sua
,maior vitória

..._ .._ ""-"'-">.o..A•..._._.�•...._... � ...:..... ...._...•...._...•...._....o.A.iLA..""'-""._ ++. � ,_� � ��.�.TT.VT.TT� � �� �TT.TT.TT.TT.TT.�� � � � �_� �_� �
n

. �

j�
.

GliDE DINHEIRO COMPRINDO ;1 �
: NA �.Londres,

�

(V. A.) - O marechal �.. .�.'Tito, da Iugoslavia, conseguiu sua .:., rASA PERRo�r '+�.maior vitória sõbre o Kremlin, no .:." l"llll,L,:julgamento por traíção que se rea- ••• �:+.Iíza em Bof ia.t Aoonteça o que acon_: Seu tipo de calçado quase de graça �.'

tecer nos próximos dias em tal �:.., .�.
julgamento, os diplomatas locais �:. Por que não a visita. para vêr? +!.concordam em que o repúdio das �t· ti I t , ....
"confissões anteriores, que o ex-vice- :::

'
rea meu e espantoso . .!.pr-imeiro ministro 'I'raicho Kostov ......, �

� �.+acaba de fazer, constitui rude golpe :�: Pare, entre e compre .:.rpara o prestígio do Kremlin. ';_.T
�

O rádio de Moscou menosprezou ..:. r
..:+

,'3 atitude sensacional do sr. Kostov, .!. � Rua CODselbel·ro Mafra D. 17 �:�dizendo que êste havia "negado .... 111
�•

...,

insolentemente as confissões escri- :' �••
'tas e assinadas com seu próprio ·2

_.�-� �
.

.,-� � �.� �-�'� �--�., ., � .,'�-� �'�
..

,., ., �.!..:++'.".��_H_�M__�"."."."."."•..,.++'."."."."."."."."."."."�;puhho ". Refel'ia-se à confissão que'" ........,... _ ' .

o sr, Kostov assinou antes de com-

Consagr!ldaval'ecer ante o Tribunal e em que II.admitia ter tratado. com agentes
Iugoslavos, norte-amerícanos e brio Rio,

�

(Y A.) - Sob o título 1 Segundo os �id�res republicanos
"lâmicos para derrotar ;eu próprio "Um Espelho imparcial: da situa-! 'COnsultados' pelo "O Globo", o PR,

, 'ção" "O Gl.obo" publica, hoje, com antes disposto a apoiar a fórmula
,governo.

- -

mineira, não a acerta, porque o
•.•.•• • ..•••••••••••••••••••••••• , destaque, na primeira pagll1�, ,es- b' ti "I' l''. ta nota: "Cabe ao. PSD o proxrmo o je IVO, no caso, e conci lar; a is-

10m blDóculo ' passo no tocante ao problema Sll- ta de nomes pessedistas mineiros
.

I!r�nde V·ISO-O
cessório". A UDN recusou a f'órmu- não só não foi aceita pela unanimi-

ta u la mineira, mas se dispôs a prosse- dade do PSD, como também recu-

guir nos entendimentos, visando sada pela totalidade da UDN.

uma solução interpartidária. Ouan-] Amanhã" é possível que o PR se I

do as negociações '_ entre os par. reuna e seus objetivos são o de har- !

tidos foram interrompidas, 'o p.8n monízar. a politica nacional.
deu entender que somente seriam Terá o partido de considerar a
reatadas através de iniciativas da proposta de ontem encarriffíhada
UiDN. pelo PR carioca, em favor da can-

didatura dó 91'. Artur Bernardes á
IAcentuam os pessedistas ligados presidenci��a Repu�lica_ Es�a can- jaos srs. �'erêu Ramos e Agamenon didatura dizia respeito, porem, a iMagalhães que essa iníoíatíva aca- possibilidade dos nomes mineiros 'Iba de ser tomada. Entendem, além

ao Catete. Na expectativa de que"
disso, que a nota udenista de on-

nas próximas horas, se desenvol- ,

tem 'consagrou o principio da fór-
vam conversações laterais em fá.

mula gaucha, apresentada pelo sr, vor da candidatura do br-igadeiro,
Marcial Terra ao Conselho Nacional

os e!.ementos pessedisLas são, em Ipessedísta, No decorrer do dia de
principio favoráveis a essa cand i-]

hoje, o presidente em exercicio do
datura, ,

/� iPSD, sr. Cirilo Junior, vai conver- Até agora porém, não houve qual-
sal' com os seus pares sobre a con-

quer conversação dirigida nesse i
vocação desse Conselho, tid t den 'a I

V·
. 'perfel'tt sen 1 o, mas apenas en Cl s ,,. isão maior e mEUS I

bi ôcuí Acredita-se que esse órgão só- pessoais estão em causa. Ontem, na !•que 8 de um bom \O CU.(
I

alcança quem' tem aólida mente se reunirá depois dum pro- Camara - adiantava-se que os mi- I
nunciarnento do PR sobre a fórrrlU-, nístros Clemente Mariani e Raul iinstrução, I

'Bon. livros. sobre todo. O! Ia mineira. Tal pronunciamento é. Fernandes deixariam suas pastas;

assun tos: esperado para a;nanhã. Apuramos' em virtude. �?S ultimes aconteci-ILIVRAR-IA IUDSA que, na reunião do Conselho Na- mentes polItIcas. Soubemos, porém, ,

:::I D Fl
- , l' cional do PSD será pr.oposta a cria- que tal não acontecerá, pois Cle- iIV {8 eodora, 33 - onanooo"

F d-
ção duma comissão para entender- mente l\fari:l!ri € Raul er,nan es,' .•.••••• �

•••••• ",' .,........ se com a UDN e PR. Isso em fun- acham que foram escolhidos ,pelo,'Bidaulí. dprroUu n
..

ção da �ota udenista de ontem, que general Dütra.e não pela UDN e,'
Paris

'

(O. E.) - A ,Assembleza propôs o prdsseguimento das de- assim, nada têm que ver com os.

