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:-------------,_--_-_- Grandes nuvens de
Prorrogado o prazo de mscnçoes gafanhotos

LA PAZ, 14 (O E.) - In

formações recebidas do inte·
ríor indicam que grandes nu-

vens de gafanhotos dirigem-se
para a parte sudoeste do pais,
ameaçando as regiões de y'a'
cuiba e do Grã·Chaco, situadas
na fronteira com :a Argentina,
Os gafanhotos cobrem uma

area de cem mil hectares,
constituindo um perigo gravis�
simo para ;a agricultura. I

o M:OMENTO

( ,

Motivo/de' congratulações
o encerramento dos trabalhos do ano legislativo oferece

ri.a oportunidade a irrestritas congratulações da opinião públi
ca, de Santa Catarina com os representantes do povo na Assem
bléia do Estado, se, ainda desta vez, não se houvesse que regis
tar a lamentável incompreensão do papel das minorias por
'parte de alguns membros da bancada oposicionista, para os

quais o debate não implica somente e necessariamente a diver
gência de pontos-de-vista, mas constitue sempre e' sistemati
camente pretexto para certas expansões de estímulo à dema-

gogia fácil.
-

Na verdade, não fôra, em geral, ti linha de conduta supe
rior \

e disciplinadamente regimental da bancada do P. S. D, e

os trabalhos da sessão legislativa que acaba de findar-se não

apresentariam 'os resultados que se veqif'icaram, como índice
de atividades bem conduzidas e salutarmente concluidas, não
obstante os entraves que, por todos os meios e modos pos
síveis e imprevisíveis, lhes tentaram opor os que, portadores
dum título de deputado, dele se valem para as ostentações
de fátuo catonismo barato, destinado a impressionar as men ,

talidades menos avisadas.
Percorram-se os anais da Assembléia Legislativa do Es

tado e procurem-se, na sarrafusca da minoria sempre exacer

bada, qualquer vestígio de boa intenção, ou de elevada su-

bordinação a principio deslaivados de ódio-s' ou preconceí,
tos subalternos. Nada de construtivo, da parte de tão postiça
austeridade moderadora, que, ao contrário das' aparências,
se excedem nos mais desconsoladores exemplos de intolerân
cia, de descomedimentos na linguagem, de intemperança 110S
propõsitos e de �l'11aí\ -e prodigiosa cct�)acidad!l' solrversura �1(J
todos os valores politicos.

�m é, pois, que 'nos conforte a consciência democrática
o dignificante espírito que presidiu à conduta dos represen
tantes do P. S. D., mantidos assim à altura das responsabili
dades de fôrça' majoritária no Poder Legislativo e orientados
em sentido do hem comum do povo catarinense,' a despeito
da tenacidade desvírtuadora de tôdas as intenções, aplicada
por um oposicionismo escravizado ao espírito de sistema, es

treito e impopular,
Se, conseguintemente, o ensêjo do encerramento de mais

uma sessão legislativa 'em Santa Catarina é propício a con

gratulações pelos efeitos da contribuição trazida à prosperí
dade e à grandeza política do Estado, tudo há-de salientar' e

enobrecer a ação patriótica, o devotamento às' causas públicas,
dêsses homens que, fiéis às linhas partidárias do situacionis
:mo, conjugaram os seus esforços na edificação do maior bem,
,estar para a coletividade catarinense. E aos grandes méritos
que se lhes reconhecem é, já agora, de justiça acrescentar o

de se haverem alçado, em todo o curso dos trabalhos, a plano
.de amplo discernimento dos interêsses gerais, superado as ma

nhosas solicitações do facciosismo adversário e. impertinente.
Os valorosos representantes do P.' S. D. na Assembléia Le

gislativa do Estado, liderados pelo deputado Nunes Varela e'

cada qual bem penetrado de idealismo público e de sentimen
tos afins às aspirações populares, podem estar certos de que
prestaram à terra catarinense bem assinalados serviços, ao

mesmo tempo honrando-lhe as tradições de civismo e pro]e,
tando-Ihe o nome na história de sua integração republicana.

Nem esqueceríamos aqui, a propósito dos melhores e

mais belos e edificantes aspectos das atividades parlamenta
res que se encerram, a dignidade e elevação política do depu
tado Ruy Cesar Feurschutte, que, no exercício da Presidên;
cia do Legislativo, se fez especialmente credor de tôdas as ad

mirações, pelo constante equilíbrio e pela clarividência de sua

aLuação naquele cargo.

de candidatos ao Curso Prévio da Escola Naval
o Cmte. do 5° Distrito Naval, sr, Capitão de Mar e Guerra Benjamin

Sodré, recebeu do sr. diretor do Ensino Naval, o seguinte telegrama:
..

Rio, 14 - Comunico que o prazo de inscrições de candidatos ao Curso
Prévio da Escola Naval foi prorrogado até o dia 30 do corrente mês. Aten-
4:ios�s saudações.

'I
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T[LE.GRAMA: PROSEaRAS PARANA. -

,-/�.__ CURITIBA

Unha se queixará
de. TrujUlo
HAVANA, 15 (V. A.) - mtor

ma-se autorízadamente que o

governo. de Cuba prepara-se
para adotar duas medidas de

caráter intenaciiorill. Eissas

medidas relacíouaramcse com

a mensagem do Presidente Tru

[ilo, da República Dominicana,

pedindo poderes' ao Congresso.
para declarar guerra, passível
mente a Cuba e Guatemala. O

governo de Cuba apresentará
queixa ante as Nações Unidas e

a Organização dos Estados Ame

ricanos.

iTrabalhando por
III

Verbas consignadas para o Estado
no orçamento para 1950:

21 - Departamento Nacional de Produção Vegetal
02 - Divisão de Defesa Sanitária Vegetal
a) - Defesa Sanitária Vegetal em colabora-

Violenta explOsão
DOS EE. UU.
SIOUX CITY, 15 (O E.)

Vio.lenta ,exPlo.são mandou pelos
ares os 'escritorios centrais <lo
edifício da Swift Company es,

Íimando�se que o numero de
mortes sobe a trinta e cinco.

Nove dos mortos já foram
, identificados. A polida está in- 'Ovestigando a causa da explosão.
Numerosas mulheres trabalha-

valfl no edificio., Densa- cortina
de fu�,rat;a apareceu no local,
dando um aspecto. sombrio ao

prédio. em que teve lugar o si-
nísmo.

Nova entidade
.profissional

A turma "Prof. Flávio Ferrari".
da Faculdade de Ciências Econômi

eas de Santa Catarina, receneu do

Secr,,(�rio Particular do Presiden,
te da República, honroso telegra,
ma, em agr-adecimento ao' convite
que lhe foi endereçado, que trans

"revemos: "Por determinação Sr:

Clt'esidente Re:pública acuso rece- I''tl\mento convite assistir' colação
6rau e transmito felicitações S,
l1ga. Cordiais saudações. Car}GJII
Roberto de Aguiar Moreira, Secre
tário�jYarticular do Presidente da
República.

ção com Os Estados:

h) - Santa Catarina .. . 600.000,00
O) - Divisão de Fomento da Produção Vegetal. -

a) - Fomento da Produção Vegetal em co- ,

laboração com os Estados:

p) - Santa Catarina' .. \ . .

22 - Serviço de Economia Rural

a) - Expansão coo-perativista no País para

organização econômica da' produção em colabo

ração co-m os Estados:
q) - Santa Catarina . ','

, .

35 - Serviços clínicos e de hospitalização.
19 - Departamento Nacional de Produção

1.200.000,OG

50.000,00

Animal

02 - Divisão de Caça e Pesca

f) - custeio e manutenção do ambulatório
de Florianópolis -

50 - Serviços
jazidas 'minerais.

20 - Departamento Nacional
Mineral.

Santa Catarina . ; .

de sondagem e estudos de
200.000,00

Novena de Nossa
Senbo.ra do Sagrado

, Coracão
Amanhã, sábado, ás 19 horas na

.

Capela do Asilo de Órfãs, terá ini,
cio a Novena dessa devoção. cor�

respondente ao' mes de dezembro.

de Produção

03 - Divisão de Fomento da Produção Mi.
neral

e) - prosseguimento de sondagens de carvão

Santa CatariIfá lo, ••••••••••••••••

63 - Diversos,
21 - Departamento Nacional de Fomento

da Produção Vegeta�.
03) - Divisão de Fomento da Produção

Vegetal.
'

800.000,00em

a) Manutenção dos Portos Agro"p'ecuários nos

Territórios e Estados.
u) - Santa Catarina . � , , ..

:
. 1.440.000,00

(Continúa)

ETERNO ·EXEMPLO
GSVALDO MELO

Os çrouâes homens sempre I1W7'/'(!/'om e 1I1A01'rem pobres,
Grandes não quer dizer, aqui, os medalhões que se sobreeie

val'am e ainda hoje se alteiam, me1'cé das [utilidades e qlori
alas terrenas. Nem se refere aquelas almas uouureis e inieres:

seirus, cheias de eaoismo e veleidades, que ,!:!)
'" boa sorte", para

se distrair" os ele'vou, até o ridiculo expondo-os depois a criticá

de iodo a gente e ao, anedotário comum dos que se divertem á
sua custa .

P01'que� qrandes, ainda, -não são os que se encastelaram e

se encastelam em posições ditatoriais, apoiados na força e no

cerceamento das liberdades do homem.
São, sim os uteis, os prestatioos, os que se não deixaram

envaidecer, aqueles a quem a força imperiosa doj interesse não

conseguia enudar 10 rumo da vida, nem; se enriqueceram com os

despojos alheios.
São :os que trabalham, lutam, amam, criam um l1Q'lne de

respeito e de exempbos salutares e depois, morrem pobres de
fortuna material e cheio daquela riquesa; ( que ,ao invés de
torturar a comsciencia da-lhes, antes e depois a paz, a tranquili
dade e a [elicidade.

1I1as, ... m01'l'em pobres. Deixam apenas wrn nome na his
tória.

A história glorifica.os com palavras ...
Traça urna bioqrafia; aponta virtudes, erque monumentos,

estátuas, bustos.
Determina datas festivas e procura eternisar e perpetuar

no bronze; urn nome, uma epoca, um feito glJorioso ..
E repéte até a monotonia, ao descaso e ao esquecimento,

as SUQS homenagens.
Homenaaens que cansam os olhos e não movem corações

á piedade. ,

i·•

Apenas, ás vezes, uns [remiios de patriotismo que logo pas-
sam ao ultimo acorde do hino, que a banda toca desatinaaomen;
te. Que se faz porém; li! favor dos que ficaram? Nada ou ouasi.
'nada pela ridicuiaria com que se tem feito àté hoje.

