
Expulso do Parlam,ntu Arg.mUni) ,um, dos mais energi� ,poda-vozes
do Partido Radical, o depolado. llUio Cataneo" por caliRiar�erob

BUENQS AIRES 13 (V. A.). - - o falo de o Partido pçi'QniSla ter con- bancada radical, inclusive o dC'pl � ��iiieb]ana:{iiJ�te �;pl'��i9�rlt0�:�U"Jl
- -deputado .Atüio Cattaneo, membro sideraúo as SWl.S criticas ao governo votos a faval' e apenas um contra tado Catíaneo, boicotaram a se w[-P_9mingO Pet'Oll.-

.

hei-

-da maioria Radical, foi expulso "011. como. excessivas, Posto em votação este do deputado Reynaldo Pastor. são. ,� '1'0 agora do . ira
. � 1it.�-

tem do Parlamento argentino, pelo, o pedido de ·'exnl�l.são, houve 9J' OS trinta e nove componenres da O sr'. Atilio Catt.aneo' de�l:11ara� o 1l0de*B1ll'''1

Por ocasião da formatura da' turma de Licenciandas do
Curso Cientifico do Colégío "Coração de Jesus", solenidade
que teve lugar no salão nobre daquele estabelecimento, e?.11 a

noite de sabado, 10 do corrente, o sr. dr. Ar�'i.ando Simone Pe
reíra, ilustre Secretário do Interior e justiça, proferiu a mag
nitíca oração de. paraninfo, que a seguir publicamos:

"Seria baldo o esfôrço que eu comprometesse para 'não
revelar a emoção e o encantamento çom que me acérco da emí
nência desta tribuna no meu juízo, dobradamente insigne,
tanto porque a sua franquia à minha palavra me provém da
vossa eleição, corno, também, por altear-se ela nos recintos

aus!é:as, sua�es e purificados desta nobre casa de 'ênsmo, o I'
Colégio Coraçao de Jesus; templo em que se acumulam, sob a Ivigilância da nossa ternura, as .melhores e mais formosas
tradições das famílias catarínenses, que

o

tanto lhe devem de
memórias risonhas e.de fartos favores.

,..

Assim, querendo, como o quis, a vossa benevolência, lan
çar à minha escassa e descolorida história este íortúnío enfei
tador e imotivado de· vos ser o paraninfo, eu mal me basto,
nesta hora honrosa, para a gratidão e para o enlêvo a que
me ergue o vosso prêmio. Na alvoroçada alegria lle acudir ao

vosso chamamento amavel, talvez tenha eu menos medido a

responsabilídade da tarefa,' do que me dobrado, afoito, às
o

se

duções d�_o incomp: +avel regalia de vos falar. Excusaí-me, to
davia; porquanto, ainda que assim seja, havereis de "t'tr, por
compensação das deficiências amiudadas que -desvestírem os

meus avisos, os avaes de sinceridade que neles encontrareis
e os votos que levanto, muito do coração, para que o vosso

futuro se banhe nas claridades de todas as benções e para.
que os vossos Destinos dêem, incessantemente, altos e reite
rados anúncios de vitórias felízes..

Após alongado empenho, cumpridas rudes disciplinas e

livrados os percalços do curso, vindes aqui assinalar os triun
fos da sua conclusão. O que vos custou tudo, de canseiras e

dedicações, em lances mesclados de esperanças' e dificuldades,
só vós mesmo o sabeis com exato acêrto; conhecemos todos,
no entanto, a justeza dos vossos júbilos, tanto como entende
mos os ruídos de aleluia que vibram neste momento de cele
bração, em que depondes, como armas dignificadas pelos su
cesses da honra e do trabalho, os vossos aprestos da quadra
do colégio, afim de fazerdes mirada em novos rumos e noutros
encargos, para os quais a vocação vos atrair. O chegardes
aqui, a esta clareira divisória, da qual partem as estradas novas
do vosso porvir, concede-vos o fôro legítimo de repousar o co-

��;ã�e��m:�i��o c������en�.I��ó:r;:Sã�ra��;���:· d��� 'ColoA"o, 0'-8 de f�e'''r·la·s p·ara a's crianças pO.bre'p..marco de trabalho, das ajudas que vos livraram da desercão I.
do ânimo; precatai-vos da omissão, lançando, no termo róI dos
VOSSQS agTadecimentos e nas súplicas das vossas orações, o. •

J
. �

nome de cada um dos mestres, a cuja silenciosa heroicidade MaIS ,uma iniciativa vitoriosa do Padre Itamar
e amoraveis desvelos, a cujo santificado esfôrço de ensinar e

.

nutrir almas em botão, vai conta larga de préstimos à efeti- Já agora, no próximo dia 18, se•. gurar.se turmas de 50 'crianças po·

vação do vosso êxito. E, se quiserdes, ne(5te pon-to, palavra rá inaugurada a Colonia de FériaS bres, meninos e meninas, a!tc.l'ua.

_ conselheira, fazei indelével tal inscrição, porque o débito das Crianças Pobres, na antiga Es- damente ,farão estágiosl de ferias,

�o�tra�do .com os guieiros da inteligência e �o espirito é, por cola de AIlrendizes Marinheiros, durante 15 dias, sob as ordells de'
eSSenCIa, lmprescritivel e, pelo montante, irresgatavel. Dai- nos Coqueiros, cedid·a pelo Minis.. educadoras. Ali alem de variada

lhe�, pois, neste insta:nte de adeus, __: a eles que jamais aten- tério da Mal1inha, . especi;llmente re:cre.ação, como jogos, banhos ele

denam a outr� paga; o daLlhes, com o sêlo da perpetuidade, a para ês�e fim. Com o auxilio e a mar passeios e outros esportes a

moeda. Íp.corruptivel da vossa gratidão sem sombras e sem eolabora'ção do 50 D�rito Naval, petizada, e tambem os sempre iem

fronteIras. '

.

a • cuj:a frente se encon!)a essa no- brados escoteiros, reCelberão farta

Nã� é tudo_2 P?rêm? que ainda vos falharia 'parcela na bre fig'ura que é o CÇ>mte. Benja- e sadia alimentação.
prestaçao, �e nao lllclmsses, nas. graças que deveis,' menção mim Sodré, e do Govêrno do Esta- Essa iniciativa, já vitoriosa, está

��.realce smgula!, alumbrado de aféto, aos vossos pais, sócios do, pela Secrelaria de Jus Liçà, 'desperando o mais vivo entnsias.
fIeIS da� vossas mquietudes e condominos infalíveis das vos- Educação e Sanele, confiaela ao en-- mo na Callital. E�a, de realida(ÍI�,

s�s preocupaçõ�s, _ c?m q�,em sintonizasteis anseios e aSp'ira. _h�siasmo moço do dr. Armando Si.. condensa uma providêvcia ele pi'O·

çoes,. �onhos e ldeIaIS, e Ja agora venturosos e desafogados mone Pereira poude o Padre Ita- funda penetraçflo e extenso akan",
partlcIpantes das vossas claras alegrias.

I
mar Cordeiro objetivar mais essa ce social, por isso que possibilitil

Má mais, ainda .. antes que cuideis de avançar labores: é benemérita iniciativa do seu pl'O- um pouco de alegria e de confOl�I�')
.o ato supremo de IcrGvor a Deus. Louvá-Lo pelo designio de gra�l]a de ação, já por todos aplm- aos que a fortuna' Dão aqllinho·)u.

,

Cpntinua n;a 6a. pagina I dido e louvado. Na Colonia a inau_ .' Ao invés de gritos de revolta, nos

_..... �

I RW, 13 (O. E.) - "O G�.obo" Alemanha Ocidental, dum. missão>
________o_._"'.....�,,,_o'_"'__"_'_'._'_'"' I anuncia ter apurado em fontes especial brasileira, chefiada j)0:r"

, _ bem informadas que já S� encon- um alto funcionario díplomatíco,

Pref. Pedro I.os.S tram em sua fase fínal os enten Ji, que ficará encarregado das r-ola
mentos entre o Itamaratí. e " .1\1- ções politicas e economícas com o

De Ma/l'C, onde exel'ce, com ope- ta Comissão Aliada para a Alema- governo da Republica Federal Ale-.

rosidade, o curao de Prefeito Mu. nha, para o estabelecimento na mã, isto é, a governo de Bonn.

nicipol, está em objeto ele ser-oiço:
_._-

nesta capital à nosso distinto �O�l· Conferência
terraneo sr, Pedro Kuss, prestiçio- .

��::�'.oceT' pessedisia naquele ,Uuni- amanhã, na
Trá-lo c. esta cidade assunto de
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Trabalhando. por S. Catarina
Verbas consignadas para o Esado de Santa Catarina no

oncamento .para 1950.
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'\ PRESID]l;NCIA DA REPúBUCA
ANEXO N. 4

Verba 4 Obras, Equipamentos e 'aquisição de Imóveis.
Consignação VI - Dotações Diversas

16 - Dotação para despesas decorrentes de estudos, e pro

jetos, obras isoladas e conjunto de obras" equipamentos, desa

propriacão e aquisição de imóveis.
-b - Setor transporte

Estradas de Ferro
12 - Obras

k - Blumenau - Itajaí .. _ ... ( _ .. __ ..... , .. _ ... 30,000,00"
03 - Melhoramentos Ferroviários

6) - Melhoramento da via permanente, abrangendo va

riante, alargamento, mudança de sistema de tração, eletrifica

ção, aquisição -de trilhos e acessórios" embedramento e restau

ração da linha, reforço e substituição de pontes e oficinas.

h) - na Estrada de Ferro D; Teresa Cristina 9.000.000,00'
Portos, Rios e Canais

12) Obras.
a) Melhoramento das condições de Navegabilidade.
13 - do canal S. Francisco

(Joinvile) ... _ .. 1 ••••• _ ••••••• __ • • • •• 2.20001.000,00
b) - Prosseguimento das obras portuárias
8 - do porto de Itajaí _.' : _ '6.000.000,00

(Continúa)

A renuncia do sr. Nerêu Ramos
RIO, 13 «i E.) - Na manhã ele

I
sé, ICbile -e 10 de Março. Nesses

ontem enl.re as onzchot-as e 'o meio" avulsos, estavam reproduzidos o!t

dia, quando era intenso o movimen- discursos que o sr. José Américo
LO no centro ela cidade, milhares pronunciou no Senado e o sr,

de avulsos voavam das sacadas de Caf'- Filho na Camara, enaltecendo>
Vários edifícios, en-chendo o as- o gesto de Nereu Ramos rennnei-.
faHo da avenida Rio Branco, ruas ando ao cargo ele presidenf.e da

elo'Ouvidor, 7 de Setembro, S. Jo , Partido Social Democrático. ..'

lVJissão\ especial brasileira' junto
ao govêrno de -80-no

do dr: RenatoBarbesa
Assecíaçân Comercial

. ,

releoanie imporiancia para acres. Realisa-se amanhã, ás 20,30 horas, na sede da Associação COmer

cente proqresso de Mafra, que _ cial deFlorianópolis, à rua-Trajano, nesta capital, interessante palestra
diço.se logo _ sob sua J)ro-ficu,a do nosso coestaduano, Professor Renato Barbosa, sôbre a organização
administração muito tem-se desen- dos serviços assistenciais da industria (SESI e SENAI). Assistente !lU'

volvido. presidência da Confederação Nacional da Industría, o encontro' .10
, Enviamos-lhe nosso cordial a. conferencista, ora em visita aos Estados do Paraná e _Santa Catarina,
braços de boas vindas C01n votos ele com o nosso mundo patronal vem despertando grande interêsse em.

felicidades. nosso meio.

morros, 'Ou de mentiras niVf�lad:)

ras, na boca farta de ag·itaaores.
mer,cenários seria de Lodo desejá
vel que se erguessem. mais vozes·

em apoio de realiza'ções como es-

sa.