�::�E'�::lf ;,:��}1���u!: manluiesa·se De' rea IleultimfOSloaCOrnl:eaCÍnmeo:tpOSo"',IS" I
_$twessivas Pl'opostas do govêrno, , N. ' II I��;l,�;:;e;a�;�:�:nt�:�:: d�;�;e�'�: AVISO" AOS RESERVISTAS I

. foi consUtuido, a. 28 de outubro_ O
De ordem do .8nr. CaPl-ão Aviador Comandante da Base A�l'ea ck

próprio partido de Bidanlt - o Re-I Florianópolis, o pôsto de apresentação, dos reservistas relacionados na

,publicano Poptt.[al' - desertou de- I Secção Mobilizadora nO 52 funci,ollará no dia f6lto ci:frrente mês' (dia
le, numa das votações.. do Reservista), no QuarteL da Fôrça P'Ülíéial do EsLado de Santa Uata-
As derrà'tas giraram em torno �e rina, em Florianópolis. Após aquela data, as apresentaçõe� soment�

questões de importância secunda.
s'erão feitas no Quartel da Base Aérea, de 17 a 31 do corrente.

: Tia - o aumento das pensões dos
,Os reservistas' residenLes no interior do Estado, pOdei'ão �'e apre-

'Veteranos de guer1'a - e não i,mpU- sentar nos' respectivos postos de apresentação do Exército.
,cavam em ,questão de conf�ança. Aqueles que deixarem de se apresentar, ficarão sujeitos ás pená-
Entl'etanto, bastaram para que, Ildades constantes da Lei do Serviço Militar. ..'

Bidault' corresse à. Assembléia, pUl'a' Saturnino BarboSa Lima, _ 10 Ten. Chefe da Sec'ção M.obilizadora
, assumir pessoalmente a defesa dos

nO 52
pontos de vista do govêI'no.

o

,
_

a ,fórmula gancha

• • •• • � ••••••• _4

Dia do
ii!

eSelfYlsta'() VALE D. ITA.lÜ
Proearem .. AgêllflJa

Progresso, De ordem do Exmo, Sr. Ministro de Estado e Negóci9s da Guerra,
t"IVRARIA 41,� ,Deste ano será comemorado o "Dia do Reservista" - (16-12.949), quan-

ROU I{J todos os reservistas do Exército de la, 2a e 3a categorias, pertencen-
9. • • • • • • • • • •• • .'••••••••••• ., tes as classes de 1922 a 1928, inclusive, deverão apresentar-se ao, H,o R

VEl'IDE-SE OU ALUGA-SE C., os residentes no Sub-Distrito do Estreito, ,e à 16a C. R., os residentes
O prédio sito à rua Blumenau n. na Ilha, afim de ser passado o visto em seUs certificados.

'28 - 'fratar com o sr. Cap. Améri·1 LUIZ NAPOLEÃO DE AZAMBUJA - 1° Ten. Chefe da 16a•
!('Q \la Polícia Militar. IC. R. M.

I

,á in Iara au O�

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

r.. perfeita

E com ONDAS CURTAS e '

I-,

longas tambem I
E vendido com garantia

Serve para' QUALbUER CARRO

Preço popular, menor que seu valor

moderna incluída

,

ideal PARA CAMINHÕES
. ,

x.. viajados agradavelmente

PEÇAM DEMONSTRAÇÃO NAS CASAS
" LIZADAS DO RAMO

ESPECIA·

Folhetos e inFormaçõrs do

.0 radio que satisfaz o· consumíd�r .

allmentando o movimento do revendedor»

SERÃO FORNECIDOS PELOS

DisÚibuidores exclusivos para todo o Brasil

feigenson &. eia lt�a .
Rua Aurora, 589-Tel.: 6-5401-São Paulo

'Caixa Postal' 36 A - End. Tel. : EURAMER

AOS SABADOS NÃO HÀ EXPEDIENTE

INDICADOR AZOL DO RIO ORAI'DE DO SOL
Um nome que se impõe pelos inestimá-v_eis serviços que vem

prestando durante seus 15 anos de existência ao comércio e
industria 'I

Já estamos angariando publicidade para 15a Edição
Informações com o sr. João Pires Machado á rua Conselheiro

, .. Mafra, 156
Florianópolis .�. Santa Catarina
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venceram
I InvictoS" o

Caiu novamente e «onze) flnminense: 3xl AdoUidbo e Nede as grandes _ figuras I do gramado
Nede (2). Mandlco e Hélio. os arUlbelros.

o cotejo de ante-ontem nõ o a equipe alvi.negra sabendo-se sentação regular. Gostamos de Coritfba, muito bem auxiliado I muito bem servido por Braulíoj.
maltratado estádio da F. C. D., to a: desejar. Que extranhassem o Juarez, do modo. como se deslOCa por Arécío, que vem se firmando Aos 12 minutos da fase finaI
entre os conjuntos combinados o gramado, não é nenhuma novi- no gramado, manobrando a pé- novamente. No trio central Jal- Mandico aumentou para 2 e aos

desta Capital e da Liga Blume-
.
dade, porquanto demostrou suá lota com calma e segurança, sem mo foi o melhor, aparecendo re- 15 Néde encerrou a contagem

nausnse de Desportos e que re, inferioridade lá mesmo nos seus estorvar o trabalho dos com- gulares Pilolo e Bolominl. O guar- para os locais, com um "shoot"

sultou na vitória dos locais que domíníos, quando f-oram batidos panheíros. O vigoroso "centro- pião Oswaldo mostrou.se ínse- fraco que Oswaldo não pouda
assim foram proclamadog cam- pelos mesmos adversários pelo avante colored se ,aptesenta guro, embora tenha efetuado al- defender, devido à trama que
peões do 'I'orneio das Seleções, escore de dois a um. A ausencía como um sério candidato a guinas defesas sensacionais, bem Saul 'e Mandico lhe armaram

zeve um desenrolar deçepcionan_1 dó espetacular Teixeirinha no posição de comandante da sele- como Waldir que o substituiu por atrapalhando a visão. O tento
te mesmo como espetáculo, sal, "onze" visitante em ambas as ção catarínense. Os' extremas alguns minutos deixando- o cam- de honra dos visitantes foi ob
vando-se graças Os bonitas fL partidas disputadas com Os me, Nascimento e Renê revelaram.se po com um sério ferimento no tido .por Hélio nos últimos mi
guras que fizer:am o. guardião tropolítanos, naturalmente dímí- rápidos, e bons.chutadores. nada 'queixo. Nicolau e Lazínho, dois nutos, cobrando um "hands'\
e o meia direita Néde. nuiu consideravelmente o pode- podendo fazer,entr,etanto, devido autênticos "cattazes'� dscepcío- próximo à area perígosa dos la