De quando em vez, descobre-se um. heroi da auerra <lo Pa

raguai, que morre tnenâtnçanao. Tece-se 'um elogio e, a tomüio:
continua na miséria, agarrada laos: velhos troteos do morto!

Ag01'a mesmo, noticiam os [ornaes, a morte de Clotilde Pa;
ranhos do Rio B1'Unco, filha do Barão do Rio Branco,

Com,o ueiú � morte enconira-uü
Quase na ttuiiaencia morando num acanhado apartamento ..

da rua Real Grandesa, ainda como ironia do cruel destino!

Velha, desamparada, desconnecidd, e remoendo no fundo:
de Slla alma, a ingra,�idão dos que venerando com palavras e

discursos hipocritas; setz grande pae, a releçaram. com sua ta:

I
milia á miséria e ás desilusjjes f!, desenganos da vida.

I Foi assim que a morte encontrou a f'ilha' amada do bmsi

[eira cem por cento, - o bal'ão do Rio Branco;
Corem I([e vergonha, os ,responsaveis por mais esse exem

'Plo de infJ1'aUdão im.pel'doavel!
Nós; continuaremos a: C'lllttw/' memorias!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 ���!�� Sul-Brasileira - CUritiba -! grande numero de portarias e
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& .�V'_A.�r�ç�� I de rsgulamentos, a fim de in-
.lI..... ...,,_ --- .....- - PertAt AI. .•

1 tlIA - fi hpru.· , crementar o mais possive o u-

..:;_�u�;� ca� - CUirlt1'bl rismo. Assim, a partir de aso

_A..u�!..� Cl.tar1n_ - lola'l1ll -ra, os motoristas que
.
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Aut},.ViaçAo Cat.u1l1.eJlN - hb&rta nham de documentos ínterna-
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Tambem aviões particulares JVISO ,

.4OS RESI1RVIST IlS
.

.;Ano Cr' to,oo J)xpreuo :&ru.qu_ _ ItrurjWl _ podem entrar e sair do pais, II li II '

Semestre Cr, 45,00 1."��laçlo Itaj.. _ ltaJaS _ 1. 110 sem pagar, taxa especiais. De ordem do Snr. Cap/.ão Aviador Comandante da Base A�l'ea c1'e-

lI�e8tre ......•.Crt 26,00 ra�ã ld S I-B i! Ir _ lnT1l _
I , ,

f
Florianópolis, o posto de apresentação dos reservistas relacionados na

0::•••••••••••••• Cr" ',00 13 h&a� u raa e a Jo e
.
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Secção Mobítízadora na 52 runctonarà no dia 16 'do corrente mês (diaNúmero ".VU.180 .. Cr' O &- Rãpld Sul Br 11 Ir · tlba.. ,iIV
_. hOl'as.o

• as e a - -

O G'"
do Reservista), no Quartel. da Fôrça Pohcíal do Estado de 8anta Cata-

No Interior v

i. V QU.A1tTA-ftl!U.

S ermes
rina, em Florianópolis. Após aquela data, as apresentações soment"'.Ano \ Cr, 100,00

_ :tr;or� ca� -

OIIl1t1ibll, serão feitas 110 Quartel da Base Aérea, de 17 a 31 do corrente.
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, -:�E�::: == = de. senta�S nl�es�e:::jl�!�t�·�:j���;�:· �: ��l::���a��oE:�a��é;C����ã0 se apre-

Número avulso .. Cr' 0,60 680 h&-aa a oce I�a \. I d
.
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Anúncioa 1Dediante contráto. r
-

Rãp!do sui-Brasllelra _ C'..t1'lt1ba _

.

I que es que .

e]x,are� e se �pres�l�tar, ficarão sujeitos ás pena-
6 horas. Iidades constantes da Lei do Serviço Milítar.es orlglBaia, mesmo não 13R;g;:;. Sul·Brru>llelra - JotnTlle - Combatidos em 7 Minutos Saturnino Barbosa Lima, _ 10 Ten. Chefe da Secção Mohilizadorai-publicados, não serão I lil:J'ipreS.IO 810 cn.to..ao _ 'LIa'uIIa - A sua pele tem cêrea de '50' milhões nO 52

.

-.ottfdoÍl. 7 horas. !ie mi.ro""ulo. sulcoa e poros, onde se
•

!. Ex'preseo Bru.equ_ - Bru.Qu.

-I
e8Condem 08 germes causadores da �- -----------.-----------------

I
:A diretlo .10 se respon- 18 horas. ...e! coeeira, "raehando", erupções, "des- T C 1

.'
.

sabiDo pelos conceitos aa�.ut.O-Vlaça.o. � - 1t.&jaJ - 1. !lo- ease....do ... ardência, acne, impigens, remsportes O etíVOSlo "" psor�, ersvoa, espinhas; frieiras. co--
emitidos nos artígos 1'l:r;pr.e8llO Bru.qu_ .... NOTa TnIlto

I
oeira dos pé. e outros malesl O. trMa-

assinados.
- 16,30 horas. "",ntos comuns só fornecem um alívi.. SRS. PASSAGEIROS

.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

RodoTlárla Sul Br..u _ �� ""mpor4rio, porque não comb ..tem o
PARA..

V=a-c--a":o·" "A-. -e;:·,-e-"a&""
-

&�••�ruV._·,}o�UDJ.!t:.� _ _! ��:.i.r'::�U;���ra� a ':��rad::o�:
.

.............)<CO va ..... ._._..... "'........
nutOt! e oferece A garantia de d....-lbe ITAJA! - JOINVILE e CURITIBA

..
' Alflírl'e - 6 hor... \

uma peje lisa. fimpa, atraen"" e macia Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ofe-
Horário

1_
At,�:i:s�o C&tam_ - ComUM J ;;;-00':0 u':u .o��;';.-cê��: h�I�':': recem o 'máximo em

r-----· S
.

A to-Vl �. Catu'1.Il.en.N J 1nT1le I o elimine as verdadeiras causas das CONFO'DIT1O E PONTUALIDADE. e(lunda-fe'lra
_ ,U hor'::""o - O

. 8fec�es cutâneas. A nossa garantia L\.o..L •
-

-TAL" - 13,00 - Lajes e P.... �.uto-Vlaç1() Cl.tum__ Tubarlo i M""'oder-- ê
.

a sua Carros para 14 passageiros '- Poltronas individuais Pulmam
·

I
.... ... maior pro'" H O R A R lOSAlegre

I -:;'.A�tg_��ÇtQ Ct't&r1n_ _ �
'.ra IS Almlt. Curaoeas .teção. � :

! PANAlR - 9,25 - Norte - 6.00 horal. I Carro direto a Curitiba: part, 6 Hs.
VARIO - 1040 _ Norte '1 �sso SIlo Crl&toTlo _ J:..truna -" ••••••••• , •••••••• ••••••• Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 1$"• IIAUIl-U. I ,

PANAIR - 14 35 - Sul 1IImpr... Glór1& - Lapna - • 'l/I i' en dói
' hPras, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se--

CRUZEIRO nO SUL - 13,51 �
• �!8:r�8QUenn - Br1wque -I uom Um ar ua..." g1linte ás 6 horas .

..or�� T".ça-f.tN ::���iaçl.O ltaJe.i - ltajaf - 11 Il10-: uboa uma C8sa dend���t�:��;;�!�gO mutu,O a São Paulo e Lo!ldrina, ven-

-TAL" _ 8,00 _ Joinville --:: 13�� Sul·Brasilelra - "JotnT1le - i SÃO FRANC]SCO 14 (v. A,) Aceitam-se despachq de encomendas.
Curitiba _ Par.up' • ��� Sul·Brasllelra -. CUritiba -! - O sr. José Fabr�no con- Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira nO 29:�'
_ .Santos e RIo. llnlpresa Sul Oeste Ltd. - XApecO -Ila sul geral do BrasIl nesta

) PANAIR _ 9,25 - Norte
- , horu.

'I cidade, que há quatro meses
SEXTA-nnu. .

h d' h b·ti ui'. <.d.J.w.RO 00 SUL - ti," _ RodoTiArla Sul Brali! _ PôTt& Al.,.re vm a procur.an o uma .a 1 a-

�
- .�t!�:Çao C&tartneJ1M curmbl

. ção, ganhOU uma casa no va-

, VARIG _ t2,30 _ I!§ul - 6Jhoru. lor de 12.500 dólares em uma

I PANAIR _ i4,35�- Sul _ �u���o catumen.. Jcln'V'U. :rifa promovida pela, escola pa-

fJuarla-f�ra Âuto·Viaç4o CctennenM - 1ACuDa roquial de um· dos bairros de I
- 6,30 hora.. S- F

.

O b'lh t I-TAL" _ 13,00 - Lajes e Pôrto Expresso SIlo �18tOTlo _ I..qlma _ I ao ranCISCO. 1 e e cus-

Alegre
7 horas. I tou-lhe apenas um dólar.

.... Auto-VlaçAo lta.f,a1 - ltajat - 11 lio- .

PAl'\AIR - 9,25 _ Norte ru. .... Comentou o dlplomata:-

J CRUZEIRO 00 S(J[, _ :0:.0. _ l&E=::_1JO Bl'uIQu_ :&ru.qu. - -Precisava de utp�a casa. Foi

_.orte �pldó Sul·BraslIelra - JotnT1le - um ótimo presente de Natal
II!'I 13 b�

d d d' PVARIG _ B,60 _ Norte Rãpldo Sul·Braslleira - CUritiba - e na ver a e acre 11;0 em a·

PANAIR _ 14,35 _ Sul
6 horas.

1I.uuDO

"

pai Noel". ,

Aut�Vlaçao catalr1nenM - OUrItl'bl I " .. , . .

- 5 hors,s.

13R;g;:� Sul·BraslIelra

���tT1l1bae -_ i Ex.travio de apõnce'sRãpido Sul·Braslleira ........

& horas. . Elisa Maria Collaco Barbosa
-'horu. �

Auto.Vlaclo Cata.r1neDft JotnTil..
torna público, para os devidos

- • horu. efeitos, o extravio das seguin-
_�t��o catarm_ - Tu'brdo tes apolices da Divida Pública
!JxDr...aso Uo ClI:'útoTIo - Lacuna -I do Estado de Santa Catarina:7 horas.

L' 769
. ,

EXpres.o BruIQ� ._ BrutlQWI - el : apolIces numeras
:t4 horas .

I
'

Autc-Vl.ação ltajaf _ ttaJ&J _ 1. )lo. ; 2634, 2635, 2637, 2639, 2640,
l'��qQ BrulQueti.. _ N�. Trato' 2641, 2643, 2644, 2645, 2646
- 9,30 boru.