Ciente de sua breve inauguraçãO"
S. Ex. Rvma. o sr. Are,ebispo Me·:

tropolitano, sempre
o atento a ini�o

ciativas qll,.e como essa, abjetivaram
o programa de ação social da 19,e
ja, sôbre /ela lançou suas, veneran,·.

das bençãos.
Com as nossas congratul.ações:

ao Padre Itamar, cumpre-nos ..

aqui, levantar-lhe a nossa mais de_ I
cidida soliclal'ied·ade por essa obra,�
cuja -benemerência não exig'e paJ.a
,iras qU,e a demons�rem. _,

\
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Informações uteí« Guarnição Militar de Ft(j�ianópolis
�"'''''''''&''''"''''...T__''',",:'''...",..". _ . I Programa das festividades do Dia do Resermsta

i O ESTADO i Uorarlo das empre� I

, Redaç�:ã: p�!it:n:s6 à rua sas .!��!_!U!rias I
Diretor: RUBENS A. RAMOS

IlxprflNO Mo CI,fió.,.ao _ ......._ _

7 horu. .

.

ÁU�Vla. ltajaf - ItaJat - 11 JIIo.ra..
,

�uo BruIIau_ _ ttndiii..--18 boru. '

Expresso Bru.uquen.e - NOTa -rr.a'te
- 16,30 hora••
Áu�Viaçlo C&tu'l!Ieue - JoIrIl",u.

- • hora.
ÁU�Vlaç60 Catulin_ _ CUr1Uba

-- I bor...
RodOYl6rla 8W-BruU - P6rto AIea'I'.

-_ li boru.
Rãpldo Sul-Braalleira Joln.,.Ue

·13 boras.
Rápido Sul-Brasllelra - CUritiba _

6 horas. "

'rJlRCÁ-:n:m.t .

Áuto-Vtaeao catuinenee - Per10 AI.
111'9 - II bor...
ÁU�V1açIIIo catarui_ - CUr1U1W

- li boru
ÁU�VIAI9Io catuin_

- • hor...

.Aut,,"Vlaçlo C&tuin_
- fi hora•.
Expre8JO ao cn.t6"lo - lAC'WUl -7 boraa.
Emprf.ía Gl6r1a - ...._ - TVI

• II� bor...
Il:xpNlUO BcuQu_ - lIruq.. _

1. hor...
,h�Viaçto Itaj.. - ltaJaJ _ 1. 110

ra•.

Râpído Sul-Brasíleíra
13 horas.
Rãpldo Sul-Braslleira

ti horas.
QU.4RTÀ-J'IlR.4

.Auto-Vlaolo C&tllrlnenH
- li hora·s .

.Auto-Vlacto �ium_
..... boro.

.Au1o-Vial)lo catum.n..
'.- 6.30 horas.

(Rápido Sul·Braslleira - C'.JJ1t1ba
6 horas.

Os orillbuúa, mesmo não Ráp!do Sul·BrabUelra - Joln.,.Ue
Publicados, não serão 13 horas.

Expresso 810 Ci1Jto...ao - I..acuGadnol�dos.

i
7 horas
Exprél!eO BnaQu_ - BnJ.que

I
Adir"" ·.10 se respon- 111 horas,
lIabillza pejos concettos , r&::U�V1al:io ltajaf - ltajaf - II )lo.

emitidos nos artíaoe Expreuo BruJqUeDN NOTa Trato .

h
"..

6· h v. não precisa muís ver seu. filhinho n�o é sentida e nao.mane ,a a roup�.
- assínadca,

- ��lârf:a� BrMU _ �

I
sofrer o mar.irto uo eczem .tide. Essa nao sendo, llece�sárJO usai ataduras.

_�..T...T..._,T.._ ,, T____ _. bar... .41qre!"6no' I fUl'ma infantil de eczema causa ao seu Belzema la a',vIOU alliuus casos das
-

QUlNT-'-F.lIlIR.4 filhu muito maior so!l'imento que qU31· mais obstinadas erupçoes de eczem -

V.-a·cão .6.e'rea Áu�Vi8""o catarlnen.e quer outra doença. As eoreíras cons- tines, em pouco tempo,: As coceiras
� "'"

tantes não deixam a criança dormir. I cessaram co� a apt.caçao cip Belzema
3 .Al�e - 6 hor...

causanrlo uma inquietação que COI.duzl " com II conunuaeao do tratamento a

Horário
,_

À,:t�:�.o Catarln.nae OmUba
ao e''(otampnto nervosovNão é PO"SI- pele to!nou·se novamente l,mpa � per-u • -

L_ vel impedil' que o seu fllhl11ho caus.e feita. :5e o, �ell: fljhl�ho .�sta sofl endoSegunda-feira .Au,to-Vlaçlo CatU'1l:LenH . .íolDT1l. ulcer"\,ões na pele com as IInbas. pOIS de. eczematJ
.

e InfantIl, de· lhe ,Imedla�- • bor...
êle não SU'-Ol'ta a coceil'a e não �e tamente o aliVIO de Belzema. Cou(inue"TAL" - 13,00 - Lajes, P.... �uto Viaçlo C&ta1t1!n_ 'rubarrlo pode impedi.lo de co·çar continuamente a usar Belzema ate a pel.e torna...,e llm· .

AI
.

6 h�a8

I
a pele i,...itada. Uai resulta a fOl'mação pa e nova outl'': vez. Nao enc�ntra!ld.oe�re -�uto-vlaCto c.t� �a de cicatrizes q ue desfigurarão por tô· Belzema em seu fomecedol' lIlalS pro�l-PANAIR - 9,25 - Norte - 6,30 llorall. da a vM:rã ,8ua fisionomia. mo, q·uell a escl'eve� 1!·:ra,Palll J. Cb!,IS-"'�s80' ""0 Cr'---- • .&_'�- Belzema é u'[lla forma .de porpada não toph Co .. C. 1-'0,t"I)'. hPr. RIO de Janeiro.

j VARIG -., 10,40 - Norte 4
rr iâr�.

oca , ...."" ..... - ..._� ,- gordurosa q.Ufl penetra ràpidamente na

BELlEMAPANAIR - 14,35 --'- Sul :IImpr&J!II Glól'1a - ,Lacwla - • �" pele da criapça para combatpr a do·
• 7 1/2 haro I enç,,> na sua' orig m. FltR cessar as co-

caUZEIRO DO SUL - t3.11 _, Jll:xpi-esso aruaQut!Dn _ �WI. � cejras, é 'nvisível qu.)ndo aplicada,
.orte l'.A���iaçAo lta111l _ rtajaJ _ 11 � {

',I

I'
.. . . . . . ..

,'
Terça-fe',.. �Pldo Sul·Br881leira JolnTUe '_

_ _;: J ' •
.... Participação-TAL" - ���itiba JOi;:!�:.P' �1Y��:� Sul-Brasileira CUritiba - 4tençao Srs. COmerCiantes, Chefes de ni���� adoes !:�:��t:s s:n�l::s�a�om�;.- Santos e Rio.

_ .a:,:o'::..Sul Oeste Ltda - XaJ;lecó-b

Reparti"ões e E'mpregado\re� Divers.os
.

sua ámiza-de, o nascimento. -ontem,PANAIR - 9,25 - Norte
BEXTAlI'EmA \I

na Maternidade "-Garlos Corrêa" ..;-.tRO '00 SUL - tl.-. _ Ro<loTUrla Sul Br� _ Pane. AI-- 'Tendo em vista que n!o dia 16 de dez'embro do correnLe ano sera1Il1111 �•• -

qo primogênito João Carlos· de'�
-

.A�t!��ÓAo C&tuinen.e' OUrW'bI 'I �omemoraclo o dia do Hs:servista, parágrafo 10 do artigo 150 da L. S.
Borba.VARYG - t2,30 - 8ul - 6�horu.

-

I M., o Comando da Guarnição Militar de Florianóp-olis, solicita o má·I

Auto-Viaçlo catar� lomft]o Fpolis, 10-XII-1949.PANAIR - 14,35 - Sul - • hor... I ximo empenho d,os Srs. ?omercianLes, Chefes de Repart�ções e 'empre-
••••••••••••••••••• • ••••••.••••••.(Jutr1"t�feira .Auto-V1ação C8tar1alt!nae - t.ac\ma gadol'es diversos no senhdo de facllItarem a apresentaçao de todos os

- 630 bora.. I-. 11
-

f
.

1· t b d' d 't' d d �t·-TAL" - 13.00 - L"jes e

�ôrtOI.EXpreS80
São Or1I1tOTIo. _ lAcIJDa _ 'eservlstas que 1e sao uncIO�a men e su ar Ina os, perml In o e" a

Alegre
7 �orll8v :naneira que cada um cumpra com seu dever.

PANAIR _ 9,25 _ Norte 1'&1.
uto- taçlo JJtajaf - Itajai _ ].f lio-

II.- CLASSES QUE DEVEM APRESENTAR-SE:
CRUZEIRO 00 StJ[, - fi.O' _ 16E=::so Bru.ctuen.. - BnJ.qu. -

1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927 e 1928.
"orte 13�Pldo Sul·Braslleira Joln.,.Ue LOCAL: 1 tiv. C. R., para os que reSIdem na Ilha.
VARIG _IH.60 _ Norte Rá�I�� Sul·Brasllelra CUritiba _ I 140 B. C., para os residentes no Estreito., 6 horas.
PANAIR - 14,35 - Sul

(
.
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ASSINATURAS

Na Capital
Ano. _ •••.•••.•• _ Cr'
Semestre • _ • • • • •• CrI
Trimestre ..•.•.• Crf
lIell ..•.•..•••••• Crf
Número avulso " Cr'

No Interior
Ano •...•....... CrI 100,00
Semestre ••.•••.. CI:' 80,00
Triníeatre •...••.. Crt 35,00'
Número avulso .. CrI 0.60
Anúnc'io. aaediante contráto.

I

I
III
I

Quinta-feira
-TAL" - s... - .Joluill.

Curltlh - ParaD.pi
- "to•• Rio.

PANAIR - 9;25 - Norte
PANAIR - 14,35 - Sul
17ARIG - t2,30 - Sul
CRUZEIRO DO 3UL - iS.11

,

Jlol"W
CRUZEIRO DO 3UL Ui,30 -

eu)
Sezta-tetra

-TAL" - 13,00 - Lajes e Plrto
Alegre
'.:nUZEIRO DO BUL - '1,10 ..;..

:Jion..e
PANAIR - 9,25 - Norte
vARIG - 11,40 -:- Norte
PANAIR - 14,35 � Sul

Sábado

IIIf I

(
•

I

10,00
45,00
26,00
',00
0,50 CUritiba

Afim de comemorar o DIA DO RESERVISTA; esta G uarni-

-:c�"'� ;,,::- VENDE-SE Dor motivo de mudança���}:aa.Sul.BraSlleira CUritiba Grande ãrêa de terreno· iii cultivada
.Auto-VlacAo C&tar1nfll8. JoInT1l.. (Distante cerca de seis quilome�ros da capital-Bairro-BarreiriJs--. horal.
.Auto·Viaçlo C'atarInenM Tubario Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

- �:�Mo CNtoYAo _ I..acuGa _ 6 casas de madeira e uma de material.
7 haras. TRATAR:
14�;:a� B!.'1wQuen.e - aru.que -

.Florianópolis -"'nesta reda-;ão ou Escritório"]. de A L, Alves
Âlltc-Vlaçlo l'tajaJ - naja.! - 18 � , Barreiros - com o proprietário Mathial Iha. .,�re,SI!IO Bru.8Q'I1_ - Non !J'rftto B)umenau - com o sr. Christiano Knoll, no Hotel 6t'uzeiro.