,
Precedido de enorme "cartaz"; que o ex_integrante do Botafogo à fraquesa dos s�us companheí- naram. sendo ambos a: causa do Cais. Resultado da tarde domí,

o "onze" de Blumenau, vence, do R. de Janeiro sozinho vale por ros de ala. Na zaga, Aduci Vidal insucesso da equipe, visto que nícal: Capital 3 x L. B. D. 1.
dor dos joinvilenses e deis ma, um espetáculo. Como conjunto

I
surpreendeu pela ótima marca- não foram Os coordenadores Os quadros [ogaram assim

frenses, apresentou-se no campo nada apresentou-nos Blumenau, ção exercida sôbre o perigoso eficazes que são. - constituidos:'
da rua Bocaiuva, deixando mui- Indivídualmente tev.e uma apre" Sàul. Convanceuo ex-defensor do Na equipe da capital, como CAPITAL: Adortnho, Garcia:

já. dissemos acíma, Néde e e Chinês; Ivan, Bráulio e Ge
Adolfinho fora_m os mail-trais raldo (depois Jair); BenteVÍ.
da tarde esportivaA O primeiro Néde, Urubri (depois Mandico) ,

pelo seu jogo rápido, infiltrador e Forrterollí (depois Nílttnho) e

bem articulado, além de exce- Saul.
lente "shooter", e o guardião BLUMENAU: Oswaldo (Wal
do Avaí pelas brílhantes e difi- dir e novamente Oswaldo).
cei� intervenções que praticou Aduci Vidal e Arécio; Pílolo,
e que deixaram assustados Bolominí e Jalmo; Nascimento
quantos acompa,nha,ram a luta. (depois Hélio,) Nicolau, Hélio
Salvaram o espetáculo e, pode- (dep6is Juarez), Laztnho e Re

mos afirmar, sem medo de nê (depois Nascimento);
errar, . que estão com suas pre- Dirigiu a partida, com ótíma
ssneas garantidas no "onze" performance, o sr, Fll1ancisco
que defenderá as cores de San- Chagas, da Federação Metropo.,
ta Cata::;ina no Campeonato litana de Futebol.

_., .

>.

'C�iõliia= .ctrz::"b--:Z fi U I _.

Brasileiro. A zaga, formada.' .,_ .

como sempre par Garcia e -ChL

C I"ne - O i: a' r' ,lionês. agradou, embora o "píayer"
do Paula Ramos estivesse
aquém das suas reais possíbili- HITZ - Hoje às 5, 7 Y±, e 8'Ji horas,
dades. Na linha média Bráulio
e Ivan num mesmo plano: re-

guiares, sendo Geraldo o mais

fraco' do trio. No ataque Nilti-
.

- Uma comédia do outro mundo;
nho e Mandíco bem melhores MILAGRES A GRANEL
que Fornerolli e Urubú. Bente
vi roí o que mais se

'

esforçou
no ataque e SauI marcado pou,
co fez.
A primeira. fase terminou ra- No Pro'grama:

Jo, vorável aos nossos por 1 a 0, 1) - A Marcha. da Vida _ Nac,
tento de Néde, aos 7 minutos
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Direção de PEDRO PAULO MACHADO

·Novamente v.encedor da Preliminar de São Silvestre
o

. aUéta- Waldomiro Monteiro
Apesar r do reduzido número

de atletas inscritos, em número

de 25, concorrendo apenas 16,

a corrida preliminar de São

�ílves,'l:r�', ante-ontem reajtzada
nesta capital, no período da

manhã, não deixou de alcançar
o desejado br,ilhantismo.

Grande número acompa-
nhou o desfecho ,g,ensacional
da prova que iria apontar o

representante de Sant,à Cata,

rtna na monumental rústica
internaci'onal de São Silvestre.

'Organizada pelo conceituado
. matutino paulista"A Gazeta

/Esportiva". ,

Pela s,egunda vez disputarão
a sensacional .

prova Os repre
sentantes de todos Os Estados,
:vencedores das preliminares.
No afio /passado tivemos em

:Waldomiro Monteiro, o' extra.

ordinário atléta de Porto União,
; pertencente à Sociedade Espor
:tiva Dr. Lauro Soares, o nosso

\representante, qu.e cumpriu
uma "performance" digna de

.

,todos os encomios, classifican
do-se em 31° lug�r entre quasi
dois mil atleta� concorrentes,
além de obter para Santa ·Ca.

tarina o 40 honrosíssimo lugar
na Classificação dos Estados.
O patrOCínio da preliminar

de ante_ontem foi novamente
confiado à ,esforçar;la Federa
ção Atlética Gatarinense, cujos
dirigentes não poupam es_

forços em bem servir.à causa

dos ,esportes:
A prova teve ImClO precisa�.

mente às 9,10 horas e f,oi dispu_
tada na distancia de 6 quilo.
metros, com o seguinte itinera
r,io percorrido 4 vez·es: Saida

Praça 15 de Novembro (defron
te a "A -Soberana") , lado do
iPalácio, lado da Catedral Me.