.

i 2647, 2648, 2649, 3277, 3281,
• �;;s':or��rla - IAcuu - • l/I

I 3282, 3284, 3285, 3286, 3426,
·

DOMINGO 3427, 3428, 3429, 3'430, 3432,
fi ::�!�� Sul-araslIelra - CUritiba -' 3433) 3434, 3436, 3435, 2431

2636,2638, :2642, 3c283; Lei 507:
1076, 1078, 1099, 11'00, n01,
1102, 110'3, 1108., 1.115, 1116,
1117, 1119, 112-0Fe lt21.
Florianópolis, 12 de dezem

bro de 1949.
Elisa"1\ta-ria Collal;o Barbosa

2...�;S1�1:??. 1
João Pinto n. I)

.
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ASSINÁTURAS.

Ouinta-1�ira
"TAL" - 8,.. ..:.. Jeln"m. -

Carlllh - Paraalpi
- lalato• ., Rio.

PANAIR - 9;25 - Norte
I PANAIR - 14,35 - Sul

VARIG - t2,36 - Sal
ORUZEmo DO 8UL - UJ,I5I

ilforté
CRUZEIRO DO eUL - :Ui.30

"ui , .

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

'"orte
·PANAIR - 9,25 -::: Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR � 14,35 - Sul

Sabado

')
-TAL" - 8,00. -:- Join,.iIIe -

,

ICurItIba - Paranagu'á I

- Santos e Rio.
VARIG - t2,30' - Sul
CRUZEIRO DO SUL - t8.fi�

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

DomíllllO

� PA:\TAIR -- 9,25 - Norte

� �RUZEIRO DO SUL H.90

\ .

diplomada
e

DR. ANTONIO DIB MUSSI
-Médícos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo ti especíalísado das DOENÇAS DE
SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra-
tamento.

•

,

COLPJ)SCOPIA - HISTERO - SALP!NGOGRAFIA - ME-
/ TABOLISMO BASAL

Oferece seus serviço�.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

Causa Postai 55

'FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"S I L V E I R A'"

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

Consultório: Rua Trajano, na 1,'1° andar - Edificio
do Montepio.

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

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

êêêêêêêêêê@@êêêêF

�,

1 ... ·.··,

;
,
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Ó
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,

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO·
Crime. ci••l

COD.UtulçÍio ii. Soclodadu
NATURALIZAÇÕES

· Titulo. D..cilal'at6rlo.

'Melhor o exílio di)·
: lIue a prisão

.

MONTEVIDEU, 14 (OE.)-O
ex-congressista ,argentino Ati
'lio Catt,aneo chegou ontem de
automovel a Montevidéu pre
ferindo, assim, o exílio à pri- .

\

são. . 1 c. R. M.

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIVIA AS üêLICAS UTERh�AS .

_. Emprega-se com vantagem paI73"
combater as Flores Brancas� Cóli
cas Uterinas, Menstruaes e ap '·s. o

part'o, e Dores nos ovários.
É poderoso calmante e 'Regula.

dor por excelência.
J;'LUXO 'SEDATINA, pela sua com·

porprovada eficacia é receitada
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontra-se
toda parte.

em

do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade

Editid de fornecimento
De ordem da Mesa Administrativa da lrmandade"do 'Senhor JeSU$'

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

slados que, até o dia 20 deste mês, às 12 horas, receberá' esta Irman-..

Cade e Hospital, na sua SecreLaria, propostas, em cartas fechadas,.
para o fornecimento de todos os artigos necessários' ao seu consumo"..

durante o semestre de 'janeiro e �uho do próximo an.G de 1950.

Consistório, em ·FJ.orianópolis, 6 de dezernlbro de· 1949.

Luiz S. B. Trindade - SecreLário.

Irmandade
.

,

•

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

este ano será comemorado o "Dia do Reservista" :_ (16-12-949), quan
o todos os reservistas do Exército de la, 2a e 3a categorias, pertencen
es as classes de 1922 a '1928, inclusive, deverão apresentar-se ao 140 B.

�., os residentes no Sub-Distrito do Estreito, e à 16a C. R., os residentes

Ia Ilha, afim de ser pássado o visto em seus certíficad6s. '

LUIZ NAPOLEÃO DE AZAMBUJA - 1° Ten. Chefe da . 163•
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Assembléia Hoje, a celaçãe de grãu do Instí- Clliln.lo-DI�a'rIIlOAprovado,_por maioria, o aumento do imposto de vendas tut de E.J
-

D' V Ih
' 1'1"

e consumaçoes, ten:zo o�· udenistas retirado emendas apre-
O ��r ue a_çao « la s . e O» rtITZ - ás 8 horas

sentadas. - Fechada,. ha dias, a barra .tlo pôr to de Laguna. Realizam-se, hoje, as solení, É paraninfa dos proresseran- NO NOSSO ALEGRE CAMINHO
- Farolagem. rupmwna ... .- "Os que governam Santa dades da colação de grau dos dos a preta. Antonieta de Bar-

- com -

Catarirui contmuam a honrar os sentimentos democráticos magístrandos do Ins.tituto de ros. Paulette GÚDDARD
. do seu povo 1,' declarou, ontem, ao final da sessão, o Educação Dias Velho. James STEWART
sr. Armando Calil.

.

Do programa consta missa, Durante a missa e na solaní- Burgess MEREDIT'H
Às 9 horas, em sessão extraordi- em. Araranguá, que pretendia me, às 8 horas, na Catedral Metro, dade da entrega dos diplomas, Henry FONDA

nária de ontem, volumosa matér-ia nosprezar o dr. Juiz de Direito e politana e a entrega dos díplo- farsa-á ouvir o Orfeão do Ins- Fred Mac MURRAY
foi apreciada pela Assembléia, sen- d P t P rhl]

.

do r. romo 01' u ICO, m .agan- mas, às 20 horas, no Teatro AI- títuto, sob a direção do Prof. Victor M09RE
do a maís importante a de Projeto do, ao concluir - "Esta alta in- varo de Carvalho. Peluso. - No Programa -

de Lei que majora, de 2,40 paru famia é um alo democrático?", o -- --_._ ..--'--� 1) - Noticias da Semana
2,80, o imposto de vendas E con- que obrigou ao sr. Rupp tornar à

V'
·

d �. Nacional
signações havendo elementos da tribuna para explicações, travan, .' 1 .a. ��O01-al 2) - Nottciario Universal -
U. D. N., retirado, .

ao iníoi» . da' do-se, então, apartes, entre am- Atualidades
discussão, as emendas que apresm, bos. O hosetirn em apreço que era - Preços: - Cr$ 5,00 - 3,20
taram 'aquele I\_I'0jelo. anônimo, 'teria sido obra dos ude- ANIVER'SARIüS: "Jrnp. 14 anos".
Em explicação pessoal, anós a nistas daquela comuna, em cujos

- a srta. Lice Bittencourt.
- ODEON -

-votação do p o.iet 1"0 i"
DR. .ANíSIO DUTRA - o ínteressante menino MOl'-

c r 'J to 4, que rxa termos procuravam. r id icular l,
nova taxa para o imposto em cau-

Transcorre, nesta data o sés SaraiVa Caldas, filhinho do
v'A zar os nomes daqueles impolutos '

sa, falou o sr. Estivallet Plres, do . aniversário natalício do nosso sr. sub�tenente do Exárctto
., membros da magistraLura catari-

.P. S. ,D., o qual, em br-ilhante
distinto conterrâneo e íntegro Laudelíno Saraiva Caldas.

_

c nense, falo que levou ao sr. Ar- .

fundamentada oração, rebateu os mando Calil a reprtlir com ve-
Juiz de Díretto na Comarca de - a sra, d. Ida Moura Coelho,

-argumentos expedidos pelo udenis- ,emencia e im.peluosidade.
Araranguá sr. dr. Anísio Dutra, espôsa do sr. Antônio Coelho,

:a Konder Reis, quando da ret.ir�-I; À esta altura dos debates o sr.
figura ,altamente destacável em funcionário público.

· da das emendas, Com abundaucía '

Presidente declarou exgotada a
nossos meios jurídicos e sociais. NASCIMENTOS:

de argumentos o referido pessed.is- hora_do-expedi�nte, passando à
Gozando, por sua inteireza MENINO PAULO

I-de
carater 'e por seu boníssímo A h ,.J

-ta demonstsou o acêrto da Comls; o.RfDE1M DO DIA
c a-"e em festa o lar do

_

d F" coração, de numerosas amíza nos d terrã.sao e mancas ao regcitar as A matéria foi a seguinte: ,
� .• so preza o con erraneo sr.

emendas udenistas que outro sen-r Redação final _ Foi aprovada .de� e� todo O Estado, .recebera Ernesto Mayer Filho, categorí,
Lid

.

� t' h .;-,. b
.

. I . hoje, por certo expressivos oum, ado f meio
. .

d B d-1 o riao ln. am S1l130 o struír a a redação final dos segumtespro_.' z 1 ci nano o anca o

-marcha nalural da matéria. pro-! jetos de lei ns. 107/49, '140/49, I
prtmsntos e homenagens do.s Brasil, e de sua exma. esposa

vou, com consideoações outras, 1143/49 e 131/49.
que l�e querem bem

.. ?umpn_ d. Ruth Silveira de' Souza Mayer

irr.espondíveis, que .as emendas I' .. Arrendamento das Caldas ela
mentãmo-Io pela auspiciosa da- com o "riascimentn do seu pri;

apre e t na -, .. . . ta, augurando-lhe perenes fe m gênít
· � s n ao s nao so eram lllCODS-: Impenltriz _ Em 2a e ultima dis- ..

_ o e loque, na pia. batismal,
tftucionais como feriam, de frente, I cussão foi o projeto de lei n. 27

Iicidades. . receberá o 'nome de Paulo.
os expressos dispositivos do CÓdi_! em causa regeitado por maíoría, Ao jovem casal e ao robusto
go de Contabilidade Publica, alua- tendo o sr.Raul Schaefer, em no-

BEATRIZ PEDERNEIRAS CORRÊA pimpolho, nossos melhoJ:1es vo-

ção que valeram àquele deputado me elo P. S. D., feito declaração tos de felicidades.
pessedista aplausos dos seus pares,

.

de voto alegando ter sido contrá

terminado? seu ?iS'curso. I rio à 's�a aprovação "isto o servi-
o sr. HeItor Liherato, do P. S.\I co Nacíona) da Mulada aind:t. não

D., leu a sua eleclaração de valo, haver concluido' o servi�o que ali
nos seguintes termos:· inicÚtra.