- 9,30 bor...
Expresso Glória - Lacuna - • 1/1

• 7 1/2 horu.
DOMINGO

Rápido Sul·Brasileira _ CUritiba

-I
ft ·horas.

ACAgQn�a
da �sma
Aliviada em Poucos Minutos

-

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

I"S I L V E I R A ".

��,-TAL" - 8,00 ..-: Joinville

_,
.\

. Curitiba - Paranaguá I Dr. (LAANO G.
{ - Santbs e Rio. GALLISTTI

VA-!\IG - t2,30 Sul 'A D V O G A DO
CRUZEIRO DO SUL - 13.66

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

DomingQ
PANAIR - 9,25 - Norte
�Ll;ZEIRO DO f{·1JL - H,M'

JolnvUe

ção obedecerá ao seguinte programa:

DlA 16 DE DEZJ:<JMSl:tO

?\TA 16a C. R.: - 8,00 horas, - Apresentação dos reservis
tas residentes na Ilha.

Hasteamento -da Bandeira.
Canto do Hino Nacional.

Leitura do Boletim.

10,30 horas. - Desf'ile ao Busto do Olavo
Olívio Amorín,

Bi!üc à Praça

Em POtlCOS minutos a nova receita
- Mendaco - começa a circular no

sangue, aliviando os acessos e os ataques.
da asma. ou bronquite. Em pouco tempo
é possível dormir bem, respirando livre a
facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo

Que o mal seja antigá, porque dissolve e
remove o mucus que obstrúe as vias res-

. piratórias, minando a sua energia, arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho.Mendoco tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia,
de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo alivio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo. 'em qualquer
farmácia. A nossa ....arantia é a sua maior -

proteção.
,_

Mendaeo A<';:�mc:.",

Crim. e cível
COD.tltulção ri. Socl.dCld..

NATURALIZAÇÕES
Titulo. D.oICll'at61'IoD

Elcrit6ri., e Re.idlncb
Rua Tll'a,l.nt.. el.

.FONE •• 1468 I

Colocação de uma palma de Flôres.
Oração elo 1° Ten. Luiz Felipe da Gama L-obo D'Eça.
11,30 horas - Desfile: - Avenida Hercílio Luz - Anila

Garibaldi - Padre Miguelíno - volta à Praça 15 - Arcipreste
Paiva - C, R.

Banda de Música do 140 B. C.
NO 14° B. C.: - 8,00 horas. Apresentação dos reservís- Extravio de apólices

Elisa Maria Collaço Barbosa.
torna público, para os· devidos
efeitos, o extravio das seguin
tes apolices da Divida Pública.
do Estado de Santa Catarina:
Lei 769: apolices números
2634, 2635, 2637, 2639, 2640,
2641, 2643, 2644, 2645, 2646·
2647, 2648, 2649, 3277, > 3281,.
3282, 3284, 3285, 3286, 3426,
3427, 3428, 3429, 3430, 3432".
3433, .3434, 3436, 3435, 2431.
2636, 2638, 2642, 3283; Lei 507:
1076, 1078, 1099, 1100, 1101�
11(\2, 1103, 1108, 1115, 1116,.
1n7, 1119, 1120 e 1121.
Florianópolis, 12 de dezem

bro de 1949.
Elisa-Maria Collaço Barbosa.•

Pôr'icipacão
'I'enent» IVA?\T DBNTWE LINHARES' .

e

GILDA MARTA CERCAL LTNHARES,
par qCipam aos seus parentes e

pessnas de suas relações, o nas

'cimento de sua filha

VIDRA,
ocorL'id-o na "Casa de Saude São-'

Seb'istião", no dia nove (9)' do
cl)rl'ent� mê.s.

Florianópolis,·11 dezembro 191{9'

Las residentes no Estreito.
HasteamenLo da Bandeira.
Cant-o do Hino Nacional.
Leitura do Boletim alusivo.
Em face da longa distância à erdade e .devido a precaríe

dade de condução, os reservistas residentes no Estreito ricam

'dispensados do desfile.

Quartél em Elorianópol is, 7 de dezembro de 1949.
Paulo Gonçalves Weber Vieira da R,osa - Ten. Cél. Cmt. da

Guarnição.

Contra o \Eczematide
Infantil.· Moderno recurso

da ciência!

CASAS � TERRENOS

A vista e a prazo:
EnrolamelIlto' de motores, dinâmos 4! transformadorea.

Instalação de luz e força.
.

Venda de motores, rádios e acessorio&, outros aporelho! el&-,_
tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveil
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".
./ A EL];:TRO � n:9NICA

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

Arvores Iru ileras
Possue v, El. casas ou terrenoa PIU'I!>'

vender?
Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório

À. L. Alves.
Rua Deodoro 34.

Imob1J1jrl� .

. . . . . . .. . ..

Arvores Fruiiferas enxertadas e plantas or�amentai8 nar

melhores qualidades oferece o grande Estabeleciniento de
Flori e Pomicultura

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

.

l.

SENHORITA!
.A ultima creação em re/-'-'
garante é o Guaraná KNDr
EM GARRAFAS GRANDES-

\
.

'Preierindo-o s.stá
acompanhando 8 mod v

,-i •

.
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&TELLA CHERE1\1

1A:\fVERSAHTOS: FORMATURA8:
Menina JIau1'a zuu da Silva OSVÁLDO STFART
Comemora hoje mais um.i 1"e5- Realizar-se-ri, amanhã, cru Siio

Uva data au ivcrsú ri a a encantadora Paulo, a solenidade de colação.. de
menina' Maura Zilli da Silva, queri- grau do nosso distinto conterraneotratava da discussão do proieto re '1

.
. .

.

da fI hirih a do sr. Manoel b'reder-i- doutorando Osvaldo . Stuart que",ferido, ainda na sua fase primeira, o co da Silva, Lesoureir-o do Tesouro com bri'cbautismo, acaba de fOl'-1orador udenista desenvolveu con-· do Estado, e de sua exma. sra. d. mar-se 'como engenheiro civil na rsiderações longas em torno da ma- Angela Zi lli, da Silva, estimada p1'O_ Escola Politécnica Paulista.

\'léria. . . f' d r< E I 'L I' tessora o uru[Jo, 'soo ar
.

aura O ilustre engen aeiro con erancovares, do P.S.D., que, documentn-: O projcto está vasado nos seguiu- Mül'er ". frequentou, quando estudante em".d_an'le!1te, desfazia mais uma acusa- tes termos: A graoi osa Maura oferecerá às sua terra natal, o Colégio Catai-i-,ção caluniosa e leviana do sr. 05- Projeto de Lei suas amiguinhas c colegas do Colé- nense, onde se deslacou COI'!,l óLLwaldo Cabral, da .U.D.N., ao preteri- Isenta imposto gio "Coração de Jesus", de que é mas notas..der levantar duvidas quanto à re n- Art. 1° - Ficam, a Federação das i�1teligente �IUlla� uma fesfinl�a ín�, Cllmprimenl�mo-lo e a _�rl1sida da Penitenciária do Estado, cs- Associações Rurais. e as Associa- tíma na. resídência de seus' pais. I dignos progenitores sr. Aurelianotabelecimento que, hoje, reeduca os ções Rurais, isentas. do pagamento Cumprimentamo-Ia, com prazer, I Stnart, Presidente da Liga Operá.
, �t�ansgressores da lei, mais nUl1lr.am. do imposto de transmissão de pro- 'pela passagem do feliz evento. ria re nosso prestigioso correligto.,biente de reeducação do que, pró- priedade inter-vivos, que incidir Menino Haime nárío, e sra. d. Olivia Stuart, dese- j:'-ipriamente, de prrsao. sôbre os prédios que adquirirem 'I'ranscorr e, hoje, o aniversário jande-lhes os melhores votos ele

Tendo à mão dados oficiais, ori- para as suas' sedes ou terrenos que natalício do inteligente menino Hai- felicidades.
t "llllldos da própr.ia Secção de Conta- comprarem para a construção das me Leopoldínc de Sousa, dileto fi-
bil idade da Penitenciária, o orudor mesmas. 1'110 do sr. João Leopoldino d� Sou-

i fulminou acusações que ficaram ArL 2° -=- Esta lei entra em vigor, za, conceituado representante co,
.. atentes das palavras do sr. Osvaldo na data da sua publicação, revoga- mercial, e de sua digna esposa d,
;' Cabral, udenista," notário Jnimígo das as disposições em contrário. Ilma Lcopoldino de Souza.
T

p.essoal do. diretor daquele estabele- I .

Sala das Sessões, em 12 de dezem- Ao garolo aniversariante nO�S'lS
• CImento penal. I bro de 1949. f€l,ici[.ações.

Os daelos que o deputado Tavarns 10 ABONO DE NATAL AOS OPERk 3-/'. Lesmar da Luz sue«
"legou aos Ana'is ela Assembléia PX-! RIOS DA D.O.P, Festeja hoje seu nataliclo I) nos-

':plicam a situação financeira da Pc- O sr. Saulo Ramos, do P.T,E., após so distinto conteraneo contador
r:nitenciária do Estado, evidcnciando i apoiar o projeto de lei do sr, Ribas Iosmar da Luz Silva, a quem apre
-que, em 19'18, aquele estabelecimen- Ramos. solicitou se dirigisse a Co- sentamos cumprmentos e votos de
·'to, ao invés de um vultoso prejuízo, missão, já designada para estudar felicidades,

..vdeu ao Estado um razoável supc- um Abono de Natal para os diaris- S1': Alvar'o �ldal .

-ravit, na sua parte índustríaüeada. tas da D.O.'P .. ao Palácio do Govêr-i t A cteméride de hoje consigna o

A brHflante demonstração do ilus- no afim de sobre o assunto' _ (aniverSáI'iO natalicio do sr, Alvaro
"

, se en.
t 'f' l'.: tre representante pessedista impros .. tender com o Chefe do Executivo.

I V_Idal,
cornpeten .e artí Ice

c.a ..s�c-
síonou, sobremaneira, a quantos a SAGRAÇÃO ESPECIAL ' çao de obras da Imprensa Of.lclal

, ouviram, ficando, dessa forma, des- Novamente na tribuna o sr, Biase
do Estado, onde é bastante e:,hma_

· 'feitas duvidas levantadas pelo xr. Faraco. do P,S,D., requereu voto do, dadas as slla� b:las qualidades
· ...svaldo Cabral ro I' .\ d de caráter e assiduidade ao traba-''V p van( o o sr. _'"\11- e congratulações pelà passagem, li

· 'tenor rra vares o acêrto da adlninis- anteMonteln, do 25° aniversário �le 10. ....-'

Às muitas fehciLações que l'ecebe-tração daquele estabelecimento sagração ,episcopal de D. Francis-
Irá dos amigos e colcgas, juntamos,

I�J)ena que, com as suas oficinas e ser co Heskel, bispo de Campanha, Mi- e LauFema M"âcedo.Prazeiros.amente, as nossas. Entre as J'ovens qlle receberam'viços diversos, transçorma a reedu- nas Gerais, filho de Joinvile. Tal I'e-
. .

.\

NAISCIl\mNT10S: ra de agI' s tI' ndas sn'das do Reclamado: Ni1canor Souza."cação do sentenciado em fórmula querimento foi aprovado. '
o g u . ma, ',,-,

Menina 'Maria da: Graçal Colégio c"Coração de Jesus", se Objeto.: Aviso-prévio, .indeniza-sadia para que, cumprindo pena, ORDEM DO DIA I {
ção e fér'as"

.