Itropolitana, lado da Pref,eitura
fr.[unicipal, rua Conselheiro Ma�
!rra, rua Sete de Setembro e rua

Felipe Schmidt, sendo a chega.
Ida no mesmo ponto de partida.
A prova teVe um transcurso

sensacional ,e eqUilibradO, im
pressionando vivamente ao pú.
blic'o ° duelo travado entre Wal
domiro Monteiro e o atleta de
Blumenau Waldemar Tiago de
Sousa; vencedor da Corrida da
Fogueira, realizada a 24 de �u-
000 do corrente ano nesta capi.
tal e na qual, o, primeiro obteve

. :a segunda colocação. Lado a la-

I I

I
"
I

1
I,

'�

do com o seu contendor desde Blumenau.
o inicio da prova Waldomiro 30 Oldenei Lima Santos
Monteiro nos últimos 200 me, Lira Tenis Clube.
rros imprimiu grande valoctda- 40 Oswaldo Euclides de Frei-

de, conseguindo assim atingir tas - Atlético

vítorioso o funil da chegada, 50 Leonídag Palma de Matos
com -boa distancia dobre q cor, -- Lira -

redor blumenauense, segundo co- 60 Vitor Gandolfi - Lira
locado. Em terceira lugar elas, 70 Oswaldo Souza . Lima
síricou-se Oldeneí Lima . dos Lira
Santos, ainda o melhor corre, 80 Jorge Faustino Pereira
dor da capital. Em quarto lugar Atlético
o atleta do Clube Atlético Ca- 90 Carlos, Espíndola - Lira
tarínense. Oswaldo Euclides de 100 Argentino Gonçalves-
F,reitas..Psaln10 Francisco, re- Atlético
presentante do Palmeiras; de 11° Psalmo Francisc-o --'-

Jolnvllle, e um dos favoritos, ínvílle
não foi bem sucedido, classífí; 12° Carlos Cunha Lira.
cando-se ,em 11° lugar.

\

130 João Batista Paes Branco
O tempo gasto pelo vencedor

-

__:_ Atlética
foi dos mais auspiciosos: 18 140 Dairo AgUiar - Atlético
minutos e 57 segundos, contra Todos esses atletas fizeram
os 19 minutos e 10 s,egundos jús a belíssimas medalhas ofe

por _e)e obtido no ano passado. recidas pelo j-ornal "A gazeta
Foi esta a classificação dos Esportivà ", de -São Paulo, sen-

concorrentes: do a entrega procedida solene.

1° Waldomir-o Monteiro' - mente na séde da F. A. C., pe-
Porto União. rante altas autoridapes espor-
2° Waldernar Tiago de Souza tivas.

..
_..-.-.._-_- - .._._ - -.-_..-..-_·_ ·R·_·.·_·_-�,

Na luta
I

entre campeões
o Figueire,Dse levou a melhor

Como, partida preliminàr da Meireles II (Marcos); Dadica,
tarde de ante_'Üntem no �stádio rPaPico (Trilha) e Trilha (Mei
da F.C.D., defrontaram-Se os reles II); Julinho (Moacir),
conjuntos do Figueirense e do Hamilton, Airton, Meireles I e

Clube Atlético Guaraní, cam- Osman. Guarani: Ernani, Ju_

peões de .1949 nas categorias de ca e Fausto; Quido (Onor), 01'
aspirantes e amadores, respecti- lando e Frederico; Vior, Jaime,
vamente. A vitória coube' ao aL Moacir, Toinho e Waldir.
'Vi-negro pela contagem de 4 a

I'
.

2, tentos de Moacir (3) e Os- TINTAS PARA IMPRESSÃO
man, para o vencedor, e Juca C O T TOM A R
(penalty) e Toinho, �ara o Gua_
rani. Sergio Tomazini apitou o

encontro e os quadros atuaram

assi� ,constituídos: FIGUEI
RENSE - Laudares, Castiç!ll e

EM JOINVILE O I' CAMPEONA
TO ESTADUAL DE BASQUETE

BOL JUVENIL
Marcou a Federação Atlética

Catarinense, para o próximo do_
EDITH GROBA SUPEROU SEU mingo" na adiantada cidade de

PRÓPRIÇ> RECORDE JOinville, a realização do Pri-
SUL.AMERICANO DOS 200 M&- meiro Campeonato Estàdual de

TROS NADO DE COSTAS Basquetebol Juvenil, sob o pa-
A extraodinári� nadadora bria- trocínio dia Liga Joinvilense de
sileira Edith Groba. do Flumi- Desportos. .

nense detentora de todos Os re_ O certame, quer pela grande
cordes

-

sul americanos de nado número de concorrentes, ,entre
de costas, conS'eguiu, na semana os quais o Ubiratan e o Tauba
passada, baixar de maneira es- t té, desta Capital, ou pelOS pre"
petacular a SUa m:arca nos 200 pàrativos que' estão sendo realL
metros, que ,êra de 2 minutos e I zados

há mais de um mês,
47 se.gundos, .assinalando 2 mi- promete alcançar <O maior su_

nutos, 43 segundos e 5 décimos. cesso e brilhantismo. "
,

�" I_.·�

,das Seleções

Sessões das Moças
- Uma comédia o'rigifal é di

vert idissima l

com

Frank Morgan e Kcenan Wynn.
90 minutos de gostosas gargalha

das!

Preços:
Sras, e sritas. Cr$ 1,2i1
Estudanes Cr$ 2,O'a
Cavalheiros íCr$ 3,20;
"Livre" - Creanças maiores de

5 anos poderão entrar na sessão de:,
5 horas.

NOVA V�TÓRIA DE JOE LOUIS
CHICAGO (V. A.) - Jae Louis,

que se aposentou como campeão
mundial de todos o.s pesos, pôs
a 'nocaute, no oitavo round o

pugilista Pat Vialentino, numa

lúta de exibição realizada dia 8 "

.�.. . .. .. - ..•

à noite. O adversário do ex-cam- ODEON

peão mundial foi o mesmo que Não haverá sessão cinematográfica
em outubro perdeu para o' ,atual .

' :

campeão mundial Ezzard Char_ HITZ - Amanhã:

les, também no oitavo round. Os Stan Laurel (o magro) e Oliver

espectadores que assistiram à Hardy (o gordo) - em

,eXibição sair,am convencidos de A BOMBA

que Joe Louis é ainda senhor Uma terrível explosão de garga·
abs-oluto do ring. Jae Louis de- lhadas atômicas!
clarou aos jornais que fará mais -.. •....... .. _ .. �_

duas lutas de exibição nesta ci- 5a Feira - RITZ:

diade, seguindo depois para a A- NO
.

NOSSO
.