"Tendo recebido telegrama do Se1'viço de bolsas em' llajaí -

sr. Genesio Lins, Presidente da As- O Projeto de lei n. 80/1i9, dn'sr.
soc·iação Comel'ci�l de ltajaí, e ou- Konder Reis, udenisLa, visando I
tros, protes·tando contra o aumento concurrência pública para a ex

.do imposto de Vendas c Consigna_ ploração do servioo de bals'a no

ções, quero dedarar, sr. Presidente, rio / ltajaí-Assú, foi retirado da;;
,que vaiei a favor porque par- pauta, por solicitação ao auLor e !�
.'te dêss'e auinento será disLri- do sr. Heitor Liberato.

'

1.1
· trihuido aos municipios caLarinen- é'

011

se,;, d· entre e�tes o nossO o Il.al·al'. S.
Concluida a votação da mat na !J

_ tOl'nnu ti· tribuna, .para explica.
S. 15 de dezembro de 1949. (a) ção pessoal, em' torno do lfssunLo
Heitor Liberato." que iniciára à hora_c!o-expedien"

.A SESSAO DE ENrCERRAlMENTO te, o sr. W. RUPlJ, feilo o que 'I s1's.

Armando Calil retornou ao fato
Faz anos hoje, a linda menina

levado a plenário por a'quele ude. Beatriz Pederneiras Corrêa, filhi
nisla. O repres,entante peS'sedista, nha do nosso prezado conterraneo
de maneira 'V"tolenta, mas sere

e ilustre amigo sr. deputado IllUar
mi, desfez a argumentação do sr.

Corrêa.
\V. Rupp, que, mais uma vez, fi-

B_ eatriz é, por êsse motivo, a�vo
cou sozinho . .'. de'" h

.

d A d C excepolOnals carll1 os e (;11l
ConclUln o o sr. rma.n o a- . .

'

1"' dI· "os que governam
torno de SI, reune hOJe, numerosas

1> ec arou.-. 'amiguinhas que lhe irã<) le - r
Santa CaLanna contllluam a ,hon_ .

t
va

.

d 'f" cumpnmen os. As inscrições para admissão ao 1° Ano do Curso Superior da Es.
rar os se�tl,�lelüos. emocra lCO�

Ao jubHo dos felizes ganHares cola de Aeronáutica em 1950 (Aviadores e Intendentes) estarão aber-
. -

té
. . do seu povo . d" E.'sas comlssoes

.

Clllcas comunlCau_
�,Al d P T B

e BeatrIZ nos aSSOCIamos tamilem, tas,' na mesma scala e nas Unidades do F. A. B. sediadas nos Esta-

d
,.

d b Ih O sr. Br az A ves, o . . -', f I do o termmo os seus tra 'a os, .
. ormu an o os melhores votos de elos, durante o periodo de 2 a 20 de Janeiro próximo vindouro, deven..

em nome do seu parhd·o, apresen- f l' -d d
'

_

..
t I

-

t do _ pelo
e I'CI a es a pequen.a ,e graolosa elo os candidatos, desLa Capital, procurar as instruções e formulários,

tau congra u açoes
_

a os. aniversariante. 11a citada Escola, diàriamenLe, em 8,00 e 16.00 horas, exceto aos s'á-
BARRA DA LNGUNA término d.os trabalhos, falando,

O A,. d C 1'1 d PSD 'IR _

O bados, domingos e, feriados, e os' dos Estados, nas sédes das Zonas
sr . .tli'nlan o a I, o ..,. ., após, ° sr. Cardoso d,a Veiga, do Srta. ,TEREZINHA CARl:GE A

h
. j\.éreas ou Bases.

-com a palavra, J.evou ao con eCl- P. R. P. A ,efeméride de hoje consigna
I I

.

I
Entre outras condições,· os lCandidatos deverão ter menos 11.e 21

·
-menta da casa he laVeI' SIC o co- üONGRATULAÇ-õES DA BANCA- o aniversário natalício da gen-
municado ,estar interrompida a DA DO P. S. D. til senhorinha 'l'érezinha Car-

anos de idade, referid,oS' ao dia 31 de dezemlhro do corrente ano, e,

L A
. possuir certificado de conclusão dos cursos científico ou cldssico, de

barr'a do porto da aguna. pos ü sr. Nunes Varella, lider da reirão, fino ornamento da nos.
• , ,r Dscola Prepw'atól'ia de Cadetes ou certificado 'de apr()vação em exame

justificação, envlOU a N,esa reque- ma,ioria, ao terminar a sessão, sa sociedade.
.

t l' ·t· d
.

-

b
' de admissão às Escolas de Engenharia ou de Quím.ica, ou, ainda, de

nflmen o 80 lCI an o ·0 envIo ao sr. congTatulou-se com a Mesa, com Às homenagens que rece era,
.

qualidade de alunos dessas Es'colas"".
Presidente da Repúblicaj!e telegra_ os Sl'S. parlamenLares, com os fun� juntamos, prazerosamente, as nos-

_ ----.-------.-----------------
ma ped,jndo providencias, o que, cionários e os cronista-s, afirman_ sas.

:merecell aprovação unanime. do que a sua banca.da cumpriu o Sr. TOMAZ CAMILLI FILHO

F,AROLA,çmM RUPINIANA. .. seu dever' para com o povo q,ue a Faz anos, hoj,e, o sr· Tomaz

O sr. Waldel!lar Rupp, da U.· elegeu e para com o Govêrno Camilli Filho, muito estimado
D N

.'
h d

dêste Estado, ainda disponíveis, para artigos de consumo com1.1n.
. " ao expwar a ora- o-expe- que apoia e ês'se dever - decla- nesta capital p.or um numeroso

Carlas com referências comerciais e bancárias para Rua �anta
,diente, levou ao plen.ário assunto rOu - está patente' nos arduos círculo 'de amigos.

, Luzia nO 732, Sala nO 1.113 - Rio de Janeiro.
pa1ític-lü�partid*io, die interêsse trabalhos, longos -e, proveitosos, NossoS efusivos cumprimen-
próprio, entraOjo a apreciar fa- desenvolvidos no decurso da ses- tos D b I d bias de comicios em Tangará. Mas, são que ora se encerra. SR. HE>NRIQU� B.RÜ?GMANN ,

iminvem as dispooi i ída es ra-
,os 5rS. Nunes Varella, Armando A s'eguir, também o sr. Bulcão A dala ,de hOJe regiStra o alll-

.

,
.

'

'Calíl, O'rLy Machado, Ilmar Cor- Viana, da U. D. N., se congratulOU versári�. do sr. professor Henri- sileiras em esterH fios
rêa e R'aul Schaefer, da bancada com os 'colegas, funcionários e que Bruggmann, lente do Ins�

I
.'

pess.edista, revidaram à altura as cronistas.
.

tituto de Educação de Flor.ianÓ- RIO, 14 (E.) -As noss'as disponibilidades em tibras eslão dosapa.

'''explorações'' que pretendeu. En- O sr. Rui C. Feuerschutte, 1° paris, a quem enviamos as nos'. recen�o .ral)idamente, e :cria:1do sÁrias dificuldade para os exportadores,

Tini, "faro'ü.gem rupiniana", nes_ Vice_'Presidente, fez reJ.ato dos sas sincera felicitações. crue tem o seu comerCiO lIgado aos' palses �da área do esterlmo. En-

tes ultimas momentos dos traha� trabalhos realizados no ano, sa' FAZEM ANOS HOJE: Quato (:Js compromissos ·que temos com os Estados Unidos estão quase

lho do legislativo caLarinense, que lientando as atividadeS' dos srs _ a sra. d, Lelita' Pires de qquidad,os, havendo já os recursos Hnan,ceirôs para o pagamento dos

'S. e}.�cia. procurou tornar tumul- Pinto de Arruda e Alfredb Campos, Oliveira. {llrasad.os, a situação do comél'cio com a Inglaterra vem se agravando
tuosos o .que, felizmente, não 10- 10 e 20 Secretários. Agradeceu a _ o sr. Agripino Sou'sa, fun- em consequência da S'ensivel diminuição das t_Ompras que normaIDien-

grau realizar... colaboração dos srs.· deputados e cionário da Diretoria Regional te fazia em nosso pais.

Apó�, o sr. Armando Calil pc_ funcionários empresta(la ao Le- dos Correios e Telégrafos. BSGOTAM-BE AS DIVIDAS

,diu a palavra e rebateu o discur-- gislaLivo catarinense, dedarando - a sra. d. 4lda da Luz CoSo Em, consequência das grandes aquisições de mevcadorias inglesas,

...
80 do orador 11receclente, e refe- em, seguida. encerrad.a a ses<;·ão do

. ta. devido ii desvalnrizaç:ão da libra, as disponib}lidades em divisas da..

nriu,.se a um boletim espalhado terceiro periodo legislativo. I' _ o sr. Odilon pôrto. quele país acham-se praticamente esgotadas em nos5'o meio,

<A."·

ronlca da

Presidiu a sessão de ontem, qlte
Joi de encerramento do corrente

· ano legisl3éivo, o sr. Rui C. 'ji'eu�rs
.chuHe, 10 Vice_Presidente, sendo
secretários os srs. Pinto de Arruda
'e Alfredo Campos.

Aprovad'a a ata da sessão da ma

!Ilhã, foi lida a ma�éria do expedien
:le, .consLante de oficios, telegramas

. e cartões de boas festas, e, ainda,
.oficios dos ,Presidentes' das diver-

no !corrente ano.

I f

- com

Reep HEADLEY
ROXY - ás 8 hs, -

- Ultima Exibição -

AS AVENTURAS DE D. JUAN'
- Technicolor -

"Não Haverá Sessão Cinema ...

tográfica'?
lMPEltIO - ás 8 hs .

-1-
UM LADI�O MAGNIFICO

- com

Warren DOUGLAS
-II

Continuação de
LUTA SEM TREGUAS

com -

Bill Elliot.
1/2. Eps.

- III
INICIO do seriado:
A LEGIÃO DO ZORRO

1/2g Eps.

TINTA'S PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

- com

ErraI FLYNN
Vivecu LINDFOThS

-No Programa
O Esporte em marcha Nac.
- Preços: - Cr$ 5,00 - 3,20
"Imp. 14 anos"

Cemi••• , Gravata'j Pilamel
Meia. d..:melhoreilô pelo. me

aores preço••6 n. CASAdUIS
CELANEA - RuaC. l\4a(u,

c. R. E. I� - 8a. Região
Conforme comunicação que está sendo publicada em outro local, ()

Consêlho Regional de Engenharia e Arquitetura da Oitava Região avisa

que são encarregados da fiscalisação que cabe áquela entidade sómente os.

fiscais Danilo Luiz Sivelli, Dirceu Oliveira da Silva, José Silva Cardoso e

Hugo SchreiJiler, portadores das devidas credenciais.