Apha-se L'Wl (esta o lar d,o 'laSSO dCé\taca, por sua ifplicação aos es-
1 •

.possa reintegrar na comunhão social, A matéria foi a seguinte: estl·roa.do col...r terraneo SI'. 1·1arolo.o DIA 14, ÀS 14,30 HORAS:11 tudos e por sua inteligência, a srta.como elemento readqnii-ido para Redação Final - Projetos de lei Pavan e de SIIa exma. esposa fI.' ·Processo n. JCJ-234j 49.J Luiza Doin Vieira, oradol'a da tur-;bem servir à Pátria. n. 105/49, 111/49, 112/49, 113/49, Maria de Lourde� Pavan, com o ma recem formada. eclamante: João De�fino de �!1..Assim, pr.ovando a lisura do cm' 114/49, 118/49, 120/49, 121/49 e .

t ,. d
. drade.naSCllnen .0 de �ma. 1I1n a me�ll1a I 'CumprimentamO-111 ausplClOSO-_;-prego dos dinheiros publicas nessa 127/49.

que, na pIa bahsmal, recebera o menLe, pelo término da jornada e'missão nobre, o sr, Antenal' Tava- Foi aprovado, em la discussão, O
.

�j M" d G
'

nome l e .arla . a raça. lhe desejamos íelicidad'es na no-· res destruíu acusações malévolas (' projeto de lei do 1>r. Biase Faraco, À Maria da Graça e a seus pro- bl'e missão que irá abraçar.levianas, o que lhe valeu, ao ter- que visa criar uma Comissão Técni: gen.itores nossos votos de felicida-
: minar a sua brilhante exposição, ca para estudo da tuberculose e des.
cumprimentos dos· seus il'ustres c()- brucelose nos rebanhos do Estado.
�legas de bancada e, ainda, d� ude- FIXAÇÃO DE FORÇ,ÁS: - Em 2a
'nistas que se cap.fl.citaram da levian- discussão o Projeto de Lei n. 131/49,
"4iade do já conhecido sr. Osvaldo que fixa o efetivo da Policia Míli
,.Cabral, mestre nessa arte de visan- tal' durante o exercicio de 1950, em

,,-do o Govêrno, acusar sem próvas..'.. 1.165 homens, sendo 52 oficiais', 1
A SESSÃO DE ONTEM auditor da Justiça Militár, 1 consl:]!.

A sessão de ontem, a que compa- tor e Assistente Judiciário, 2� aluo
· ,i'eceram 34 srs. 4eputados, foi pre- !nos do C,F,O. e 1.089 praças - foi
, :sidida pelo sr. Rui C. Fuerchüette. aprovado.

Aprovada a ata da sessão da m'1- Em seguida foi encerrada a, ses ..

:nhã, foi lida a materia do expedien· são, sendo convocada, para hoje.
· Ite. outra extraordinária ás 9 e ordin:h.

. DISTRITO-DE RIO NEGRINHO i ria ás 15 horas, sendo a principal
O sr. Biase Faraco, do P,S.D., I

matéria, d�scllssão e votação de
jlembrou a passagem, ncssa data, I quadro do funcionalismo do Tribn
.do 25° aniversáriQ de fundação do nal de Justiça e, por, votação seere
,distrito de Rio Negrinho, município ta,. o veto do sr. Governador do Es-
,.de São Beno do Sul, fato que histo- tado ao Projeto de Lei que abre cré·
'fiou, ressaltando o trabalho dos dito especial de um mil cruzeiros
:Seus mais destacados elementos que para os serviços da barrage;n do

· tudo' fizeram para alcançar o pro- Rio Cllbatão.

Reclamado: Departamento de Es
tradas de Rodagem.
Ojeto: Aviso-prévio.

DIA 16, AS 14 HORAS:
Processo n. J:CJ-228/49.
Reclamante: Vilma Alzira Padi.lha
Reclamado: Alberto H. Senutz.

guerra . .objeto: Férias e suspensão.
--

CIDADE TRUJILLO, 3 E. (A. J)IA 1,6, ÀS 14,30 HORAS:
- 'O preSidente Truj illo enviou Processo n. JiCJ-209/49.
uma mensagem ao Congresso,' Reclamante: Alcides MatiaH.
solicitando autorização para I Reclamado: Miguel Daux.
declarar guerra a qualquer pa-I .objeto: Aviso-prévio.
Is que toelre; ou proteja concen- Florianópolis, 9 de dezembro de

trações de forças militarmente: 1949.

organizadas para invadir o ter-! AntOnio LisbOa, ehefe d,a S-lcre-
ritorio de São Domingos. ! taria.

·:,.Cr,ô.nica' da AssembléiaVI·d'a'Ainda na sessão de ante-ontem o sr. Antenor Tavares
t"!'J. .põs por terra mais umct leviana acusação do udenista
L ,,,,,:LOsvaldo Cabral. - O 25.U anivessário de fundação de Rio

Negrinho. - Isenção de impostos. -:- O Abono de. Natal
- Con jratuioções. - Ordem-do-Dia. _:_ Fixado em 1.165
homens o efetivo da Polícia Maitar, em 1950,

A hora. em -que descreviamos os

fatos da sessão de segunda-feir-a <11:
tirna.. os trabalhos. da Assembléia
Legislativa prosseguiam, estando '�l

<, ocupar a tribuna o sr. Antenal' Ta-

'_

Ernesto Meyer Filho e Ruth Sil
veira de Souza Meyer participam
aos seus parentes e pessôa� rle
suas relações, o nascimento dr. 5e'.1

primogênilo PAULO, ocorrido na

Maternidade "Dr, Carlos Coruiu",
no dia 10 (dez) do corrente mê3.

Fpoli, 13-12-49

yIA.JAN'rE,s :

Sr. Henrique Kobarg
Está nesta cigade o nosso distin_

to conterraneo sr. H·enrique Carlos

KõJí�rg, competente construto-r em

Itajaí.

Social·

LurZA norx VIEmA

Trujillo quer

Dentre as magistrandas da Es
calá Normal do Colégio "Coração
de Jesus", cuja festa de formatura
se realizou no' dia 8 do corrente
mês, no. Teatro Alvaro de Carva,
lho, queremos destacar a distinta
senhorinha Stella Cherem filha do
casal Chaffi e Férida Cher-em.
Pela maneira brilhante com que

vem de concluir o Curso, sempre
devotada ao convivia dos livros
na ansiá de mais aperfeíçoamento
corresp'ondendo ao que de'lú espe-

ravam os mestres, a senhorinha
Slella Cher-em fói muito cumpri-

.
- ImenLada.

A esses cumprimentos, com pra
zer nos associamos, desejando-lhe
faria messe de f'elicítlades .

, .

Jasnea do Trabalho
r DIA 14, ÀS 14 HORAS:
, Processos ns. JCJ-225/49 e 226/49

Reclamantes: Aurea dos Santos

S1'. Da.lvino Zanelato
Conselho Regional de C{,\otabilidadê

em 'Santa Catarina
1 - Levamos ao vosso conIle'cimento que, em face 'da renovaçào

do terço deste Conselho, de conformidade com os disposiÍivos iegais,
liveram seus mandatos tel'lninados os 'Conselheiros, Srs. Rdio Ortiga
.Fedrigo, Dr. Liudolfo A. G. Pereira e Luiz Eugênio Beirão.

2 - Tgualmente e por motivo de renuncia deixaram de fazer par
le dêste Cons'elho os Conselheiros, Srs. Francisco Candido d·e Bouza Li
ma e Dí'. Rafael G. da Cruz Lima.

3 - Para as vagas dos renunciantes foram convocados os suplentes,
81'S. Armando Cuneo e Francisco Miguel da Silva e para as demais va

gas foram' eleil os pelos delegados das Associa'çõeS' Profissionais de
éontabililltas; existentes nese Estado·, os Srs. Sebastião Bo-usfield Vieira,
Luiz Eugênio BeiJ�ã6 (reeIeHo) e Srta. Hela Fanny Kat.heI', ficando o

Gonselho em1sütuúfo elos seguintes membros:
Representantes dos Contadores

CONTADORillS: - Aécio CU/bral Neves, Alfredo Nazareno, !-leIa

Fanny Kalher, Luiz Eugênio Beirão, Osmar Cunh'a, Túlio Pinto da Luz.
Representantes dos Guarda-Livross

Guarda-Livros: Armando Cuneo, Francisco Miguel. da Silva, Sebas
tião Bousfield Vieil'a. /

• .

3 - Finalmente, em se�são realizada em 8 do corrente, fo·j eleito
Presidente do Conselho o Conselheiro Alfredo Nazal'eno, continuando
como Vice�Pre-sidente o Conselheiro Aécio Cabral Neves.

5 - Esperando mantér amistosa relações e contar com a vossa co

úpera('ã,o, para o' melhor d.esempenllo das finalidades deste Conselho,
rtpl'üyéilamos o ensejo para aprC'senLar.

Saudações Cordiaigl, A.lfredo Nazareno - Presidente

Florianópolis hospeda o nossp
prezado ami,go Dalvino Zsnelato,
empreil ciro ela D, E, R., a quem en.

viamos nossos melhores' votos de

boas vindas,
Ttt!. Antônio 'l'anille

Encontra-se entre nós o sr. Tte .

Antônio Tauille, operoso Delegado
Regional de Pôrto União e pessoa
muito estimad·o naquele municipio.
O iJ.ustre visitante,. nesta capital,

tem sido cumprimentadissirno pelos
numerosos amigos a.qui residente.s.
A êsses cumprimentos juntalllos o�

nossos.

Dr. Ataliba Cabral Neves

Acompanhado de sua exma. es

posa e filhos, acha-se entre nós, o

110SS'0 distinto 'conterraneo sr. dr.
Ataliba Ca'bral Neves, beriqui's_to
Promotor· Público na -Comarca de
Tulbarão.

O ilustre visitante que veio à cá
pita1 em gzoo àe férias, tem sido

muito cumprimentado por seus

inumeros amigos aqui residentes.
Os de "O Estado" o cumprimen

tam, desejando-lhe feliz estada nes

ta cidade.

gresso atual. Ao terminar. reque
_

. (f·eu o orador voto de congratulaçõ'('s
�o Prefeito de São Bento do Sul e

· â Camal'a Municipal por esse acon

tecimento, o que foi aprovado, após
falarem os srs, Ramiro Emerencia-
1U0, udenista, e Saulo Ramos do P.

"'T.B,

......,... .. __

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

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

Homens Rejuvenescidos
porTratamentoGlandular

ISENÇ_�O DE IMPOSTOS
A seguir ocupou a tribuna o sr.

Ribas' Ramos, uo P.S.D" que se pro
nunciou sôbre a construção condi·
gnas para as Associações Rurais,

· apresentando. pi'ojeto de lei isentan-
· do as Associações Rurais do im�
posto de transmissão "inter-vivos".
para aquisição de terrenos para

construções de suas seeds. Tal fato
levou o sr. Wa1demar Rupp, tIa

D.D.!'I(., a congratular-se com o Le
gislativo por tão oportuna e nece,,-

';f;ária medida. Muito embora não se ,

Freqüentes levantada!! ou micçõel!l no

turnas, ardência, resíduos esbranquiçado8
na urina, dôr na base da espinha dorsal,
,na ingua. nas pernas, nervosismo, debi
lidade, perda de vigor, podem Ber csu

sados por uma. enfermidade na próstata.
Bsta glândula é um do. mais importantes
órgãos ma!Scwinos. Para controlar êstes
transtôrnos e restaurar rapidamente a

I!!aúde e o vigor I siga o novo trs.tamento
cient'!fico chamado Rogena. l\.1esIDo que
seu sofrimento seja antigo, garantimos
que Rogena o aliviará, revigorizando sua

glândula prostática e fazendo com que
V. se sinta m\litos anos mais .jovem. Peça
Ilogena em qualquer farmáCia. NOBSS ga
rantia é a BUa. melhor prl'tcCão.

R-indicado no tra�

ogena tamento de proRt.a-
tites, uretrites e cistites.