ALEGRE CAMINHO

mérica do Sul, onde realizará ,.... . .. ,.... . .

umai "tournée". RITZ - Sábado:
\

. '. Don Ameche - Gene Tierney e
EM MARÇO O CAMPEONATO

ILaird Gregar - em:

/ �E REMO . O DL-\BO DISSE: - NÃO!
A dIretOrIa da C.B.D., em reU_1 (Technicolor)

nião levada a efeito na semana I .' .'....... ..:..... . �

Passada, resolveu aprovar as da- f' HOXY - Hoje à'S 8 horas
tas de 5 ou 12 .de março, pro- r AS AVF..NTURAS DE DAN JUAN
postas pelo Conselho, Técnico de

l (Technicolor)
,

Remos para a realização, em com'
São Paulo, do Campeonato Bra- Errol Flynn e Viveca Lindors.
S'ileiro de Remo.

.

No Programa:
C'OM A UNIVERSIDADE DE 1) - O Esporte em MarC'ha -

YALE O RECORD MUNDIAL Nacional.

DE 4x20Ó ME'n'\.OS, NADO 2) - Metro Jornal - Atllalidade&'.
LIVRE Preços:

De New Haven· (Connecticut) Cr$ 5,00 e 3,20.
Informa que uma equipe de na_ ':I111p. 14 anos".

tação da Universidade de Yale . ,

superou, quinta-feira última, o Dbmingo -:- RrI'Z:
recorde mundial de revesamento Humphrey Bogart � no seu 1Il(',;'"

4x2-oo metros nado livre. com o' lhor filme:

tempo
.

de oito minutos, 44 se" O TESOURO DE SIERRA MADRE:
g-undos e 6 décimos. O record .

,. ...•.... . �

anterior, que pertenCia a uma IMPÉRIO - Hoje às 8 horas,

equipe japonesa, era, de oito mi- Sessões das Moças
nutos, 45 segundos e 4 déCin-tos. I TUDO POR UM. BEIJO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida longa - ou mort prematura por molés-'

tia do coração?
. ocê pode escother , ,

aos esforços dos médicos, hoje há
novos hotizonte paTO O'� que

sofrem do coruçoo.
As perturbaç6es_ carrncccs tem, na verdade,
pe?'mit,ido a muitas pessoas viver longa ,e
jJTodutivaml2nte.

Novos medicamentos e novos tec-E um grande USE" - Sim, seu mé- Como conserv r o coração forte e

dico pode protegê-lo se você o con- saudáveL Em 1 primeiro lugar, decore'
sultar quando aparecerem os primei- os sintomas já 4 citados. Qualquer r. êles
1'OS sintomas.Muitas perturbações po- deve levá-lo". ��rocurar seu médico ime-.
dem afligir o seu coração, mas ne- diatamente. A � demora pode ser fatal!
nhuma delas precisa ameaçar a sua '1' -

( ti IE proteja o S6'iU coraçao em par ICU ar

vida se o diagnóstico é jeito precoce-

1
A

se passou dos 40 anos) seguindo estes
mente, seguindo-se o tratamento ade-

quado. preceitos:

Estes são os maiores inimigos de seu 1. Mantenha o pêso adequado. Seja mo-

coração: pressão sanguínea alta, en- derado n comer.

, , . 2. Faça exel .... CiC10S moderados, mas re ...

durecimento das arterias, moléstias ,gu!arme";fte.
infecciosas', amígdalas ou dentes in- 3. Procure U descansar e dormir conve-

feccionados. A maneira mais comum nientemej,nte.
_ (inteiramente desnecessária) de forçar 4. Se usa fuJ}'l10 e estimulantes, não abuse

de mêso ou jrrâ dêles.· '

O coração: excesso e peso ,.ou pra-
5. pe a ao '-seu médico que o ,:xaminetíca de esforços exagerados - espe- unfa ou duas vezes por ano SIga suas

cialmente depois dos 40. instruçõ!�s.
( Você verá o nome SQUIBB nas prateleiras de sua fatáCia.Nas receitas de seu rnédtco também. Porque SQUIB é um

pos maiores fabricantes do mundo de penic,hna, estre tomici.

na, vitaminas, anestésicos, hormônios e outros medic�entos
receitados peto seu médico, para restabelecer ou asseg�r�

ar s.ua
saúde. Desde 1858 os Laboratórios de Pesqu\sas de

squ!.
bb tem

descoberto, aperfeiçoado e produzido medicamentos p ara me-

lhorar o padrão de saúde II aliviar o sofrimento hum no em
_

todo o mundo. '----=-...::!!'--..I

.1 Ouça tôdas as terçcs-Ietros _ ..POR UMA VI A. MELHOR»,. a história dos gênios da ciência, o drama dos 1homens de branco I As 21 horas na Rádio N clonai do RIO. As 21:30 horas 'na Rádio Tupi de São Paulo. ,.

nicas oferecem, novas esperanças.
O diagnóstico hoje é mais preciso
graças ao raio-X, à radioscopia, ao

electrocardiograma, As infecções. que
fatigam o coração, podem agora se1-
abreviadas com o uso de muitas dro-'

gas novas... E uma cirurgia mi
raculosa e bem sucedida pode agora
corrigír muitos males do coração an

tes sem cura.

E lembre-se disto: o mêdo pode cau

sar tantos males quanto as pl'óprias
perturbações reais do coração. Os sin
tomas que observa podem ter uma

causa bem menos séria. Em vez de
se assustar - procure o seu médico I

SQUIBB
DESDE 18'58

Guarnicão Militar de
. ,

FI' - , tr AteD�ão 8r8.. Comerciantes, Chefes - .de
cnanepe IS Rp,partivões e.Empregadores Diversos

'Tendo em vista que nu dia 16 de dezembro do corrente ano será
comemorado .� dia do Reservista, .parágratn 10 do artigo 150 da L. S.

M., o Gomando da Guarnição Militar de Flortanópults, solicita o má
"imo empenho dos 81'S. Comerciantes, Chefes de Repartições e empre
gadores diversos no, sentido de facilitarem a apresentação de todos os

'eservístas que lhe são funcionalmente subordinados, permitindo desta
maneira q�e 'cada um cumpra com seu dever.

II - CLASSES QUE DEVEM APRBSENTAR-SE:
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.

Programa das festividades do Dia do Reservista
,

"
Afim de comemorar o D[A DO RESEftV1STA, esta

ção obedecerá ao seguinte programa:

A vista e' a prazo
Enrolamento 'de motores, dinâmos e transformadorea.

