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Por. 39 votos centra 9, o Senado aprovou o abono
ao funcionalismo federal

RlO, 16 (V. A.) - o Senado f'e
-deral por 39 votos contra 9, aproo

VO�I, sem emendas, o projeto de
lei de iniciativa do sr. Café Fi�ho,

já votado pela Camara, concedendo
abono dé Natal ao, funcionalismo

I

público civil e militar. Os nove I Carvalho Filho, da UD�, e Durval
uuicos- votos contrários à proposí.. , Cruz, do Partido Republicano. Ime-
ção foram dos senadores Alvaro \ . , .

Adolfo, Alfredo Neves, Henrique d:atal�lellte, tOlo �provada � red,�
Novais, Pereira Moacir e Ismar çao fmal do PIOJeLO, que mconti-

Góis Monteiro, do PSD; Artur san,_1 nente subiu à sanção do presiden
Lo�, Ferreira de Sousa, Aloisio de te Dutra.

Comissão Permanente Noivo casado em
da Assembléia Legislativa apuros•••

COMISSAO PERMANENTE DA Com essa eleição a Comissão TAlivrPICO, México, 16 (E.)
ASSEMBLÊIA' LEGISLA'DIVA Permanete ficou assim constí- Uma cerimonia nupcial realizada

'ESTADUAL tuída: Lopes Vieira - Presí- ontem terminou em Lragicomedia.
Reuniu�se, ontem, a Comissão dente, Souza Cabral - "Vice- O noivo, no momento que deixava

Permanente da Assembléia Le- Presidente, Nunes Varella, Ca- o templo, foi recebido por cinco

gíslativa do Estado. Procedida Iíl Bulas, Antenor Tavares garótos que C'l1 meio de tremenda
a eleição para presidente e Bulcão Viana, Saulo Ramos, algazarra o chamavam de pai. A

vice-presidente dêsse órgão, Biase Faraco e Paulo Fontes. noiva desmaiou. Os convidados,
verificou-se o seguinte . resulta,

•

Iur iosos, em vez de arroz, se pu ...

do. tileno O novo Presi- seram a lançar pedras, sob as vis;

d 's tas da legiLima esposa do bilon-
Presidente Dep. Pedro ente da Oil'8 tra. Itesuãado : o esposo, papai e

Lopes Vieira Y,
Vice.Presidente _ Dep. João BERNA, Hi (E.) - O sr. Max noivo sumiu, É ele Juan Orosco

Pct;iL-PierJ'E', ex.professor catedi-á., Soto, operário nos' campos petroll,José de Sousa Cabral. feros desta zona.
A reeleição daqueles ilustres

trco e atualmente chefe do Depar
tamenlo Politico do Ministério das

representan tes ensej ou aOS Snrs.
deputados Antônio Nunes Va- Relações Exteriores da Suiça, foi

II S 1 R 'f
e),eilo presidente da Nação, em

re a e au o amos amam es-

tação do seu contentamento e
re uniàu cunjunta das duas casas do
Parlamento. Exercerá ele suasda certeza de que a Comissão
f'uneôes durante um ano. O sr. Pe.,Permanente cumprirá todos os
tit�P.ierre.é'mel1lbro do Partido «l1mpenbou» O ml;3rle_deveres que lhe impõe a Cons- li li
RadIcal LIberal.

" 'do por 45 dólares...títuíção Estadual. Falaram aín-
_da, os snrs. João José de Souza O U rUnU!!1 re"onheCabral e Pedro Lopes Vieira, II U ti ,. ALBA<NY, 16 (V. A.) - Uma mu-

êst'e último agradecendo a C U O V"" Iher "empenhou" o marido numa

e 00. erno casa de penhores por -4.5 dolares de
confiança que nele depositaram paoan\enbo que precisava 'para pagamento de
os seus nobres pares e deela- li '

. uma conú-íbuíção ao Estado para
rando que a Comissão Perrna, i\HX�'.ícCVID:illU, 16 (E.) O ficarem com o direito a receberem
nents trabalhará com o pensa- Uruguai reatou as suas relações di, a pensão de reforma.
menro no povo e no Estado de

I
plomáticas com o govêrno do Pa- O dono da casa de penhores con,

Santa Catarina. . namá. cardou em emprestar o

•

dinheiro
desde que o marido ficasse no es�

tabelecimenlo até que a importan
cia fosse restituída.•A mulher de

I

,� I

TINTAS PARA" IMPIRESSAO
C O T r O M 'A R

Novas- fórmulas de cooperacão econômica
,e�tre os EH., UU. 6 a ArgentinaWashington, 16 (V. A.) -

OSj'
suas relações economicas num in

Estados Unidos e a Ar,gentÍna en- dice bastante satisfatório. Os pro,
traram

IWje, em novas e auspicio-

iet,OS,'
de tratados hoje anunciados

sas for-mulas ele co e
... , prevem, entre outras cousas, me-

op raç3fl econo�. ."

meia, divulgando um programa que d�das par� 1:nped1I' a dupla tax:-
redundará no aumento set t

çao e a, evasao de taxas no cornér;em se en a·
t d

- .

, I CIO en re os ' OIS paises, Uma au-
e cinco por cento da atividade co-I toi-ídade, comentando os acordos,
mercial deambos os países no ano I disse que eles são "francamente
vindouro, o 'fue virá consolidar as I otimistas".

fato pagou a importancia que ti,
nha de pagar ao Estado e depois
voltou com um cheque da impor.
tancia da pensão _ para "remir"
marido.

o fA.LB ». ITAlAI
Pl'Oe'8H_ •• J.......