Senhor Diretor

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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T�ID�� �ara �ntr��a im��iata ��, ���llint�� ID�t�r��:
,�"

•

� M.aritimos - Centro
BOLINDER'S 10 HP COMPLETO,I

í?
ALBIM 30 HP' ,

I

f - ,»

14 HP
'j

• » »

» 9 HP ),

<, » 5 HP c

ESTACIONARIOS 5 e 15 HP »

Var-iado estoque.de 'apitos 'para
..

I.

Embarcações � Indústrias
. Escrevam-nos pedindo orçamentos '.

OísÚibuidores exdu�lvos no
, l' I

Fiuza Iíme &. Irmãos •••

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E ELEGA"CIA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Carros para o interior 00 Estado

o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada
firma Fiuza Lima &: Irmãos, é o seguinte: :,

EXPRESSO, BRUSQU.ENSE Diariamente - Brusque - 16 horas
cf excessão de sábado - 14 horas

EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 48• e 68• feiraa - 16,30 horas
Nova-Trento

IE. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS ,_ 3a• e 68• feiras - 12.10 horu

:
II êê@@í#!@êêêêj#lj#l@@r#lr'#Jr; U
V DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI �

e

DR. ANTONIO DIB l\WSSI

:l Rua Felippe Schmidt 48

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE
SENHORAS, com modernos métodos de díagnóstíco e tra
tamento. ,

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME-
TABOLISMO BA�SAL

!
I

Radioterapia por ondas fcur�as-Eletrocoagulação
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO 1, 1° andar .r+ Edificie
do Montepio.

-

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

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

CONVITE

De ordem do sr. presidente, tenho a honra de convidar os senhores

ssociados e exmas. faruilias para o grande baile de gala de São Silvestre.
t uma lancha em perfeito esta- realizar-se na noite de 31 do fluente, com inicio ás 22 horas.

do, com �o palmos �e. compri�ento I Nêsse grande baile, que se revestiy este ano do maior brilhaotísme,
I'ratai CO�1 RO�lmIro Jose Cos-

erão apresentadas as debutantes de 1949.
ta em Coqueiros N, 202. I .

N- h' de'ao avera reserva e m sas,
, , '

.

. . . .. . ....•.••• :..... I Traje rigor: Casaca, Smoking, Sumer, sendo permitido linha
{"emi•••, Gr. 'Iah Ij Pllame.

b
' ,

M· d·· Ih I ranco.
eIs, a••me :)re'i pe o. me-

uores preçcn 16 na CASAdMIS
I

Em 9 de dezembro de 1949

CELANEA -/RuaO. Ma!u� O Secretário Geral, ArDaldo Dutra

'I

lhe, em o,ulI\vel geato, IUD �do
excelente' ..peritivo !tROT, �....

_ v, Sia. cio _tar,80 ...,...s.
oe•• gentil_oESTEE TA11.
BF,., O NEU APERITIVO

� PREDILETO!

m iDa��(\ll'
1
{Ii'! P/lOI!IITO DA soorH., IHD.p"'- f fMI/ROI

, .. 111'1....1.1 ....

!
Vende-se

...

Estado

Fio rianõpo lis,

DATILOGR,AFIA
(orrespondellcll
(omercial

(onfere
Diploma

ME'PODO:
Moderno e Ellciente

DIREÇAol
Amélia M Pigozzi

ClUDE DOZE DE AGOSTO

Ruà General Blttencourt, 48
(Esquina Álbergue Noturno)

Medidor 'de luz e de fôrçQ
da Aron Electricity Meter Ltd. de Londres

Representantes para todo o Brasil: GEOMINA LTDA.

RUA 7 DE SETEMBRO, 135 - RIO DE 'JANEIRO
'

Preços �speciais para grandes encomendas
e para revendedores.

A T E N c Ã O, G A R O T A D AI

Acaba de chegar o 2° numero- da

GA:ZETA IUVEN1L
Posto' de Venda Café Rio Branco

(
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TINTAS PARA IMPRESSÃO
De ordem do Exrno. Sr. Ministro de Estado e Negócios da Guerra, C'O T TOM A R

Deste ano será comemorado o "Dia do Reservista" - (16·12-949),' quan- ' . . . . . . . . . .. . .........••

'lotadoS os reservistas do Exército de ia, 2a e 3a categorias, pertencen- Não espere que a doença vi
tes as classes de 1922.a 1928, inclusive, deverão apresentar-se ao 14°,R síte a sua casa. Defenda a su

---------------------_____ C., os residentes no Sub-Distrito do Estreito, e à 16a C. R., os residentes i saude e a dos seus filhos, to
na Ilha, afim de ser passado' o 'visto. em seus certificados.

.

mando MALTEG. Frio ou gela
LUIZ NAPOLEÃO DE AZAMBUJA - 10 Ten. Chefe da HiB••do, é uma delícia. É o maio

C. R. M. fornecedor de vitaminas, e, po
isso, o melhor fortificante. A

venda em todas as farmácías

.... t r /'

Base· Aérea' de Florianópolis
.

4VISO .AOS RESERVISTAS
'

De ordem do Snr. Caplão Aviador Comandante da Base Aérea t'J'e
Florianópolis, o posto de apresentação dos reservistas relacionados' na
Seccão Mohilixadora n? 52 funcionará no dia 16 do corrente mês (dia
dO Reservista), no Quartel, da Força Po licial do Estado de ::3anla Cata
rina, em Floriunópolis. Após aquela data, as apresentações somentô
serão fcitas no Quartel da Base Aérea, de 17 a 31 do corrente.

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

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

Saturnino Barbosa Lima, - 10 'I'en, Chefe da ::3ecção Mobihzadora
nO 52. '

"'_--êoMp,XNiífÃ�IANçA·'-ÔA-··BAíiiA';···
- -'

Fundàda em 1870 - Séde: BAHIA
INC1!NDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de' 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades .. ,... .. Cr'
Receita

................• Cr'
Ativo . .. " ..

"

""'" Cr,
Sinistros pagos nos últimos 10 anos •... Cr,

.

Responsabilidades ........• Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,!!o
98.687 816,30

76.736.40Ú06.20
Diretores:

Dr. Pam,phtlo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio MaB8orra. Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abr..u.

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima ,rapidez e garantia para' transporte de sues mercadoria •

Agentes em Florianópolis CA.RLOS HOEPCKE S. A.

NOSS'O POSTO: - TE-ixEIRA-ESILVA---

Atende dia e noite -:- Rua Santos Saraiva
I

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

A • .

Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade

Editill de fornecimento
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 Irrnan
cade e Hospital, na sua Secretaria, pr-o·postas, em cartas fechadas,
para 'o fornecimento de. todos- os artigoss necessários ao seu consumo;
durante o semestre de janeiro -e juho do próximo ano de 1950.

Consistório, em Flllrianópolis, 6 de dezembro de 1949.
Luiz S. B. Trindade - Secretário.

B'OM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
,.rta de 10'/. 80 ano com recebimento de juros mensei«.

Informações nesta redação, ,

(

Reservista
Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e .âa« 1'7 às 22 hora,

Dia' doRBDIO TUBft' .ZYO 9
1530 k.ilocielos onda.,s: médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. "CATARINA

� Transportes. Coletivos
SRS. PASSA.GEIROS

PARA
ITAJAí - JOINVILE e CURITIBA

Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ore-
Tecem o máximo em

'

CONFORTO É PONTUALIDADE QUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman 1-... " .. -- ..-------. --.-...-._....."."-."".....".- .. ".,, ....

,

Carro direto a c�ri�b�: �a�t.I6��:. " ,I'NDICIDOR AZUL DO RIO GR4N'DH· DO SUL
Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida 'às 131 Um nome que se impõe pelos inestimáveis serviços que vem

horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no. dia se- prestando durante seus 15 anos de exístêncía ao comércio e

iguinte ás 6 horas.
. •

industria'

'Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven- Já estamos angariando publicídade para 15a Edição
,c.endo-se passagens. .

. Informações com o sr. João �ires Machado á rua Conselheiro
Aceitam-se despacho de encomendas.. Mafra, 156
Agencia: Rua Deodoro. esquína da Tenente Silveira n? 2� Floríanõpolís \

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

Santa Catarina

o SlhA.

"VI'R<iEM 'ESPECIALIDADE"
elA, WETZEL" INDUSTRIAL-JOINVILLE (MlIroal reW'fil

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

••••••••••••••••••••••••••

I Datilógrafa
I diplomada
i Oferece�eus serviços.

: ' Cartas a Maria Inês

: Ferreira.

I Caixa Postal 55
. -

.. ..

r
Encomende seu terno para
Natal até 20 de novembro

Loja Rener
Tenente Siioeira, 29

Florianópolis
.',.' i ••• "'·

� •••••••••

o VALE D0 ITA.,i.&J
P:roeuem .a À.gê.ela

Progre8IO,
. LIVRARIA 'I. LI'VB.AAlM

JaOIj;

VENDE-SE OU ALUGA-SE
O prédio sito ii. rua Blumenau n.

28 - Tratar com o sr. Cap, Amárí
('Q na Polícia Militar.

FERIDIlS. REUMATISMO f.:
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira'
M.dloação oUill:üiGI' no tl'atam.Bto

da .if1Ji..

Participação
I Willy Goldfeder e Marina Thel

.

ma 'Goldfeder participam a ·seus

parentes e pessoas amigas o nasci
mento de seu primogênito SAMUEL .

ANTONIO ocorrido, em 8 dêste

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

1949.

armazens.

TINTAS PARA IMPIRESSÃO
COTTOMAR

. , " .

,�
.

TERREN08

o Esm-lt6rl0 ImobiI1árlo A. L. AI.......
sempre tem compradores para casaa •
terrenos.

Rua Deo.1oro 311
-o--

Se ricos quereis ficar
De modo tacil'elegal
Fazei hoje uma inscrição
Credit-: 1\11' ''''lO Pr-i A

,
'
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lJomo falou o dr. Armando Simone Pereira des inimigos. São .os estafetas moscovitas, autômatos repeti' ._._.......w.---..-:.-..-�.......,

dores de lições estranhas, cambiantes e multiformes na uni-

CONCLUSÃO dade de um propósito, que deslisam, solértes, pelas picadas da

vos ter guiado, um dia, às portas abençoadas deste Colégio, subtileza, �o esfô�ço rein�ist�do de uJ?-iver�a�i�ar ,o êxito de

de horizontes cada vez mais confrangidos, através das lentes I uma doutrm3: �t�Ista e utopIcamen.te Iguallt::n�, repousante

amavelmente deformantes da, candura "panglossíana" ou se na esta�a ,s�IItana do mono-causallsmo. econormco, a querer

vos falasse rio delicioso cultivo de jardins, quando cabe arro- q"!!e a história se reduz� a um eterno vai.vem entre o �e�' e o

tear terra orespa e sáfara que, muita vez, recusa desdenhosa nao t�r .. Enfardelados ora na roupagem mansa do pacítísmo,
à semente que lhe deitamos, o favor normal da fecundação �ra díssímulados no papel de arautos' supostamente naciona

Rel�v�ú-me, daí; o tom de áspera e aberta franqueza com que listas, _clamando, num tom �esbrag�do, por _uma fraternida�e
vos tarjo a limpídec da festa, impedindo-me a mim mesmo que nao �onhecem. e, 9-ue :nao pra,tIc�m, I?OIs�m nas charné- - em _.:.

de dizer.vos, agóra, sómente amabilidades, para que, mais c�s, co�·v.eJam as mIsenas,. Iludem as ignorancias, sed_uze� as AS AVENTURAS DE

tarde, não haja eu de "aquietar remordimentos de consciên disponíbílidades e encorajam os �esalentos, com anuncios de DON JUAN

da", por ter calado a .advertêncía que devêra ter feito. '

uma Canaan de abasta:nças sobe]�ntes e:r;n qu� todos os La.l Censura::- LIVRE

Partilhando a herança negativa de um conflito universal zaros, s?fre�ores e fammtos, ao toque. milagreiro dos magos Creanças . maiores de 5 anos

que espantou as Nações, pela severidade da cobrança de Mal, do:Krelm, fossem chamad�s aos, festms de Lucullo. Se a poderão entrar devidamente

Ioch e pelos danos hecatômbicos que impôs ao mundo moral, L�I lhes r.e�u�a a os�eJ?-taçao de símbolos e lhes ca�cela os re- acompanhadas .