,

Instalação de luz e' força,
Venda de motores, rádios e acessoríos, outros aporelhos el'

tricos, arti�os elétricos, etc.
Representações diversas, com exclusividade dos insuperiveU

receptores "SARATOGA", "INDIANA" ,e "MERCURY".
A EL�RO-TeCNICA

Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 7.3.

DIA 16 DE DElZ.EJMllHO

GUarnit
\,

NA 16a C, R.: - 8,00 horas, - Apresentação dos reservís- \
tas residentes na Ilha. �

i
\

HasLeamento da Bandeira.
Canto do Hino Nacional.

Leitura do Boletim.

10,30 horas. - Desfile ao Busto do Olavo Bijac à Praça
Olívio Amorm,

Colocação de uma palma de Flôres.

Oração do 10 Ten. Luiz Felipe da Gama L'Obo D'Eça.
11,30 horas - Desfile: - Avenida _Hercílio Luz - Anita

Gar.íbaldi - Padre Míguelirro - volta à Praça 15 -;- Arcipreste
Paiva _:.. C. R.

Banda de Música do 140 B. C.
NO 140 B. C.: - 8,00 horas. Apresentação dos reservis-

tas residentes no Estreito.
Hasteamenío da Bandeira.
Canto do Hino Nacional.

Leitura do Boletim alusivo.
. .

Em face da longa distância à eidade e devido a precarIe-
dade de condução, os reservistas residentes no EstreiLo rícam
dispensados do dêsfíje,

Quartél em Florianópolis, 7 de dezembro de 1.949.
Paulo Gonçalves Weber Vieira da ROsa - Teu. CéJ. Cmt. da

Guarni ção.

VEN,Df-SE p'or motivo de mudança
.' Brande área de/terreno ià cultivada
I, (D,stante cerca de seis qUilome1ros da capital-Bairro-Barreiros

________- .

1
A rea de 142 metros de fre,nte por 1.850 de fundos, incluindo
( 6 casas de madeira e uma de material,

CASA MlSCELANEA dhtri

J
ESCRITóRIO IMOBILIABIO A. L. \ TRATAR:

bUI'dora dOI .-Rádioll ,. R.sIIO. IA ALVES
FI \"no'pol's

-

t d
-

Eecritô I d A L AI, Encarrega-se, mediante eomíssão, de �o '.. ,�t - nes a re açao ou scn ano . e . Lves

Victori ioVálvula. e Dieccs, compra e venda de imóveis. '

-reíros - com o proprietário Mathiall Iha.
Rua' Cbo€!ielheiro', Matr s flua Deodoro 315. \ nenau - com o sr, Christiano Knoll, no Hotel. Cr.uzeiro.

..
,

,..!
I

Os Rins que devem. eliminar Itodos os traços de substancias
toxicas ou impurezas do organis
mo, estão permitindo que um'

excesso de acido urico se 'acu

mule e penetre em todo o'

organismo.
A falta de cumprimento de sua.

tarefa por parte dos rins ê a,

causa fundamental das dôres
reumaticas. lumbago e irregula
ridades urinarias.
Este acido urico rapidamente fôr
ma cristais agudos. que se alo

jam nas articulações. causando
8 sua inflamação e rigidez, as,
cruciantes dôres do reumatismo
e outros males do sistema urina
rio. 'O tratamento apropriado de

ve fazer voltar os rins ao seu:
• estado normal. afim de poder

ser filtrado o acido urico. li: por'
isso que as Pilulas De Witt con

seguem dar alivio permanente:
'nos mais rebeldes casos.

As Pílulas De Witt atúam di
retamente sobre os rins,' de
volvendo-lhes a sua ação natural
de filtros das impurezas do'

organismo.
Acham-se á venda em 'todas 8$

farmacias.
PILULAS

t�DE WITT;,
,

Para OS Rins e a Bexiga
EM VIDROS De 40 E 100 P/LULAS.
Q GRANDE É MAIS' E'CONOMICO r

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

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 tortíücante. AI
venda em todas as farmácias
armazens.
... .. . .. . .. .. '................ ..

'

TINIAS PARA IMPlRESSÃO
COTTOMAR

TERRENOS
o Escrlttirlo .Imobiliário A. L. AJ.,."_

sempre lPnl compradores para casaa ti
terrenos.
RUJl Dpo larn SI!

-o---

Se ricos quereis ficar •

De modo tacil elegal
Fazei hoje 11mB inscrição
Credito M ituo Predia

......... If .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. ! .;

•.. r-eune som ... acabamento ••.

solidez... no piano perfeito!'
Além de vártos rnodêlos para
pronta entrega ... êste maravi

lhoso piano 'pode ser seu hoje:
mesmo, através do plano da.

pagamento a longo prazo!

Subwartzmaun
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Ceterirue

S/A
Cx, 134 - Te}. KNOT

F}o�ianópolis'
.. .. .. .. .. .. .. .

Participação
Willy Goldfeder e Marina 'I'hel

ma Goldfeder partíoipam a seus

parentes e pessoas amigas o nasci
mento de seu primogênito 8A1IOEI.
ANTONIO ocorrido, em 8 dêste

mês, na Maternidade, dr. Carlos
Corrêa.
Florianópolis 11 de dezembro ele'

1949.

\
•
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Florlen6polls, 13 <le dezembro dl5 '949

Primeiro Congresso Nacional dos
l\lunicipios

Reunir-se-á em 19 de março de 1950, na cidade de

10 Congresso Nacional dos Mun�icípios Brasíteiros sob

(la Associação Brasileira dos Murrioipios.
'

Promissor inteiêsse vem despertando o certamo entre as comunas

de todo o Brasil, o que bem demonstra o' patr iótíco propósito que as

anima no sentido, do soerguímento de sua vitalidade, com o debate
de problemas de real importância para o desenvolvimento comum.