Ministério da Aeronáutica
Diretoria do Ensino. ·Escola -de Aeronáutica

Aeronáutica em 1950»de«Admissão à E,sc�la

Age,ntes no Interior do Estado
,Companhia procura agentes exclusivos, ·em 100calidades do interior

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I�
Vende�se
í
uma Iancha em perfeito esta

<lo com 40 palmos de éomprimento
Tratar com Rosimiro José Cos

ta em Coqueiros N. 2�2.

Inaugurada em Videip
ra uma esta�ão
emissora
VIDEIRA .14 Do Correspon

dente - Foi inaugurada nesta
cidade, a Radío Videira Limita
da, a mais nova estação de rá
dio-difusão catariense.
Encontram-se à frente da

nova emisora os srs. Osvaldo
Heusi e Celso Kuss, dois bata- Ilhadores do movimento de

rá-Idío-dífusão no Estado.
A Rádio Videira Limitada,

que deverá ser fator de maior
progresso na' zona do oeste ca

tarinense, irradiou, no dia de
sua inauguração, ótimos pro
gramas .deíxando muito__ boa
impressão.

Trinta telefones', 4,.000 chanu
tos e u'a máquina de des-
_Gasear batatas.

.

BERLIM, 14 (V. A.) - En-
tre os presentes recebidos por
Stalin, por evento de seu se

ptuagéssímo aniversário de
nascimento, houve o de proce
dência dos operários berlinen
ses de Berlim Oriental, que tra
balharam voluntáriamente
tempo extra, incluindo 4·000
charutos, trinta telefones e

também uma máquina de des
cascar batatas.

I

dj
o VALE )}0 ITAJ.H
Proe!4:ft1lW •.Ii li lIf�lí$ll,i�

Pro�fI.Ot
LIVRARIA 41,�

ROSlA
'9 • - • .. • . .. ... • • ... • .... , ........ � ...

VENDE-SE OU ALUGA-SE

O prédio sito à rui Rlumenau n

28 - Tratar com o sr. Cap. Améri
<'I) na Polícia Militar.

Perdeu-se
I

\\1'
A caderneta da Caixa Econômica

Fed'eral pertencente à Neusa Bar
reiros. À pessoa que levá-la � Cai

xa, os agr-adecimentos de sua pro

prietária. PRESENT�S RECEBI
DOS 'POR STALIN ..

:. . .. .. . .

lVfALTI!;G, contem marte,
ovos e mel - os .grandes fOi
necedores de vitaminas. É
melhor complemento alimen
tal' para crianças e adultos. •

venda em todas as farmácias
armazens.
I· • .. • .. .

DR. FRANCISCO CAMARA
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraiso")
Resídencía:'Rua Alvaro de Caro
valho, 36

Florianópol1s

L'�L_ " , .�,,_ , .

A:r'ENCÁO, GAROTADAI
Acaba de chegar o 2° numero. da
GAZETA JUVENiL

Posto de Venda Café Rio Branco
j -,

1..,_ .... , ..;_ I�\i.l_ ..LJ'_;_ .. __

��o faca=« o.JU(\'��\.··\
..

'
.

I

,

Ouço o Programo Super F/if fodas os segun
dos.Feiros, os 21,3.5. no Radio Tupi do Rio. e

na Radio Record de São Paulo, os I"rças-fei,
ras, às 21 horas.

McC

,
,

... 0 mais poderoso insetida e a

mais segura garantia de higiene para
o seu lar -Um dcs inseticidas que

compõem a fórmula de SUPER FLIT
é Clordana, específico no exter
minio das baratas. SUPER FLIT, que
tem a garantia do oval Essa, mata
de fato os insetos c a s e i ro s. Use
SUPER FLIT em sua casa e livre-se

* Clord�na é um insetkida específico no extermínio
das baratas.

Guarnição Militar de�Florianópolis Técnico brasileiro
.

'. . . .'. para a ONUPrograma das [estioidades do Dia do Resermsta
Foi nomeado para Integrar

Afim de comemorar o DIA DO HE;:'EH.ylSTA, esta' Guarnl- O Comitê Permanente Consul
tivo para as-suntos de Agrícul....
tura e Pecuária da Food and
Agrículture Organizatíon (�'.
A. O.) agencia especializada
das Nacões Unidas, o médico
veterinário José Norberto Ma
-cedo, ex...inspetor Regional da
Divisão de Defesa Sanitaria
Animal em S. Catarina e Mi
nas Gerais, servindo atualmen
te na Capital Federal junto à
Comissão do' Vale do S. Fran
cisco. Como se sabe o F. A. O.
se reunirá em 1950 em Roma.
, ...

ção obedecerá ao seguinte programa:

DIA 16 DE DEZ1:Jl"lliRO

l'iA 16a C. R.: - 8,00 horas, - Apresentação dos reservis
tas residentes na Ilha.

HasLeamento da Bandeira.
Canto do Hino Nacional.

r

- Leitura do Boletim.
10,30 ·horas. - Desfile ao Busto do Olavo Bí sac à Praça

Olívio Amorin.

Colocação de uma palma de Flôres.

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

Garibaldi - Padre Miguelino - volta à Praça 15 - Arcipreste
Paiva - C. If:

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

'tas residentes no Estreito,
Úasteamento da Bandeira.
Canto do Hino Nacional.
Leitura do Boletim alusivo.

HEMORROIDES
INTERNAS OU EXTERNAS

Alivio·

Em face da longa distância à cidade e devido a precarie
dade de condução, os reservisLas residentes no Estreito ficam

dispensados do desf'íje.
Quartél em Florianópolis, 7 ele dezembro de 1919.
Paulo Gonçalves Weber Vieira da ROsa - Ten. Cél. Cmt. da

Guarníção.
VISITADO O MUSEU
IMPERI4 L POR '

6.146 'ESSOAS
RIO, 14 (O E.) - ° museu

imperial que se encontra em

Petropolis, foi visitado 'por 6.14.6

pessoas.

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

QUALIDADE

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

'j

,

�
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e . ainda o primeiro•••

...

há •

cinco anos

I '

1

Dê a seu' automóvel o benefício do mais moderno, e

completo motor oil ... para a lubrificação perfeita das

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

têm o detergente certo, na proporção, certa.

Que é um 'Óleo
Detergente 1

':* Após anos de pesquisas nos laboratórios

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

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

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

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

óleo.

* Ao trocar ou adicionar o óleo no car

ter, insista no Atlantic-Motor OU de

"A�ão Dupla".
I

Produto da A T L A N T I C . R E F I N I N G COMPANY OF
Gasolina • Motor Oil • Lubrificação • Pneus • Baterias

"

tem uma película lubrificante
altamente aderente'

*

mantém seu corpo sob' tempe-
raturas elevadas

*

evita oxidação, corrosão e

formação de "bôrra"

*

mantém livres os anéis de
segmento

*

isenta de entupimento os ca-

nais do sistemo de circulação
do lubr ificonte.

•

BRAZI·L

. ,

\
'.

•
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Será inaugurado com uma viajem, ao mediterrâneo

6 ESTADO Sexta-'elra 16 "e Dezembro dQ ,tll9

DOMINGO, NO ESTÁDIO DA VILA OPE·PlÁRIA (SACO DOS LIMÕES), DEFRON�TAR-SE-ÃO OS
...
CONJUNTOS DO IPIRAN

CA, LOCAL, E DO PAYSANDÚ, CAMPEÃO BRUSQUENSE E VICE-CAMPEÃO DA LIGA BLUMENAUENSE DE DESPORTOS 1
, . ,

Um late' de luxo de
construção sueca

Direção de PEDRO PAULO MACHADO
Estocolmo (BISI: - O yat-e! plas acomodações para convi

de luxo "Zolana ", com armação i dados. A decoração interior foi
tipo "ketche", construido para feita por especialistas dos
um banqueiro de Estocolmo, pe- grandes magazins NK. Dois si
lo estaleiro de Lidíugo, e cus- íencíosog motores Diesel conra
tando cêrca de 1.500.000 coroas rem lao barco uma vlocidade
(Cr$ 5.430.000,00), zarpará em média de 9 nós, calculando-se'
breve rumo a portos do Medi- que: navegando a vela, dessn,
terrãneo, em sua primeira via- volverá de 12-13 nós.

gemo Foi construido para as

condíçõee meteoro�((gicas m,.üs Êste yate que é o mais luxuo
difíceis por Knud H. Reimers, so jamais construido em 'um es

arquiteto de embarcação sueco- talsíro sueco, recorda aOs apai
dinamarquês de fama mundial. xonados pêla construção na,
O .«Zolaria " é inteirarhel\;e sol, val na Suécia, há cêrca de um

dado e provido de coberta de século, dois vates de corri
teca e mastros de aço, que man- da, de tamanho quasí idêntico,
tém um velamen de 500 metros que alcançaram fama em alto
quadrados de proa a popa. A mar.

sua esbeltez' e harmonia de li- Um dêles, o :'Sverige" rígu
nhas reune excel.entes condi- rou em uma interessante corrt,
ções rn(:trd.timas, srgundo dle- da, na qual esteve

.

à ponto de
claram Os técnicos que particí, sobrepujar a invencível "Ame-
param de suas provas. , rica", ao disputar com ela a

'

Tôdas as suas localidades COPa América, em Oowes. Ou,
debaixo da coberta possuem ar tro, denominado "Aurora Bo
condicionado, segundo o síste- realis", lera conhecido por sua

ma sueco BAHCO, e suas lu- instalação magnifica para' a

xuosas instalações compreen- quela época, com painéis de
dem frigoríficos e aparelhos acaju, móveis de carvaíro poli
para grande refrigeração, água I do, brocados e cortinas de ve,

quente e fria, doce ou salgada ludo, etc. Ambos, construídos

ba�ho turco, piano,
_ :adiotele-1! em 1851 .- 1853, foram vendidos

faUla. um grande salão e am, a lordes ingleses.

TREZE DE MAIO E IMPHENSA PROCóPiO E A SELEÇÃO < CA HOMENAGEARA O IATE CLU·
'OFICIAL PRETENDEM DIS- TAHINENSE BE A MARLNHA DE GUERRA

PUTAR O CAMPEONATO DE Encerrado o Torneio das Se,
.