.desvaírada parte da humanidade, ainda na orla da convulsão gistros OflCI�IS de atívidade, os pregadores do catecismo rubro No programa: O ensino em

de ontem, vive, traumatizada e desatenta, páginas de tragé retraem-se .as catacumbas de _lama; n_uma hibernação apa, Santa Catarina Metro Jornal

dia encadernadas em riso, menos avisada do que nunca de rente, para v?�verem, .log_? .apos, mImetIsad?s. nos CO?�Te�SOf, Preços: - Cr$ 6,20 - 3,20

que ")3, suprema astúcia de Satan, é espalhar 0, boato da sua d� pa;r" D:�s. ligas democratIcfs, nas apopletIcas reIv�ndlCa- - ODEON -

morte". 'Nesse ambiente de tráfego, facil, em que transitam çoe� patrióticas, a�segur,an<:l0-se� p�lo engodo, outras tribunas Hoje ás 8 horas

despolicíadas tôdas as maldades, poderes misteriosos e as me. de I�ndo falso, cujo desígnio pao � nem a .�az, nem a Demo.

Ihores pompas litúrgicas atestam de multidões os templos cra�Ia, nem qualquer out�o. mteresse nacional ou humano,

amaldiçoados de Wotam e de Mammon, como se o nosso Des- senao mesmo .a .tenaz recidiva da mensagellJ; da negra cate

tino, riscado sôbre os abismos da Navegação, se debatesse entre d!al do .materialismo que se ergue nas brancuras das estepes
.a espada que oprime e a moéda que corrompe. O problema tártaras. 'A _'
que se eriça dessa bruma, torturante e universal, é a soma . Paralelamente. a esAse .esforço d� desagregaçao da orderr

catastrófica de tôdas as crises em que se apoucaram noções oCIden�al, outras mfluencI�s negatIv:�s desassoss,eg�m a hí-

fundamentais de honra" de moralidade e de fé, para que Iu- e��rq_UIa dOds valores moraIs. d� SOCIedade. A te�mca e a me ,

�issem, no fôgo fátuo das decomposições, a licença, o cepti. CIenCIa m,o. ernas, com a seriaçao das s.uas CO�qUl�ta:S e dos É PROIBiDO DEBRUÇAR..sE

-quando ainda as primeiras luzes da madrugada doiravam a seus prodjgios, devassando, cada vez mais, o misterioso reces- Proibido até 14 anos

ingenuidade da vossa meninice. Louvá-Lo pelo favor de que o
-so �a .natureza, geraram, no �omem, deslumbrado com os No programa: - Esporte em

vosso entendimento houvesse de desabrochar num clima de acrescimos do seu poder matenal, uma exagerada e descon- marcha:

salubridade moral, refinado pela presença de Cristo. Lou- fórme noção de confiança em si mesmo. Deslacrando os se. Preços: - Cr$ 5,00 - 3,20
vá-Lo pelo muito que vos concedeu devassando-vos a rota gr�dos dos elementos, fazen�o dóceis as rebeldias da matéria, � H,OXY -

dos caminhos da retidão e da 'dignidade. Louvá-Lo pelas 'pro- v.aI, o homem moderno, apos destruir, uma por uma, as es- Hoje ás 8 horas
visões fartas de energias e de estímulo para findardes os com fmges tebanas que lhe barrav�m .0 cruzamento dos caminhos, •

p!omissos da emprêsa. Lou-áLo por tôdas as dádivas e por
exaltar-se no culto da sua p.r�p.na grandeza, s�m medir quel

todas as mercês que foram os lumes das vossas etapas atortu. re�val� d� certeza da sua fal�bIlldade para a míragem da sua

nadas. E, para serdes mais completas no vosso louvor e mais, onipotência. Como �m �arcIso que s� enamorasse, perdida.

merecedOI�a� :n0 vo�so agradecimento, dedicai a Deus as pal- �ente do seu poderio, nao se l�r::brara, .·por des:r�nt�ra" que

mas da vitória, pOIS, como estremece na ressonante sugestão o h��em s�m Deus -:- c?mo dIs':>,e �erdIaeff - ja nao e ho,

,da Padre VIeira, "a razão por que venceu David tantas vezes el me� , e, aSSIm, acentuar:a a tendência a que se afeiçoa de se

com tão portentosa felicidade os exércitos dos Filistêus, diz co�fmar a? mundo t�rreno, como se nada mais houvesse

um grave autor que foi porque agradeceu a Deus a primeira alem �a l:l)ha do h�mzonte. :
.

\

vitória, que deles alcançou quando,. degolando o Gigante, de-l
: Pres� � terra, preso aos requintes da vida que supõe f'ín,

dicou ao templo a espada; digno verdadeiramente David, q�e d�r nos sI�e�cIOs da campa, preso a� ap�rato �e suas realiza

Deus lhe enchesse as mãos de vitoriosas palmas, pois foi t�.o çoes tang�v�s, o h�mem da espantosa era atomica, na orgia
agradecido e pontual que ofereceu a Deus a primeira vitória do seu tnuJ'l'fo,.olvl(!ado de B�ltaza� e de Gomorra, desteme, ':
oe lhe dedicou as primicias de suas facanhas". raso da Parusía, nao faz senao enriquecer a tenebrosa longí-

* *
' • tude do Syllabus, acrescendo-lhe, às proposições

•

amaldicoa.
- com

'-,
.

das, nova série de erros malditos. E pelo orbe, rodopiando no George BRENT

Bem e muito quiséra eu que, por entre as flôres desta ,,��n'd�val terrivel da� consciências, cruzam ..se, em tôtlas as j'oan BLONDELL

festa, na minha vóz soassem, apenas, amenidades de sauda- dlreço�s, no'tos con�eItos, novas atitudes e regras novas de
- em -

ção e descuidosos ritmos gratulatórios, que permeassem, sim_) proce�llner:r.:.;o que sao o morbus funesto do patrimônio moral A MORTALHA DE SEDA

paticamente, as vibrações de tão bela solenidade. Percebo, en-
da cnstand�de, 'p��que, l�gando J;trgo cabedal de perdição, vi- Uma divertida' come,dia poli-

tretanto, compungidamente, que não fica por aí, na altura s3::m �est�Ulr a IdeIa de Deus, zombam da virtude, desprezam cial

cômoda dessas suavidades, o que o dever comanda que eu vos I a dece�c!a, desaRreçam a honra, despeiam a solidez dos laços Improprio até 14 anos

diga, na oportunidade em que vos despedís de uma fase enso.1 de famll�a, como se .dev�ssemos viver a vida tão só dirigida Preços: - Cr$ 5,00 -3,20

larada da vida para ir em busca de outras responsabilidades pelo egOIsmo e pelo ms�mto. _./

- lMPERIAL -7
num mundo coagulado de problemas' que se interpolam, se' Ao contem�lar��s_ ess� panoram� de, desolação, da alti- Fechado para reformas

confunde:r_n.� se re�ompli.cam. E� não seria fiél a esta enélbre�i tude .da vossa fe crIsta, n.ao escaparelS a evocação do velho - CrNE IMPERlO -

cedora mIssao e nao sel'l.a leal a vossa confiança se vos ten_1 confllto q�e Santo Af?�s�mha descrev�: "duas cidades edifi- - com -

t�sse a olh�r o panorama que nos cerca, até o limite próximo car�m_�e sobre d;J.as paIxoes. Uma, a CIdade t�ITena, no �mor George BRENT

CIsmo e, a ImpIedade., Tendes, nessa agressiva paisagem de a SI ate ,ao desprezA0 de De.us, e a ��tra, c�lestlal, no amor de - em -

falsas formas, uma desconsoladora fartura de exemplos, em
Deus ate ao desprezo de SI �esmo . E hOJe, como uma gigan- Joán BLONDELL

que se expande, sob disfarces ou n� pl�nitude de sua hedion- tesca Peloponeso; as du::s cIdades se guerreiam, porque só a A MORTALHA DE S:EDA

dez, a variegada teratologia do mal, como se a envenenada uma delas cabera, por fIm, a hegemonia universal. Uma divertida e alegre co-

P?lvora da luta que findou se transmudasse, a seguir, num * * .,. media policial cheia de lances:

gas letal, ameaçando as consciências,. �o alongamento inquie- Pelo que eu vos disse, não penseis - por mercê - que os emocionantes
tante do seu fado amargo de �e.strUlçao. .

meus avisos despontem, medrosamente, das grótas da deses- Imp. até 14 anos

.

Tal como lamenta, ,�ela�collmente, Papini,. tudo

suge'! perança.
Ao invés, se bosquejei, rápida e superficialmente, o No programa:

1e nessas sombra� que a VIda aparente dos VIVOS é um so- quadro dos tempos modernos, foi pelo intuito de vos lembrar Cinel:1ndia Jornal

no ?e febre. Parec'e� acordados, porque correm sem descanço que o campo da luta não tem delimitações de frentes, assim Preços: - Cr$ 3,20 'unico

:atras dos, bens que sao la:'TIa _e veneno. Não olham para o Céu,' como não existem zonas de segurança, poupadas à voragem.
......;. RITZ -

temeIl! s,olI_lente, os seus IrlI_laos; esper�m, talvez, que os acor-� Quís indicar-vos, também, que, nessa guerra cósmica, não se Domingo a Cia. nO 1 Warner

,��m, � ultIma hor8:, os �ntIgos que hao de resuscitar à apro--, entende o direito de neutralidade nem se tolera a, covardia da Bros apresenta o seu terceiro

'XImaçao do ResuscItado.
. I deserção.

-
"

.

grande lançamento "O TESOU

I, �, entre os homens, amda extremunh�dos, crescem, os Sois, assim, por mandamento do Destino, pelejadoras do RO DE SIERRA MADRE" com

;atrevImentos de uma soturna fauna ,de arrogantes profetas,!Ideal de Redenção, penetradfts das responsabilidades, do Humphrey Bogart - WalIter

que ab�sam da. pouca luz d�sse crepusculo, para o comércio custo e dos padecimentos da campanha, mas, pressentindo, Huston - Tim Holt

,d.� te�rIas dete�lOradas que sao a .outra face-das límpidas ins- também, no bulício do coração sôfrego, as Glórias eternas que ,

- -.-----

.pI�açoes de Cl'l�to..Em cada\ esquma do mundo se ergue uma .serão o sôldo da porfía. ,

• , rINTAS PARA PINTURA
tnbuna da peryersIdade, .' .

É lutar, então - porque haveis, para a missão, recolhL C O T TOM A R

'." Frem�m, amda, de ,atualldade os trechos da "Incrustabi_ do largas provisões de energil:t e de fé, nos tempos em que-as
Ih. ' de Leao XIII,. ��e rolam_ pelos espaços como renovados �e- vossas almas se enrijaram. no abrigo be.mfazejo desta nobre

p!qu.es de alarma. Subversao em larga escala contra as pnn· Casa de ordem, de contagiante moralidade e de inconsumí-
'(:IpaIs verdades que servem de fundamento ,à sociedade hu- vel amor.

'- .