Em nosso Estado é significativo o c'.llna de Simpatia que acolheu

9 simpático movimento, liderado, pelo insigne municipal Dr. Râ_
fael Xavier e cujo elevado objetivo vem empolgando tôdas as classes
de m..rpressão ativa na vida da nacionalidade, acima de quaisquer cor

rentés pactidárías,
Com O> fito de articular o movimento entre as comunas

ses; visitou esta Capital, a R do corrente, o Prof, Nelson
ilustre Secretário da Associação Brasileira dos Munícípios.
Oarluhosamente recebido pelo Dr. Adalberto Tolentino de Carva

lho, operoso Prefeito da Capitaj e pelos membros do Câmara Munici

pal, pôde S, S. eostatar que o idea � municipalista, tão acertadamente es·

posado pela campanha desenvolvida pela A. B. M. -encontra em San
ta Catarina 'o mesmo ambiente de francos e entusiásticns aplausos que
vem alcançando nas demais unidades federadas.

.

Em reunião efetuada na Câmara Municipal, sob a presidência
tio Prof. Nelsl>"; Omegna, foi 'constituída uma Comissão Especial en

carregada de articular o movimento entre os Municípios Catarínen

ses, tendo sido escolhido para comporem-na os snrs. Vereadores Ar
mando Valrrio de Assiz, Manuel Donato da Luz e Osvalelo ele Passos
Machado Desta Corníssão também participarão os srs, Prefeito. Muni
nipal, Dr. Adalberto Tolentíno de Carvalho e o Secretário Geral da
Prefeitura, Sr. Manuel Ferreira de Mello.

Brasileiros

II

Reunír-se-âe em

nalístas
Roma

eatélices
os

-

Jor-

para um congresso de imprensa do
CIDADE DO VATICANO, \12 (O, A]1o Santo. O principal tema a ser

E.) - Os jornalistas católicos de 'debatido no Congresso será: ",\
várias nações reunir-se-ão em Ro.. imprensa a serviço da verdade,
ma em fevereiro do próxÍlTIO ane justiça e paz",

,I
I

Valioso apoio ao
. recenseamento

o Revmo. Cônego Francisco Ta'
-

paJos, Secretário do Arcebispo do
Rio de Janeiro, em aviso da Curh
Metropolitana, acaba de fazer aos

51'S. Sacerdotes a seguinte rec-omeu

dação .a respeito do Censo de 1950:
"Certo de que todos os· Revmo:-:.

Srs. Sacerdotes compreendem per·
feitamente os beneficios que dêsse
empreendimento re'sultarão, o Ex

mo. Sr. Cardeal Arcebispo Teco·

menda ao Clero secular e regulor
que, colôcando-se, como sempre, na

vanguarda de todos os empreendi
mentos úteis à coletividade, prestem
aos encarregados do recenseameu'

to todo o,apôio possivel no sentido
sobretudo de criar um ambiente
propicio' à realização".

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
QUALIFICAÇÃO ELEITORAL

SER.10 ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

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

DIARIAMENTE.

I�,I

Já agora, publicado pelo Diário da Turde de sábado últi

mo, conheço a íntegra do discurso com que, na Assembléia; o..

sr. Oswaldo Cabral crilicou a situação financeira da Peniteu-
-

·ciari,a. Para qu e os interessados possam acompanhar esta

resposta - que por ser completa é �onga - reproduzo, 3Z

seguir, com os apartes, o trecho da fala do sr. Cabral :

"0 SR. OSWA!LDO CA,BRtU, - É de se estranhar portan
to, que, numa prestação de contas, não apareça a arrecadação
do Serviço de Benef'ioiamento do Leite, para o qual loda a

população concorre. Tenho certeza absoluta de que, nesta,

Casa, ninguem recebe leite de graça. Mas, vamos a,�ante.

Para aquisi-ção de matéria prima, destinada á Seção Indus..

tria', da Penitenciária do Estado foram aqui votados _

Coronél do Regimento de Linha de Cr$ 650.000,00, verbas 3-0-34 e 3-0�33, çoncedendn.se durante-

Santa Catarina, Olavo José da Ga- 1 o correr do ano, uma suplementação. Na demonstração re-

ma Lobo, Coelho d'Eçax 1, latíva à mat.ería prima, encontramos nas oí'icinas da Peniten-'

_ em 1807, no Rio Grande do' etária, em 1948, a existetroia de estoques no valor de

Sul, nascêu Joaquim Marques Lis- ICr$ 114.364,20. Pois bem, na prestação de contas constgua-se-

bôa, vindo a falecer no Rio de Ja, II que para a receita orçada de Cr$ 800.000,00, a Penitenciária

neiro em 29 de Março de 1897, no (e do Estado arrecadou apenas Cr$ 56l!.186,90. De maneira que

posto de R',mirante da Marinha de {, votamos a verba .de ·Cr$ 650,000,00 para a compra de matéria'

Guerra e com o Tiulo de Marques 1. prima para a Penitenciar ia: pnster-lormente suplementamos.

de 'I'aruandaré. É o Patrono da Ma- c essa verba e esse estabelecimento industrial, que não paga

rinha de. Guerra; mão de obra cara, que dispõe .de recursos para pagamento
- em 1825, o Brasil e o Uruguai j das diár-ias dos operários ...

declararam guerra a Argentina; li O S'R. FERREIRA DE MELO - Que não paga ímpostos;
_ em 1839, o Regente Araujo Li. {; O SR. 'OS"VALDO CABRAL -

... assim como para a ali-·

ma nomeou o então Coronél Luiz f mentação e véstuár ío dos presidíá r ios ; que não paga impos-

Alves de Lima e Silva Presidente e tos como diz
,
muito bem, o nobre colega Sr. Fernando Ferrei-

Comandante d-as -Armas da Pro. ra de Melo; que n50 pag-a aluguel. nem luz, enfim, nada dis-

vincia do Maranhão, então devas'- so, acaba dando prejuizo ...

tada pela guerra civi.J; ':"1-. O SR. �Rm...DO/ DE CARVALHü - E a'i'm de daI' pre-

_ em 1�39, nasceu em Ararua- J .iuizo, parece que a própria matéria prima se desvaloriza .. _

ma, na enlão ,Provincia do Rio. de s
O SR. FlBRRBIRA DE MELO - A matéria prima é trans-

Janeiro, o poMa Pedro Luiz Perei. fOI{mada e o produto vale menos...

.