DO Bl:<.ASIL
AMADORES leções com a jus La e merecida No próximo domingo, em co-

'0 Campeonato de Amadores vitória dos rapazes da Capital, memoração ao transcurso do 70

('2a. Divisão) terá novos' concor, a Comissão Encarregada da Se- aniversário da sua Flotilha de

rentes no ano de 1950. leção oatarínense procederá a- Sharpies, denominada "Taman-

Ontem a nossa reportagem, gora e com mais assiduidade o daré" em homenagem ao maior

entrando em contacto com os preparo da equipe que enfrenta- vulto da história da Marinha

desportistas Osníldo SOUsa e rá O "scratch " paranaense, em Nacional, o simpático Iate Clu,

Waldir Lima, presidentes do Irn- disputa do Campeonato Brasi be promoverá grandiosos reste

prensa Oficial Esporte Clube e 1eiro de Futebol, nos jogos mar, jos, homenageando também os

do Treze de Maio Esporte Clu· cados para os dias 22 e 29 de [a- marujos do Brasil.

be, soube que a� duas agramía- neiro. em Curitiba e nesta: capí- Às 9 horas será-inauguràda of'i-

ções, as mais destacadas da vár- tal, respectivamente. _

cíaímente a roda de leme que

zea rlortanopolltana, estão em, Ante-ontem tivemos opor-tu, pertenceu ao famoso destroíer

ilenhadas em legalizar suas si- nídade de palestrar com o téc- "Santa Catarina e gentilmente
tuações, afim de solicitar filia· nico do "onze" catarínense, sr. doada pelo dr. Almir Pedreira.

ção a F.C.D. Procópio Dário Our iques, o maior As 9,10 horas o clube da Pedra

Esperamos que ambos Os clu- craque catarinense do seu tempo; Grande oferecerá um coquetel
bes sejam sucedidos, visto o Disse-nos o conhecido I "coach" aOs seus associados, Velejadores
grande prestigio que gozam no encontrar-se satisfeito com os e .convidados, efetuando-se 20

seio do esporte menor de nossa seus pupilos e, custe o que cus- minutos após, em sua raia a re-

terra. tar, aconteça o que acontecer, gata oficial da Federação de Ve_

Fôrça, rapazes! doa a quem doer, levará até o la e Motor de San'ta Catarina,
. . . .. . fim a sUa missão, esperando fa, em disputa do Campeonato Es·,

'TRABALHAM OS MENTORES zer excelente figura no maguo tadual de Vela de 1949.

DO GUA.H.ANI certame que se avizinha. As 15 horas, será iniciada a

O Glorioso Clube Atlético Perguntado sobre a constituição tarde dansante, oferecida aos

Guaraní, que tão brtlhantemen- do provável conjunto, nespon- convidados e associados, sendo

te levantou o Campeonato da se-I deu-nos Procópio' mostrar-se. na ocasiãoA fe.ita a solene entre'

gunda Divisão da cidade e que impressionado com a retaguar. ga dos prsnuos aos vencedores

ipor direito tetá um lugar reservado da, na qual não pretende fa- da prova "Professor Flávio Fer

na divisão Principal (Protissío- zer modificações, embora re- rari ", de longo Curso, realizada
naís) no ano de 1950, está, des- conheça a pdssibilidade de Bo- no dia 25 de novembro último.

-de já-últimando os preparatívos os voltar ao centro da ínterme.

para o vsensacíonal certame do diária, )disputando icom Bráu- OCAMPEiü-..réARIOCA-NO SUL
próximo ano. Várias excursões lio a posição chave do "Scrat- Segundo Noticias de Porto
estão programadas para estes três ch". Alegre, deverá chegar hoje á-

, meses, jogando em Tubarão, No entender de Procópio, o quela cidade, a embaixada do
Joinville, Brusqua, Blumenau e ataque sofrerá várias modifica- Clube de Regatas Vasco da Ga_
outras cidades. ções, Espera ele que' no menor ma, campeão carioca de 1949.
Gostamos de ver como traba- espaço' de tempo o famoso Tei- O Grêmio, cruzmaltíno, que

Iham Os esforçados dirigentes xeirinha se restabeleça da gra- possue sem, dúvida alguma, o mais.
do tricolor. ve contusão que sofreu no pré- poderoso esquadrão de quantos
Prossigam firmes, sem medir lio com Os mafrenses, . afim de atuam no futebol brasileiro, ef'e

sacrtríctos! ser engajado no "onze", na tuará uma exibição no próximo do,
0···.····· qualidade de extrema, formando mingo na Capital Gaucha, cnfren- W!:.\.�hl"'Dg"On reconhece O DSANFORD QTTER 40 MIL CRU- com Zabot a ala esquerda. A ala t�ndo o conjunto do Grêmio Espor-

'I U�! ,OVO
'ZEIROS PARA RENOVA� CON_ direita deverá ser constituída tívo Renner.

_ noverno panamenhaTRATO por Bentevi e Néde, ficando o �!lI ...

Em janeiro próximo termina- "player" joínvilense Denno no CO-
CAMPEONATO ESTADUAL DE I

l'á O contrato do craque catarí mando do ataque. Quanto a VOLEIBOL E BASQUETEBOL JU_
nense Sanford com o Coritiba F B,astinhos, O "center" de Ca_ VENIL
C. de Curitiha.

.

•

noinhas continuará ensaiando Promovido -pela operOsa Fede.
Segundo not'cl' vI'nd d no team l'e·serva, embo1'a se a-, , I as as a ração Atlética Catarinense e pa_

'Capital Paranaense, o valoroso presente como um dos serlOs trocinado pela Liga Joinvilense
ex-integrante do Caravana . do candidatos a um posto na sele- de Desportoi:), realiza-se ama-
Ar, desLa Capital, é o mais sé, ção. nhã e domingo, em, Joinville, o
frio candidato á posição de....mé_ Pouco mais de UIl). mês nos Primeiro, Campeonato Estadual
di-o esquerdo da seleção da ter- separam do primeiro encontro de Voleibol e Basquetebol Juvenil.
Ta dos pinheirais, só renovará com os paranaenses, tempo su- Para a disputa do certame, que
seu Contrato com o clube d F sll�c.iente para um treinamenlo. e e· promete ser dos mais interessan-
-:"'dato mediante a importancia de eficaz. Uma boa figura no grau_ tes, estão inscritos diversas a.
Cr$ 40.000,00 de luvas por um dioso certame é o que tndos de- gremiações, inclusive o Taubaté
ano, fora ordenado mensal de sejam, confiemos em Procopio. e o Ubiratan, campeões de volei
dois mil cruzeiros e gratifica- "'ornTERNIéIôNAL-ÍRA"Aõ e basquete desta Capital, res_
ções por jogo ganho ou empata- 'NORTE DO PAIS pectivamente.

�OS· nf d' .' d
De "Porto Alegre chegam-nos As embaixadas d�s clubes 10-

a or e um. os craques t·· d
. cal' segul'ra-o

.

h-'
.

i "
no lClaS, segun o as quaIS o es- ' s aman a as pn-

m�� popuTar.es do Parana e vem I quadrão do Internacional, cam. meiras horas da manhã che
se o assedlad.o po: clubes de I

peão Gaucho de 1948, dentro de fiadas pelos SeUs respectivos

�utros Estados mclumdo o Bota. ! poucos dias embarcará para o I presidentes Eugênio Alfredo
ogo que tem nos s�us planos I Norte do pais, onde �ealizará Múller. e Rubens Lange.

i::t � te�P?rada carl(�ca de .. nada menos de 10 jogos em di- Boa viagem·e felicidades são
. medIO do -GlorIOSO" en- versas capitais ao preço total os nossos votos.

con_tra-se na sua melhor forma t' de Cr$ 500.000,00.€sta mtegrando a linha média _-' m w,"_ *' .. _
do "scratch" ao lado de WíL TINTAS PARA IMPRESSÃO
son e Waldir. C O T TOM A R

o general Bradley considera o tratado do
4t�auUco Norte mais �ficaz contra ii
aDre�são q'ue (I própria bfJmba atômica
WASHINGTON, (USIS) - pria bomba atômica. O Gene
O General Omar N. Bradley, ral Bradley fez essa declaração

presidente da Junta de Estado- no programa de rádio ."Voz da
Maior dos Estados Unidos, dis- Amér-ica," r4a véspera de sua
se que a organização do Trata- partida para Paris, onde v�i
do do Atlântico Norte promete participar da reunião da Co
ser um ratõr mais eficaz con, missão Militar do Consêlho do.
tra a agressão do que a pró-' AtIântic.o Norte. - B.

WASHINGTON, 15 (V. A.) governo de Washington aceí-
- O secretario de Estado, sr. tava as garantias {fornecidas
Dean Acheson, anunciou que pelo sr. Arias de que "o seu go
os Estadas Nnidos "renovaram verno cumprirá com as obriga�
as suas relações com o _governo ,çõ�s internacionais assumidas:
do sr. Arnulfo Arias, no pana-I pelo Pau.amá", o que se reveste
má".

. de importanc.ia tendo em· vista
Em conferencia com a im-los assuntos do Canal do Pana�

pren,sa, disse o titular do De� I má. .

partamento d.e Estado que o'

Kostov foi condenam.,
por crime

à morte
de traicào

,

'SOFIA, 15 E. - O ex�vice
primeiro ministro da Bulgaria,
TraicQ.o Kostov, foi julgado
responsave1 pelo crime de alta
traição .e sentenciado á morte
por enfOrcamento.
� seu depoimento final o

réo Kontov procurou mais uma

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

.
-

Vez denunciar' a sua confissão'
feita na polícia, alegando que
a mesma lhe fora extorquida á
força. Entretanto, não teve per
missão para ias,sim proceder.
tendo sido levado da sala e as

suas palavras ficaram sem ec�.

CASA MISCELANEA dhtrl
buidor. dOI :Rádiol R.-:C. A para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 reTida
Victor, Válvula. e Di.co.. ,erta de 10'/. 80 ano com recebimento de juros mensais.

N�Ouea:reJ���� ::r:!�o�b�:!��i:os ciéõl"istasM"soviélié;sdescôb(iram um-.soro
.

TOQUIO, 15 (E.) - "Mais de cem mil japoneses residentes no Brasil

di·d S t I-3111da recusal.n acreditar que o Japão tenha sido derrotado na segunda e onga v I !a P� ra a ln���;��a���'���a�� TU�:��r��p���:m a��i:l:!�a ��;:��� l�: !�:s ���:!:: :� ,
'.

t u U
América. Revelou que quatorze

.

'

I.'
"'. BERLIM, 15 (E) - Os Ctel1LJs_! na Universidade de HUffi1JOaedt,

B '1 .,' Japoneses laVlam SIdo assassll1ados no tas soviéticos descobrü;am um soro' nae os desUnos do União Roviétl·· lIl11 Lellente:!->oro11el das fOI'ças de
raSl por seus compatnotas por tere 1 f' d J

-
. . , '.