,lmar;a.. " Obstin�çãd de espíri�o ,�ue não s�porta nenhuma É lutar - integrando as novas Cruzadas que se espa
JespecIe de �ut?n<:lade, por maIS lIcIta que seja ... Numerosas lham por tôdas as direções da Rosa dos Ventos, porque se muI·

�ontes de dISCordIaS que provocam lutas civis, guerras cruéis tiplicàram as Jerusalens violadas.
'te derramame�to de sangue ... �esprêzo da lei .que forma os É lutar para que, um dia, da montanh� mais alta do

��arac�:res e e o. estudo d,a :probIdade.... DescUIdo arde:qte e nosso Pªís, se eleve a hosana apaixonada do triunfo de Ariél.
:msacIavel de COIsas perecI�els e desc�I�o. absoluto das cOÍBas É lutar e é partir agora, enxuta a lágrima do adem;, re_

�t.ernas que leva ao dese3-pero. e ao SUlCIdlO em massa... Ci- petindo a Cristo a cálida oração do artista florentino:

:nl1Smo, daqu�les. que, tralçoe�ra.mente, �e ar�oram campeões "Nós, os últimos, te esperamos. Esperamos-te, cada dia,
(lo paIS, da hber�ade e dos dIreItos d� toda espécie. ',' Enfim, a despeito da nossa indignidade e contra todos os impossíveis.
'Um� praga: mortIf�ra, que afeta a ,SOCIedade nos seus recessos E todo o amôr que pudermos exprirpir dos nossos corações
lnaIS profun?os: n�o lhe, dando treguas,. e prenunciando sem- devassados, será por ti, ó\Crucificado, que !ôste torturado de
pre no�os, dIsturblOS ate a �errocada fmal".' amor por nós e que agora ainda nos torturas, com tôda a vio-

.rOl aI anda, em pregaçao negregada, a coórte dos gran- lência do teu amor implacável". '\

Cine-Diário
- RITZ-

Hoje ás 5 e 8 horas
- com

.
ErroI FLYNN
Viveca LINDFORS

- com

José MOJICA
- em-

FRONTEIRAS DO AMOR·

Um belíssimo film� romanti
co musical
Um alegre e interessante fil-

I

com

Elizabeth TAILOR

George MURPHY

Mary ASTOR
- em-

AS DELICIAS DA VIDA

II

','

Perdeu-s�
A caderneta 'da Caixa Econômica

Federal pertencente à Neusa Bar

l'eiroi!, À pessoa que levá-la à Cai-

xa, os agradecimenLos de Slla pro
prietária.
(j,i!'i�� --

MALTJ<.;G, contem malte,
ovos e mel - os. grandes for
necedores de vitaminas. É
melhor complemento alimen
tar para crianças e adultos, •

venda em todas as' fat'mácias
armazens.

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO- Quarta-''''''. l' d1!l Dezembro ca. '149
--.--------------------------------�-----------------------------------------------

r

Dr. Alvaro de Car;alho
Doenças de Crianças

Consultorlo: RUa Tenente
IIlvelra, 29
Horário de consultas: � ás 11

....
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Cirurgica
Moleatias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Poa Serviços/dos Professores Bene
�cto Montenegro e Piragíhe No-

le
guelra (São Paulo)

Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

!lURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle- 'e tratamento

upecializado da gravidês, Dístur
Itioa da adolescência e da menopau
a. Pertubações menstruais, .i 'l�1".
mações e tumores do aparelho geni
tal feminino.

O-perações do utero, ováríos .. trem

..... apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
taru)
IlSSISTENCIA AO PARTO E OfE-

RAÇõES OBSTETRICAS
I>oenças glandulares, tiroide, ovi
rio., hipopise, etc.)
Vblturbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - TeJ.
1.481
Beaíd. R. 7 de Setembro - Edit.

Cnn e Souza - Tel, 846.

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 à tar,

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

15 - Telefone 1.422.

Dr. MáriQ Welldltaue.·
Claiea médica de adultos e crinçu
Opnsultório - Rua João Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 á. 6 boru

a.idbcia: Felipe Schmldt L li.
Telef. III

Dr. 'a.lo 'oat••
Clinico e operador

c...ult6rio: Rua Vitor Melrelea••••
Telefone: 1;405

eo...ulta. da. 10 b 12 e da. 14 i.
U m_ Residência: Rua BI_.

22. - Telefone: 1.62{l

Dr. Guerreiro da
Fonseca

7

I
•

Transportes regulares de cargos doparto de

'SÃO FRANCISCO DO SUL· pa,ra NOV4- fORIl
Informagõ•• como. Agente.

-Florllln6pohl - Carlol HoepckeS/A - 01- Teletone 1.212 ( Eni. t e leg ,

São F!.ncilCO do Sul-Carlol Hoepcke S/A -C1- Teleloac 6 MO��'t\fACK

;
I

I'
�
!

����-.��
..

� I
- � - RAIOS X l1DR. ÀNTôNIO MODESTO IAtende, diàriamente, no Hospital de Caridade

I.".", -._......,...__ __w._._ _.,.,.._.._._,._-.__. ...,..,.,_ _._-.: .-.-..-. -. .

i

Espeeialist.,_ '.

Médico - Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAB·
- GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Ferípe Schmídt, 99

Telefone: 1.560
Con�ultas: Pela manhã no Hosnttal
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

ln. POLYDORO ERNANl DH S

THIAGO
Médico e parteiro

Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

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

s é

o e SOCIAL.:

po�ro AlEGRS
RUA VOLUNTÃRIOS DA PÃTRIA N.O 68 . 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL. 683 - TELEFONE 664() , TELEGRAMAS: .PROiECTORA>

Agel cia Geral para 8ta. Catarina
,

Rua Felipe Schmidt, 22-Sob.
Caixa Postal, 69 - Tel.:"Plotectora" .: FLORIANOD.oOLIS

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

DR.

A. DAMASCENO 'DA SILVA

�
Dr. Roldão COUlaI (Edifício Pé�ola) .,.. .-

CIRURGIA GERAL -- ALTA

CI·I
llURGA - MOL:tSTIAS DF; S� ,

)

NHORAS - PARTOS Fones: 1.324 e 1.1$88:Formado pela /!"acuIdade de Medi·
lIIu � Uni...enidade de .Slo Paulo,

,

unae_ t01 a�srste_nte p,or vlirlO. anOl do
Florianópolis _ Santa CatarinaServiço C"úrglc(} do Prof. A1lpio

Corrila N"
Cirurgia do estômago e ...ia. einmla-
rei intestinos delgado e gre..o, tirai· .,••••••••••ee••••••••••••••

de, rins, próstata, bexiga, atera,
edrioa e trompas. Varicocele, bidro-

cele, vartzes e hernas,

Consultas: Das 3 b 5 bora.. , raa

Felipe Schmidt, 21 (altos da Ca..
Paraíso). Telef. 1.598

Reaidéncia: Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M. 764

Dr. M. S. C..alcaaB
CIInica ex.clu8ivamente dolO eriançu

Rua . Saldanb. Marinbo. 10
Telefone M, 13\

-rii:A�ÃNTÁELA .

(·pormado pela Faculdade Nado- RECEBEU
nal de Med��n;��)unlversldnde ClONAIS
Médico por concurso da AssIsten· 'MANTEMela a Psicopatas do Distrito

Federal \
'h-Interno de Hospital Pslquli
trtco e Manicômio Judicl(l.r1o

da Oapltal pederal
b-IntenlO da e·anta Oasa de Mi
sericórdia do RI� de Janeiro
OLíNIOA MWIOA - DOEliOAS

NERVOSAS
oonstift!lrlo: Ediflclo Amél!a

Ifeto - Sala 3.
.

Residência: Rua Alvaro de oar
ralho, 70.-

Das 15 .8 18 noras
Telefone:

Oonsultórlo - 1.�t._.
Residência 1.305.

-oenças dos. órgãos internos, es ee

cíalmerrte do coração e vasos

lc-enças da tiroide e demais glan
dulas internas

Iíníca e cirurgia de senhcras :...
\

Partos
fISIOTERAPIA - ELECTROCAR
OIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
mRARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às .19 ho-
'as.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles D. 11

Fone manual 1.702

RESm:ltNCIA:
.

-rr�l.�
Avenida Trompowski f1J

..�.-

Fone manual 7811

ADVOGADO

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - 2° anL

LOJa uns cnSEMIRftS
EspeCializada em'artigos para

homens
VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA
E INGLESAS, PA.RA 'HOMENS E SENHORAS,
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS) ETC.
c

Tudo pelo menor preço da praça
Faça uma visita à nessa Casa e verifique

nossos preços e artigos

Dr. Liudolfo A.G.
Pereira'

Advogado-Contabilistil
Civel -- Comercial

Con.tituiçõe. d. .oci.dad••
• ,.rvi9o�cor.lato., .m geral.
�Orgamzoçõ.. contahei.,

Regi.tro. e marco•. di.pondo,
no Rio, de correapondente.
E.critório: Rua Alvoro, d.

Carvalho n, 43.
Da. 8 à. 12 hol'o.,

T.lefane 1494

Tubos canos
gav8nizàdos

A chegar dentro de alguns
dias grande importação a pre

ços reduzidos
lI1EYER & COMPANHIA

Rua Conselheiro Mafra, 4

FLORIANóPOLIS
. � .. � - �

AVISO
ELVIRA MUND MAZARAKIl:)

(Dona Vivi)
Obstétrica (parteira)

Comunica que desta data em

diante encontra-se à disposição I

de quem necessitar de seus ser-
'

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

" .. .. .. . .. .. .. .. . . " .. " "
'

Leitor amigo!
O fim do ano se apre-rima e .com

êle grande festa da crtstandade- o

NATAL.

Coopera conosco auxílíando
grandiosa festa de caridade "SINOS
DE NATAL" e,�ssim, darás un

pouco maís'de alegria ás criancinhas
de Florianópolis.

'ORro�LEGIU=
cu.4NQt:lmr.6RIOS:d)�.p..á"l:a�4" ��.
UliA�"'�6+0.,.��

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

FLORIANOPOLIS

...........
'

, - - 0· ti •

Muitas felicidade. ,elo _.el.ell:

to de lIIeu filhinho!
Mas, nio esqueça, que o'••i....

presente para o seu ""PIMPOLHO"
é nma caderneta lio CRIlDITG
.lIn11'UO PREDIAL.

Fabrlaant. e �ii.tribuidorelil da. afamada... c:on

fecçõe. -DISTINTA- e RIVET. PO.llue. um gton';
d. ,ol'timento de aosemiral. I'i."adoal hrilHI
bani e baratol. algadõ•• , "morina e' aylamentall
para alfaiate.. que recebe dir.tamente· doa

• ltu": ·lom.rol••t•• do interior n� Eontido dfJ lhC1l fasClu"em' Ilm
\\.lr..1� JQ.nt ]';oU.. � FILIAIS om. Bhmanau ,. Lajell!.

malhoree 'fdhl!'lea"� li U�IlIQ ".4\ CAPl"rAl!,,- "hClln a � '(,)'i;"'!!lg60 àl'
vlatto antel'l d. efetuo ('.m IliUG!& nom rct.IJ, MATRIZ @1�'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os 'prisioneiros alemães retornarãO a' suas casas pelo Natar
MOSCOU, 13 (y. A.) r+r- Ci rculos

Ibem informados revelaram que 10,

dos' os prisioneiros' de guer-ra ale

mães deverão retornar a suas eu-

sos pelo Natal. '

DONN, 13 (V. A.) Cuculos
of'iciais anunciaram que a Russia
ainda mantem, como pris i-rne iros
de guerr-a, 400.000 aleruãcs.

Florl.n6polls, 14 de dezembro d� t949

Minislerio da Maririha
Capitania dos Portos de Santa C�tarina

Todos os' Reservistas Navais, das classes ano do nascimento de
18 a 35 anos de idade inclusive nascidos a 1° de Janeiro de 190'! a 31
ce dezembro de 1931, obrtgatoriamente devem comparece!' à Capíta,
nía dos Portis do dia 16 'a 30 de dezembro corrente, afi m de ser í'ei

:l.a a oposição do "VI,S'l'O" correspondenle ao presente ano de 1949, e

preenchimento das Guias de Informação do Reservista.
.