,(
ra de Souza, vindo a faJ.ecer na .o SR. OSWALDO CA-BRAL - .E!etivamente, somados 0&

:f.azenda dás 1'res Barras em 16 de
C

estoques ,existentes com o resulta'do das venda�, o q1..1e se' 0.])-
L)

Julho de 1884; ,

tém não 'cheg-a ao "quantum" das verbas valadas por esta

_ em 1-864 os tratados existen_ Assembléia e emp,reg'adas na compra de matéria prima.

tes com a República Orient.al 1'0- t ,Sr. Presidente e Srs. Deputados, já não quero que a
\

se-

ram ,queimadns por ordem do res- (
ção Industrial da Penitenciaria apresente lucros. Ninguém

pectivo Governo; \1
ignora ,que sua finalidade precipua é reedUcar 0>8 preS'idiá�

_ em 1947; em Florianópolis, 0/ rios, habituá-.Jos ao trabalho honesto, despe,rlar-Ihes o inte-

teve lugar a primeira comemora- e{ rêsse pela vida na sociedade. Todos nós sabemos perfeitamen�·

'ção do "Dia do Marinheiro", após b \
te dissJ. O que não podemos' cOl11preen-der, por,ém, é que a

a instaJação do 50 Distrito Nava,l. �
matéria prima entre, seja, beneficiada e os produtos alcancem

Na sessão so,lene, realizada no Tea- � preços inferiores ao custo dessa matéria prima e da módiCa!

tI'O "Alvaro de Carv;üho", um dos mão de óbra. Admito que os lucros não d·essem para cobrir as-

oradores foi o autor destas notas'; 1
diárias dos presidiários, sua alimentação, fardamento, calçado

- a efémeride de hoje é con'sa- r etc. Se se apurasse um prejuizo, cOll'oordaria em que essa fôs-

grada ao ",Dia do Marinheiro". l� se a parte da contribuição do Estado, para a readapLação dos,

André Nilo Tadasco
r

deten.tos. Mas, para essas despesas, há outras verbas ... "

,Se a acusação que essa crít.ica abriga, partisse 'mais dI»

deputado e menos dO' inimigo pessoal do diretor da Peniten

ciári'a, este a ilidida em poucas pàlavras. Bastaria cor,rig-il.'"
e completar o pedido, de informações que, a respeito, o sr..

'Cabral endereçou ao Govêrno, a 5 de julho do· corrente ano e

a que a sí!cção dê contabilidad� deu resposta. Passo a passo".

em h'omeuagem à mutua desafeição, irei desmontando ao

pecinha do sr. ,Cabral. Para -aínàstra da má-Ifé ou da igno
.. rân(ia desse deputado vai aqui esta pequenina prova: Dis

se êle, na sua lenga-lenga, como se vê acima-: "Para aquisi
ção de matéria prima destinada à seção Indust1'ia[ da :Penilen

,

eiária ido 'Bstado, foram ,aqui votados Cr$ 650.000,00 verbas:

3-0-34 e 3.0-33, ,concedendo-se, durante o correr do ano, lzrnm

�{)nplementação."
A verba 3-0-34, inicialmente citada, nunca se destinou á

aquisição de matéria-prima, mas a material de espediente.
8e o sr. Cabral para fazer acusaÇlões' tivesse pelo menos a

!prudência de espirar na lei - na lei de que ele é um dos

autores - não viveria eternamente mergulhado na ignorân
cia. At:_é amanhã.

\ -

, I1�VO iU� r� i�n� r� «�.i�u H ori!n itãl ��[il'i�11
Sydney, 12 (E_) - O, g�verno tra-

,nas eleições gerais, depois de per- fidos libera� e agrr frio, que �e alia- vo australiano repudiou a arienla .. Zelandia. Os liberai. s agrários cas

balhista australIano fOI derrotado manecer 8 anos no poder. Os par'lr,am, conquistaram ,123 ca�eJras na ção governamental socialista, tal (sarão os direitos politicos do parti-·
Camara dos Deputac �os. ASSIm, o po- e-011l0 aconteceu há pouco na Nova do comun-ista. .

,

"el' Cantl·d"o ReUI- DIRETóRIO ACADÊMICO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS-
U • :�

. S ECONÔMICAS DE SANTA CÀTARINA
A con vite do Coma ,�.dO' da Policia Convocação

Militar de São Paulo. 'eque lhe preso De ordem do Sr. Presidente convoco os alunos da refe-
terá expressiva homeriiagern, seguiu, rida Faculdade para uma Assembléia Geral Extraordinária a

ontem, por via aérea ,irara a capital realizar_se as 17 horas e 30 minutos do dia 13 do corrente, na
bandeirante o sr. coro�lel Cantidio Academia de Comércio, para a eleição dos claros existentes nes.,

Quintino Regis, ex·cOl�pndante da te Diretório acarretados pela renúncia de vários de seus mem-,

Policia :'I1iJitar do nos�ro Estado. bras e auxílio financeiro a turma de economistas de 1949..
O sr. coronel Cantiqlio Regis as- Florianópolis, 12 de dezembro de 1949.

1
sisti r á, ali, às Iestividajdes comemo- Orlando. Seara - 10 secretário
rativas de mais um a]l�liversário ela

'

galharda corporação ri' paulista, fi

transcorrer em dias ;desta semana,

O ilustre coestadb\lano, que, en

Petrópolis, o quanto exerceu o Con'Eando da nos

os. auspícios sa Policia Militar, soud:>e grangeai
extraordinário prestigio-i junto (las

corporações irmãs, em o'l'VÍI'as uni

dades da Federação, goza.j em São

Paulo de especial conceito-, motivo

pOI' que o comando e ofi�, ialidade
da Policia Militar paulista o' distin
guira .po1' ocasiao de ce .Jebrar
mais um ano de existência c{ a dis-

ciplina milicia.
.

1Ao cel. Cantidio Quintino R/dgü:, Ioatarínen-
que nos deixou '0 seu abraço

1
de

Omeg'na, despedidas os .nossos votos de r! eliz
.,t,d, em São P,ulo. ..

- i
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do com 40 palmo.s de compriment fo
Tratar com RosiÍniro Jose Cc '-s

ta em Coqueiros N. 202.

. - .

Ruo Mo,,,hol D.odo,o, 341,1.· ondo, '.� ".0' TINTAS PARA PINTURA,'
CURITIBA TEUCRAMA, PROSEBRAS PARANA ,.. CTt
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