I
,- -"

a guerra.
n a Irma o que Q apao perdera

I
de �on�'a VIda, que sera InJeLado cu por mais tempo - declal'oll, on. ocupa\,ão soviélICa, como informOU!
em Slalln, para que possa êle gover- tem, numa reunião de estudantes, uma agência noti'cios'a alemã .

•
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO �
Atende, diàriamenle, no Hospital de Caridade

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente
.•",eira, 29

.

Borârl0 de consultas: 9 ás 11
...
Sábados: 14 áS 17 hs,

Dr. Milton Simone·
Pereira I

Clínica Cirurgica
lIolestias de Senhoras

CIRURGIA( GERAL
poa Serviços dos Professores Bene

tido' Montenegro e Píragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horaa
Rua Fernando .Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médieo do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle' ,e tratamento

uvecializado da gravídês, Dístur
'ioe da adolescência e da menopau
lüI. Pertubações menstruais; i 1�1,\.

""}mações e tumores do aparelho geui
." 'W feminino. .

"Operações do utero, ovários, trem
lU. apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
tvu)
�SISTENCIA AO PARTO E OFE-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ovi

rioo, hípopíse, etc.)
J)lJJturbios nervosos - Esterfhríade
- Begímes.
CoD�ultório R. João Pinto, 7 _:.

_

Tel,
1.4&1
RCIIM. R. 7 de Setembro

Crull e Souxa - Tel. 846.

D�_ NEWTON d'AVlLA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proetologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - TeÍ�fone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 -horas e ii tar·

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

15 - Telefone 1.422.

� Dr. Mário WeadhaueR
OIaiea médica' de adultoll e erlaaçu
OollBUltórlo - Rua João Pinto. 16

Telef. M. 769
Consulta da. 4 i. 6 Iloru

Iluidbcia: Felipe Schmidt .. n.
Telef. III

Dr•. r••lo 'cato.
Clinico e operador

c..ult6rio: Rua Vitor Meirt'Joa, ...
Telefone: 1.405

ta...nltal da. 10 ia 12 e da. 14 ••
I! lIro. Residência: Rua BI_

22. - Telefone: 1.620

Edil.

Dr. Guerreiro da
Fonseca
Especialista

Médico - Efetiv'O do Hospital de
Caritlade

OUVIDOS -_NARiZ'e GAR·
GANTA

Tratamento e Operações
.

Residência: Felipe Schmídt, 99
Telefone: 1.560

, Consultas: Pela manhã no Hospital
Á' tarde: Rua Visconde de Ouro

: Preto n. 2.
.

Horário: Das 14 ás 17 horas.

POLYDORO ERNANI DE S

'THIAGO'
Médico e parteiro

lO Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

soenças dos órgãos internos, ea pe-.
eialmente do coração e vaso!

�enças da tiroide -e demais glan
dulas internas

limes e cirurgia de senhoras -

Partos
�SIOTERAPIA - ELECTROCp.R
OIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
mRARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
raso

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles a. UI

Fone manual 1.702

RESiJDll;NCr,A: I •.��.
Avenida Trompowsld fiJ

Fone manual 1118

Dr. Roldão COIll.aI
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
TiURGA - MOL:ltSTIAS D1t S"

NHORAS :_ PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi·

Maa da Univeraidade de Slo Paulo,
onde toi assistente por vário. .DOI do
Serviço Cirúrgico do Prof. Allplo

Contia N..
Cirurgia do estômago e ..ia. eircnla·
rei. intestino. delgado e gre••o, tirol·

de, rins, próstata, bexiga, atera,
od.riOl e trompas, Varicocelc, Ilidroo

cele, varize!l e herna•.
Consulta.: Da. 3 ii 5 hora., I nu

Felipe Schmidt, 21 (alto. da Cua
Paraíso), Telef. 1.598

lI.e.idéncia, Rua E.teves Junior, 110:
Telef. M. 764

Dr. M. S. Canlcull
C1inica exclusivamente de erlançaa

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 733

--D�A. SÃNTAELA-
(parmado 'pela Faculdade Na,�lo
nal de Medicina da Universidade

do :8rasll)
l16d1co por concurso da AS81st&n·
ela 8 PsIcopatas do Distrito

1"ederal
h-Interno dr Hospital Pslquii
tríco e Manicômio JudielArlo

da Capital Federal
h·lntenlo da Santa Casa de W·
serlcórdla do RIo de Janeiro
OLtNICA M1:DICA - DOENÇAS

NERVOSAS
OonsultOrlo: Edifício Amélta

Reto - Bala 3.
Residência: Rua Alvaro Ile oar

'I'8.lho. 70.
Das 15 "S 18 boraa

Telefone:
Consultório - 1.:'1._.
Residência' - 1.305.

-_._-�----,:__----------------

rransportes regulores de cargos dop8rto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA fORK
Infol'magõ•• como. Aqente.

Florlen6pQflI - Carlos HoepckeS/A -01- Teletone b2l'2' ( Eni. teleg.
São Prancteco do Sul-Carlol Hoeocke S/A-CI- Teleloae 5 MClO�<;\fA�g

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

Parficipação
Tenente IVAN DBNTICE L,INHARES'

e

GILDA M�<\iRIA.QERCAL LINHARES,.
participam aos seus parentes e

pessoas de suas relações, o nas

oímento de sua filha

VÉRA,
,

ocor-rido na .",Casa de Saude São'

I
Sebastião", no dia nove (9) do
corrente mês.

Florianópolis, 11 dezembro 194�

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 I.· ANDAR " ••• " "." .

lIge::.IA ;SToAL'e51l3r"aTELIEFOpHEa·6B4rl>a·TELE;AtM:S: 'P�:Ct·TOaRAr·I·Da � ��!!!��a����a�omu-
li ti \'I II

. .

t.1 u. tlu
I nicam �os parentes

.

e pessoas de

'. Rua Felipe.:�chmldt, 2�- Sob. I sua amizade, o nascimento, ontem,
Caixa Postal, 69 - Tel ... P,otectora - FLORIANOA-OLIS na Maternidade "Oarlos Corrêa",'.

I do primogênito João Carlos de
. ,

.

I Borba.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••eee I F.polís, 10-XII-1949.

DR. I·i·· ·p��·�ii�i'p�çã·�····A. DAMASCENO DA SILVA I WilJy Goldfeder e Marina Thel.
A D V O G A D O

[
ma Goldfeder participam a seus

.� parentes e pessoas amigas o nasci
mento r2e seu primogênito SAMUEL
ANTONIO ocorrido, em 8 dêste
mês, na Maternidade, dr. Carlos
Corrêa.'

,

Florianópolis 11 de dezembro de

11949. IIJI�"''''__

5 Ê DE SOCIAl.:

po�ro ALEGRE

,

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

,

I
_"' "'w",:r_ "._ _ _ _._ .,. _....... • • • ,.

� I

� I
,..-,.-.-.-. -.- -.-.-.-.- .-.-.- - ..."..- .-.' .�

-

. ...,....-...:-.:-. }

VARIADO SORTIMENTO DE CASEl\IlIRAS NA
E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

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

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelo menor preço da praça
Fa�a oma visita à nossa Ca§a e verifique

DOSSO,S' preços e artigos---------------------------------------------------------------------

FabrlClant. e di.tl'ibuidOl'e. da. afamada. Gora- I·fecçõ•• "DISTINTA- ,'RIVET; PO••U8 um II1'0n.

fd••ol'tlm.nto d\lt Clasemira.. �l.cado.: bl'il\'
bora•• baratol. algodõ••• "Imoll'ln. • ayfam.ntol
para alfaiato.,. que recebe dir.tamente

-

dOI

Ifdb�tcalL.. .K íJl:\Da ".iii CA.,fITM.LD ahr.;;,t'1,' a r!4 . a't·,,,,, D60 @1:iIiJ; bftl!'�6 (.om.rol••te. do lnto"iol' fia lanUdo de Ih. fallerem' 'lme
1'1lJllto t'u.1!1lIe1 d .. ",E3hH:fll'esm il't?(l1. U()ftt ..'I('r.tI). �,:,(ATRIZ 10�'" t·"'úl!l"a�k�oUII. � FILIAIS em Bh;il-nUU�U�. Lajeai. I

ir'�-II!iI:::====-IIIIIII IIIIII_' _rli:C;:::::ci:lllllllElmIlIIlII:llllCe::ll:lID!!i:!!=====a_&l"zm_lIIIIIlllll:lllIEl:lllllllIm_ZI:l!:IIIlIIIi!li?&ILi.iii.....iIlIIiIIIMIII!i5..1111\iQ\4iii&3iZS EtibttM,.,ifuifiJ'VMt$i@NítJ!!'ül'l&."V:' "rJ'.;-=�s:l's.����

Praça 15 de Novembro, 22 - 20 an4,

(Edifício Pérola) ,

I Fones: 1.324 e 1.388

� .

Florianópolis - Santa Catarina
.

. ,

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

LOJa Das / CftSEMIRftS
ESp'ecializada . em arfigos para

homens
RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

FERIDAS. REUM5.TISMO E:
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
M,dlClQçéio auxiliaI' no tratamllnto

da .if!liill

TINTAS PARA PINTURA
C O'T TOM A R

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO· SR. PROCURADOR GERAL DESTE ESTADO DA DECI-
UM CO�UNISTA P,RESO À ORDEM E À DISPOSIÇÃO DO SR. MINISTRO DA JUS'ilIÇA.

Segue, amanhã, para Lajes,· a. Eõíwad--a«(PréfeR�
, lolentino de cCarvalho», integrada de alunos

do Colégio Catarinense
Estiveram, ontem, em visita a I estudantil, os florianópolitanos se seus aspectos mais característicos,

nossa redação os jovens estudarr ! demorarão alguns dias na linda ci- Enviamos-lhes nossos valos de
1 es Feenando Bastos, Presidente do dade serrana onde visitarão seus Doa viagem, augurando-lhes reli.
Grêmio Pe, Schrader, do Colégio aprazíveis recantos e conhecerão cidades,

Catar inense, Érico Szpoganicz 10

secretário e Urbano Salles Filho,

ts, f! ..

2° secretário, que nos comunica, Mesmo sem 2 :1 de requencla
ram a excursão que, amanhá, ús \ .'

,

'

7,00 horas farão a Lajes, os alunos, os estudantes poderão prestar exames de segunda epoca
do Curso Cientifico do Colégio Ca- I

,

.

í'ili d d· G ê
'

C I I RIO, 15 (E.) - Foi ante-ontem aprovado pelo Senador Federal o Pro.tarmense 1 la· os o r IlHO u-.
,. ..,

's h d' jeto n" 450 que concede exames de segunda época aos universttários qUetural Pe. C ra er. '1' . .

f'
.