Os Reservistas de ia, - 2a - e 3a categorias (ex.rnarmhotros da

Armada, Marinheiros, Pescadores, Operarias de Construção Naval,
Servidores' de Repartições).

Os Reservistas que ,já possuírem suas Carteiras devem apresentá
Ias na Capitania dos Portos.

As Empresas e Entidades devem mandar receber por pessôa ido
nêa na Capitania' as GTJTi\:S DE INFORMAÇõES DO RESEHVISTA que
devidamente preenchidas serão restituídas 'na referida Capitania.

Crisma na Catedral Metropolitâna

cramento da Crisma.

Florianópolis, 5,de dezembro de 1949.

(A) MONS. FREDElUCO HOBOLD, Vigário Geral do Arcebispado

CLUBE DOZE DE AGOSTO
Consefho Deliberativo

I

De ordem do Senhor Presidente do Conselho Deliberativo, e tendo

em vista o oficio do Sr. Presidente deste clube, convoco os membros

dêste Conselho para a reunião extraordinária, dia 15 do corrente, ás

�O horas, a fim de se tratar do seguinte assunto: alteração das impor
tancías da jóia e mensalidades, nos termos da alinea o inciso 1° do art;

\
103 dos Estatutos.

Florianópolis, 12 de Dezembro de 1949.
Manoel Gonçalves, 1° Secretário do Conselho

Fale�eu um� fllba dO Os turistas norte ..alueric300s estão me
Barao de RIO Branco Ihoraodo a

. renda de dólares do MéxicoRIO 13 (O. E.) - Corn a idade ...

de 74 anos faleceu a sra. Clotilde �EW YORK, (USIS) - O Ne\V o ano de maior renda t(u'islica da.,
Paranhos elo Rio Branco, filha do York journ�1 of Commerce inf'or- quele pais.
Barão do Rio Branco. Seu sepulta- '0 "Journal" atribue aos preço
mento foi realizado ontem à tarde, ma _que mais de 300.000 turistas convidativos e ao cambio f'avora,
no Cerríi tério de São Francison Xa- nade-americanos já visitaram o vel essa grande onda de tur-istas.
vier. lVJ-xico este ano, fazendo de 1919 norte.americanos no México. -

I

D.'Jaime Câmara
recebido pelo Papa

.CIDADE DO VATICA�O, 13

(U. P.) - O Papa Pio XII re
cebeu onlem à larde, em au,

diência, o cardeal do Rio de

Janeiro, Dom Jaime de Bal:::
ros Câmara.

Para atender aos desejos dos interessados, e acôrdo com a 'praxe,

'faço publico que será 'administrado o Santo Sacramento do Crisma, na

Catedral Metropolitana, no dia 1° de Janeiro, pelas 16 horas, aos fiéis que
se apresentarem 'habilitados.

Os bilhetes continuam desde já à disposição no Consistório da Ca-

tedral, I
- em 1.775, nasceu em Annsf'íeld,

Os maiores de 8 anos deverão confessar-Se antes de receber o Sa- Lanarkshire, Thomaz Cochrane,
chrane, que veiu a ser o 10° Conde

de Dundonald e foi Almirante na

Grã-illl'eLanha, no Chile, no Brasil
e na Grécia, vindn a falecer em 30

de Outubro r!p. 1860 sendo enterra

'do na Ahad.ía de Westminster ;
- em 1819 travou.se o renhido

combate de 'Ibirapoitã-Chico, es

tando as nossas torças, vitoriosas

sob o comando elo Barão de Serro

Largo;
- em 1859, nasceu o General de

Brigada do Exercito Brasileiro,
Duarte de Alelui� Pires, cuja bio

grafia o Almirante Henrique Boi
teux publicou em o 2° Volnme de

"Santa Catarina no Exercito";
- em 1864 ( o Governo do Para

guai declarou guerra ao Brasík;
André Nilo Tadasco

o PRECEITO DO DI A
PASSAPORTE PARA AS TREVAS
Alem dos sintomas gerais (dor de

cabeça, calefrios, febre alta, vómi
tos etc.) ,

o' alastrim e a varíola

apresentam manifestações locais

que podem incidir sobre o olho, ce
gando e mesmo destruindo o globo
ocular. Quando o alastrírn c a va

níola 'cegam os filhos, a culpa da
desgr-aça cabe aos pais, porque não

os fizeram vacinar contra êsses
terriveis males. \

Livre-se do .1'e11W1'SO tardio e

inutil, iosendo vacinar setz [illii;
nho, para que a varíola ou o

alastrira não o cegue. - SNE8.

Hoje' no passado
14 DE DFiZEMlBRO

.' Boje, a formatura 'Da Escola <,Lafuyette
do SEN4C. DO Estreito

'I'erá lugor hoje, a solenidade de Prof'a, Maria Barreiros. MEIDA (oradora), Justino Simas,

formatura da turma "Pr-ático de A turma é composta dos seguln, Lionete 'Süva, Lúcio Lauro X. da

Escritório", d� Escola "Lafayette tes formandos: Rosa,' Luiz Carlos Brasil, Manuel

Escritório", ' da Escol,a "afayette Adalmíro Martins, Alvaro do Es-: Serafim da Silva, Max Schumann

;programa é o seguinte; às 8,00 ho- pirita Santo, Alvino Maykot, Ani- Pereira, Nilton José de Andrade,
r-as, missa em ação de graças n.!l bal Albino, Aquilino Souza, Carlos Nirival Pereira, Onildo S. Vieira,
iM,atriz de Nossa Senhora de Fáti- José Gevaerd;: Cid Manuel Cardo- Rober-ío V. de Souza, Rui HoC

ma; às 20,00 horas ,entrega de dí, so, Cláudi-o A. Nocetti, Di!son Re; frnann, Lucí Prazeres de Oliveira,
plomas no Clube Recreativo "6 di) gis, Eriberto Bittencourt,

.

Gabriel Odila Cruz, Olga Meurer Flores,
J

.' " Garbelotti Getúlio Behr, João H. Osvaldína do Espirita Santo, RuteaneIro . ,., ,

É paraninfo da turma o sr, Ilhar- da Rosa, Catarina Rieg, Cecilia Ge- Inês Cardoso, 'I'erezinha Célia Gou

les .Edgar Morítz, sendo hornena- vaerd, Cláudia Gevaerd, Dilma Ana lart, Terezinha Wagner, Vilma

geado de honra o dr. Lafayette de Souza Dilza Anderson Montei- Martins, Vilma Valente, Zelândia

Belfort Garcia e homenageado es- 1'0, Dinah Andersol1 Monteiro, Di. il\faria Vieira, Zélia Vasques, Sílvio
.

I f F'l' 'F .

d're va Anderson ,Montcl'ro, �ude'si.Y Manue( de Freitas, Valcvr Rosa cpeCla o pro. a.vlO, errar!, 1 " Á.LO J

tor geral do Senac; prof. Osni Pau_ Wagner GuiThermina V. Cunha Valdir Dias TeixeiI"a..

lino da Silva, diretor do Curso; Ivonete'C. dos SantQs, Janete C�' A turma "Prático de Escritório",
pr·of. Eoio Ortiga Fedrigo, Profa. dos ,Santos, Jevanete .c. dos Santos, do Senac, nossos' efusivos cumpri
Eulina Alves d,e Gouvea Marcelino, Lací Luiza Vieira Lourdes' L. da mentos pelo término do 'Curso com

Profa. Ursulina de Sena Castro e 8ilva, MARIA DE' LOURDES AL- vo-t6s de felicidades.

I

I,
I
J NUNCR EXISTIU IG'Ur:lL

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INfLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R.I E I R A S,
,ES PI N HA 5, ETC.

------�,�-------------------- -----------��------------�

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
QUALIFICAÇÃO ELEITORAL

SERÃO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJARElI
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDü A

RUA FELIPE SCHMIDT.
aORARIO: DAS 10 AS 12 ID DAS 14 4S 17 HORAS,

DIARIAMENTE.
.

, \
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Intensílica-se O movimento de
aviões no aeroporto desta capital

Segundo 'dados estatísticos fornecidos a esta redação pela Diretoria
de Aeronáutica Civil, aumenta, de mês a mês, o movimento do aeroporto
de Flor ir-nópolis, que, no mês de novembro, ultimo, acusou o seguinte:

Aviões: 203

Passageiros: Emb. 814, Des.· 812, Transito: '882 Total � 2508.
Mala Postal: Emb. 404 kg., Des, 542 kg. Total: 946 kg.
Carga: Emh. 7.635 kg., Des. 17,998 kg. Total: 25.633 kg.

No discurso do sr. Oswaldo CWbral, que onl em l'eW'udu-"
zirnos;' estranha s.s, que a Penitenciaria, em 19 i8, consumisse

matéria.pr íma no valor de Cr� 650.000,00 e mais uma s(11)1e
mentação, que não 'pre'0isa de quanto - esquecido ele que foi

ele Cr$ 312.807;10, pelo decreto 1H de 10-12-18 - e que a

renda, de Cr$ 564.186,90, somada aos estoques existentes de

Cr$ 11'1.364,20,- não perfizesse o tota', das verbas votadas pela
Assembléia. Com esses dados o sr. Cabral teria levantado estes.

quadros:
Consumo de matcriu-prinus

Verba orçamentária , ,............. ô50.000,oo-'
Suplementa'ção .. , , 312.807,10

Total .... , .. 962.807,10
Renda

Arrecadação recolhida _ 56lt.186,90'
Estoques existentes , , 114.36!t,2o:'

Total ' 67.8.550,10,
Demonstrativos

962.807,1()
67,8.55l1,10'

•

"Prejuiso vultuso" .. , , r:-. • . . • . . • . .. 284.257,00
O deficit do ano, pois, seria êsse, de Cr$ 284.257,00, nos:

cálculos do sr. Cabral. Mas, o sr. Cabral, em pedido ao governo
'obteve a relaçõv dos p1'odutUs manufaturados existentes em

estoque, a 31 de dezembro de 1948.

Esses estoques somam Cr$, 147.091,00 e obviamente deve

rão ser abatidos do prejuiso uuiioso,
Donde

, 284.257,00:
147.091,00 "

137.166,00 '

Corno se vê' o vultoso pelos dados com os quais o sr,

Cabral tinha o d�ver d earg�menta:r, pois que para isso os pe

dira, diminuiu um pouco.
Acontece entretanto que o sr. 'Cabral., embora com os da- '

Idos sob o n�riz, comput�u na materia-prima' eonsumid,a ape

nas os Cr$ 962.807,10 das verbas para aque'le fim vaLadas, es�

[quecido de nelas acrescer o estoque ,existente' em 31-12-47, no
'

valor de Cr$ 259.129,10. O vultosu, de Cr$ 137.166;00, somado'
ao estoque subiria assim a Cr$ 396.295,10.

A estas horas, entretanto, já estão fios anais da Assem

bléia, levadas'"pela palavra do sr. deputado Antenal' 'l'avares, a�

provas de que, na realidade, a Penitenciária do Estado, em'
1948, apresentou um super'avi! de Cr$ 129.01700.

Os dados que hoje apresentamos tem ,a finalidad,e de evi�

den'Ciar que o sr. _Cabral quando pede informações, ou não sabe

o que p�de ou, entôo, qúando as receDe não sabe o que fazei"

com elas e acaba metendo as orelhas pelas orelhas. O fato

que aí fica comprovadamente, revela um curioso espécime cI

tomador de -contas. Promete, em todo caso, ao vê-lo passal
fazer o passiveI. para conler o riso...

•

GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