O '.

-

terá troei não conseguiram frequencia necessarra para os exames mais. pr()]eloA eXCUl'sao que era o pa.rocllllo ! ' . . . . .

do exmo. sr. dr. Adalberto Tolen- Ifoi aprovado pela l�,nammldade dos �enadores e VIra beneficiar um grande

tino de Carvalho, a quérn os estudan ."numero
de academicos de todo o P!lIS.

tes externam s'eus sinceros agr-ade, ,

.. •

cimentos, além de recreativa, ai!l_' O Braço de Longa Distancia levara aos vossos Parentes e

da é cultural. Amigos,1 votos de Boas Festas e Felicidades.
Nessa missão de congraçamento

.

o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEU
SÃO QUE CONCEDERA "HABEAS-CORPUS"· A

,�.orlan6polls, ,� �e dezembro d(! 1949

VODse.fvação do solo

A 'QUE�MA
Eng. Agr. Glauco Olinger

Em tese pode-se d-izer que o custo do Azoto perdido numa queimada
baslaria para pagar os cultivos que se abreviam com ela.

O processo da queima adotado pela maioria dos nossos lavradores,
(j,etermina efeitos semelhantes aos que acontecem quando não se pratí
oam a adubação e a rotação de culturas. Destrui-se a matéria orgânica,
perde.se Nitrogênio, o solo torna-se compato e sem poder ele retenção
(Já humidade. A queima desorientada promove o desequilíbrio natural
do solo provoca o aparecimen to das hervas daninhas e faciliLa a vida

f a multiplicação de doenças e pragas 'vegetais, E o sapé, inimigo da
sombra e da matéria orgânica é o primeiro que aparece.
tão soluveis que ás primeira chueas.sãe transportadas para profundezas

O cálcio, potássio, fósforo pela ação do fogo SIC tornam em forma

<Ia terra, íuascessíveís para a planta ou arrastados pelas enxurradas, vão
constituir- o aluvião de alguma área, depositar no rio ou na valeta,
dnuteís talvez para sempre, ao Iavrador que os perdeu.

Por outro lado, a natureza procura proteger-se. Foi queimando
restos de cultura que \ as Los canaviáis estadunidenses viram-se, de
um ano para outro, praguejados pela Diairaca. A 'queima havia des,
truido seus inimigos biológicos naturais.

.

Qualquer mineiro ou nordestino argumenta que o fogo controla
•

a broca e a cigarr ínha da Clama. E andam certos, em parte.
Melhor porem seria sistematizar a rotação' e fazer uso dos ín

setíeídas, 'pois a própria mala situada nas proximidades dos terrenos
em cultura, pode servil' de hospedaria ás pragas'.

No entanto, a queima, em certos casos, é obrigatória, por força
do nosso baíxç grau de adiantamento em agricultura.

Não se pode prescindir do fogo em zonas como Xapecó, Con
córdia e outras, em que os trabalhos de limpeza, após a derrubada
seriam incabív-eis sem o recurso da maquínaria pesada.

Da mesma fórma, a falLa de silo� medas, forrâgem de inverno,
trata de pasLagens e outros fatores que deixamos de citar (para não
�evanllar celeuma com o Jaime), obrigam o criador do Planalto

.

;1 queimar ° campo para dar combate aos parasitos dos animais, e pro
vocar a nova brotação da pastagem que irá determinar um rápido Ievan,
lamento do gado enfraquecido pelos rigores do inverno. Porque é '- o

rebento, tecido meristem:itico, que se concentram maiores quantidades
de elementos nutritivos. Em casos outros pode ainda o fogo ser utilizado
como auxiliar do preparo do solo.

Todavia, não se pode queimar desordenadamente, abusando da
terra e de matas seculares, de uma camada de solo cuja profundidade
pouco excede de um palmo. E é deste palmo. de Solo que depende a nu
midade.

Não se deve queimar ano, após ano. A queima de pastagem pode ser

aconselhada em maior espaço de tempo, como o fito de remoçar o pasto
entouceirando como se dá com o capim Jaraguá, Colonião etc., ou para
combater as pragas e animais daninhos.

É errada a prática da queima, quando c( solo já se encontra resse

quído.
Corretamente deve-se esperar que a galharia seque e em seguida,

aguardar uma chuva que hum ideça o solo. Notando-se que o material da

superfície está em condições de queimar, �mbora o solo continue molha'

do, ateia-se f'ogo.
Na queima bem feita, a superf'icie da terra adquira a côr preta e ca

vando-se/um pouco, nota-se que_a matéria orgânica do solo não foi cal
cinada e o conjunto microbial pouco foi prejudicado.

Ao contrário, se a terra se nos mostra côr de cinza, então a queima
:oi mal feita e pela continuidade do processo, muito em breve, pouco
daquela terra poderemos desejar ..

(Distribuído pela D. E. A. C.)

De grão em grão, a galinha enche o papo, de centavo
em centavo, se filho enriquecerá. Ensine-o a economizar

presenteando-o com uma caderneta da
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE SANTA CATARINA

Censelhe Regional de Engenharia
e Arquitetura da Oitava Região

Comunicação
Pela presente torno publico que são fiscais do Consêlho Regional de Bp_

genharia e Arquitetura da Oitava Região sómente os senhores Danilo Luiz
Sivelli, DirC'eu Oliveira da Silva, José Silva Cardoso e Hugo Schreiner, que
�e acham devidamente crede�ciados para as funções, em cumprimento
ils dete�minações do Decreto N° 23.569, de J 1 de Dezembro de 1933.

Ass.: Eng. Walter Boehl-Presidente -

'

PARA fERIDAS,
ECZ'EMAS,
INFLAMACOES,
C.OCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCJ:I EXISTIU IGU�L

. .

Flutuará uma galera
romana alnndada
há 2.000 anos
GENOVA, 15 - Uma galera

romana afundada há 2.000 anos

no golfo de Albenga, será posta
a flutuar imediatamente. lt

galera já foi localizada.

Gi08Sio «Dí�s Velho»
Os exames de admissão ao

Ginásio Dias Velho; que ínte,

gra o Instituto de Educação
Dias Velho, Realiza,ram-se nos

dias 9, 10 e 13 do corrente.
Inscreveram-se 199 candida-

tos.
Compareceram

foram aprovados
tados 36.

198, dos quais
162, e ínabilí,

\

Estas duas demonslrações explicam que a Penitenoí ár-ia
não 'deu »ultoso prejuízo, em 1948. f

Demonstração- do movimento de lI<IATÊRJA-PRIMA para as

oticitias da Penitenciaria; no exercicio de 19118

Estoque em :31-1'2-1947 ..... ,.............. 259.129,10
Entradas durante o ano, p/c, de

� �
, .

o PRECEITO DO 01&
CAUSAS DIVERSA:S, TRA'I'A

MENTOS DIFERENTES
intestino pode deixar de tuncío

nar por dois motivos: suas pa,
redes estão relaxadas (pregui
ça intestinal) ou se contraem
tão fortemente que não conse

guem movimentar-se. Em am....

bos os casos, a conseqüência é
a mesma: o intestino deixa de

esvasíar.se, Entretanto, por ,que
as causas são diferentes, o tra

tamento nem sempre pode ser o

mesmo.

PARA TRATAR A PPRlSÃO
DE VENTRE, NÃO SrGA CON�
SELHOS DE QUALQUER PES

SOA, .PROCUnE UM MÉDICO
- SNES

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA

adiantamentos .

Idem, idem, empenho n. 2, a ta
- yor da Imprensa Oficial ..

873.344,60

Previsão do tempo, até 14· horas
do dia 16.

Tempo: Instavel, passando a

bom,
Temperatura: Ventos de Norte

a Leste frescos.

Temperaturas extremas de hoje:
Maxima 23,7 - 'Mini.ma 19,4

,

2.550,00 875.894,6(}

Total 1.135.02371)-
- ,

.... -l°····

),
Consumida durante o ano na

.. confecção .de produtos . 1.020.659,50'

DEJVIONSTRAÇÃO DA RENDA

Débitos das reparLições pú
lilícas em 31-12-4.8, referentes ao

exercício de 1948:

Abrigo de Menores .

Educandário Santa Catarina

Hospital Nerêu Ramos ..... , ..

Centro de Puericultura B. Ha-

35.945,50
92.210,00
5.341,00

n10s •..............•...•

Departamento de Educação
Colônia Santa Teresa .

Secretaria da Fazenda
Instituto' de Educação , .

Prefeitura Municipal de São
José .

Polícia Militar do Estado

'\ 6.076,00}
102.767,00

2,00
191,00

1.840,00

900,00
130.219,50 ._ 375.492,0(}

Particulares
TaLaI

62.906,6()
438.398,60>
564.186,90
114.364,2a
.147.091,00>

........................ Cr$
Renda recolhida ao Tesouro

Estoque de matéraí.príma .

Estóque de produtos ....................•

Total da Renda Cr$
Sakío m. prima em 31-12-47 259.129,10
Entradas em 1948 . . . . . . . . . . 875.894,60

1.264.040,7()

1.135.023;70'

.superavit .................... ICr$ 129.017 ,O'l;�

Os numeras que aí ficam são oficiais, da! secção de Cont�.
bílidade da Penitenciárra. Dirão, talvez, os financistas marca.

Oswaldo Cabral, que se à Penitenciária não recolhe ao Tesou

ro grande parte do que produziu, é evidente o prejuizo.: Mas
essa grande parle da sua produção foi entregue ao Estado. A,

produção era d-o Estado. Foi entregue ao dono. Ao diretor da

estabelecimento não assiste competência de recusar ao dona,

o �e é dele. Para um efeito de escrita poderiam ser alJêrlos às:

vertias das repartições devedoras creditas suplementares na

valor de ,Cr$ 375.492,00. Com isso, cada repartição extrairia"
para a Penitenciária um empenho, no montante da divida. E !t

Penitenciária enviaria êsse empenho ao Tesouro. Praticamen�

t.e, nessa,s' operações todas, não se jogaria com um centavo. Qual'
o lucro? Nenhum, a·não ser o de escrita. Qtial o· prejuizo? Ne

nhum, a não ser o de algumas folhas de empenhos gastos. O

faLO de o Govêrno ,querer ou não querer abrir esses créditos,
foge tambem a competência do Diretor da Penitenciária. Ele

cumpre ordens. E ordens por escrito. O sr. Cabra�, ·ao tempo. eDJ
que era d.iretor da Asistência Municipal, não era muito rIgo,

raso no receber ordens', pois, mesmo na aplicação de verbas, :s
'aceitava verbai�. Talvez ,porque enc·ontrasse. alguma ligavaQ
muito ;nUma enlce "

pala,,���
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