ProrNlNt
LIVRARIA 4', l.tIVUJD'.I

1aOII.Ã

IV
'

. Verbas consignadas para o Estado de Santa Catarina
no orçamento" para 1950:

VERBA 4

Obras, Equipamentos e Aquisições de Imóveis.

Consignaçãn III - Conjunto de Obras
03 - Início de obras para complementação de

conjuntos existentes e de ampl'iação ou

reforma das respectivas unidades e SUa fis

calisação.
04 - Departamento de Administração
04 - Divisão de Obras.

h) - Ampliação e reformas das seguintes depen
dências 'da Divisão de Fomento da Produ

ção Vegetal:
CONSIGNAÇÃO V

Desapropriação e aquisição de Imóveis
12 - Obras.
04 - Departamento de Administração
04 -- Divisão de Obras.

a) - Obras diversas de pequeno vulto nas se.

guintes dependências:
ti) - Urussanga, Santa Catarina .

ac) - construção de casas para cO'1O'nO's no Nú-'
cleo Colonial de Tijuquinhas, Santa Cata-
rina .o,•••••••••••

21 - Departamento Nacional de Produção Vegetal
03 - Divisão de Fomento da Produção Vegetal
a) - Obras diversas com as instalações, ínclu,

sive estudos e projetos, de Portos Agro-Pé
cuâríos em:

22) - Santa Catarina.

350,.000.

2.000.000,00
(

300.000,00a) - TIjucas _

'

.. 'Ij" •••

b) - corr:'plementaçãO' dO'S seguintes Portos Agro.
Pecuár ios, em fase de instalação:

q) - Santa Catarina, Lages, Chapecô e Araran-

guá .

04) - Divisão de Terras e Colorrização,
a) - Núcleos Coloniais:

"'

Senador Esteves.
Santa Catarina

450.000,00

(Continua)

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
QUALIFICAÇÃO ELEITORAL, �

SERÁQ ATENIHDOS ':rODOS cQUA-Nl'OR DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA Sl;DE DO PARTIDO A

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

DIARIAMENTE.

Associa�ão dos O. de Santa Catartna
Foi fundada nesta capital, a Associação dos Odontologistas de San-

a Catarina. A sua diretoria ficou assim constituída:
Presidente: Dr. Antenor Morais.
Vice-Presidente: Dr. Pedro Mendes.
Secretario Geral: Prof. Ari Machado.
2° (Secretário: - Profa. Ieda Orofino.
Tesoureiro: Dr. Nestor Carpes
Delegados "no sul do Estado, Drs. Frederico Kuerter e Gil Ungarete.
A finalidade desta novel sociedade de classe 'com fins de estudo' e

coordenação, proteção e representação legal na categoria profissional
liberai do Odontologistas do Estado de Santa Catarina, e- com o intuito
de colaboração com os poderes ;publicos e as demais associações no

o sentido da solidariedade profissional e de sua subordinação aos ínte,
I resses Nacionais. A sessão foi presidida pelo. Dr. Alcides Muniz, Dele
gado da Federação Nacional dos Odontclogistas, que veio a esta capi
tal especialmente para este fim.

Estão de parabens os cirurgiões dentistas do Estado, com a Socie.,
dade ora fundada, podendo dessa forma terem os mesmo os seus di-.
reitos garantido pelo govêrno Federal.

'

com as

da Europa
nente, Nesse sentido, vem de ser

concluidos acord,os com os altos co-

Preparam-se os «Tenentes do Diabo» par� o

Carnaval de t 950. Velhos ft-Ijões já prenunciam
"
retumbantes vítérías ....

Coopera a Alemanha
demais

-

naçoes
FRANI(F'URT, 1'6 (V. A.) - o

govéruo d� Alemallha Ocidental
Ainda ecoam nos ouvidos dos fo-I

Las 110ras, já devem ter ideaJ.izado
liões de Mamo' os entusiástico� os mais engenhosos Carros de mu�

aplausos ao préstiLo dos "Tenentes tação e as mais' belas alegorias.
do Diabo" no Sábado da Aleluia Chistosas críticas também,. ICOmo

nos surpreenderam os "Tenentes
do Diabo" com seu amplo galpão
agora inaugurado, o farão tamibém
com o feérico desfile de 1950. Ve

lhos foliões de áureos tempos já
sacolejam os corpos aos esLeídulos'
das primeiras músicas carnavales

cas. Às noitadas dos "Tenentes"
conLinuam afluindo seus incenlj·
vaclores e simpatizantes que, como

anleriorrriente, se empolgarão an

ciosos d,e vitórias.

missários aliados, um dos quais
pel'\uite a libertação de fundos pa·
ra auxiliaJ' imediatamente o go
vêrno federal germanico.

resolveu cooperar com as 'demais
na��ões ela Em:opa na promoção d�
recuperação economica do conl::-

pronunciadores do grande ,Carna-
.. _"._-,----------'-----------

A
-

d d E
vai de 1950.

tencao can i atos às scoJas Parece.-nos fOJ'a de dúvida que se
,

prepara, aquela sociedade para o

Preparato' rl- �s de Cad'eles maior Carnaval de todos os tem-
'"l\

pOSo Esta semana que está a <findar;
Todos os candidatos :às Escólas Preparatórias de Cadetes, que ti_ inaugural de seu gaLpão, à rua Fe.

veram comunicação de deferimento de seus requerimentos, deverão lipe Schmidt, construido silencio
�()lllpareC'er dia 19 do corrente, às I) hm'as, fio Hospital Militar de Flo7 I samellle, permite-nos' adivinhar o

rianúpolis, para fins de inspeção de saúde.
' '

I sucesso dos "Tenentes" mais adi-
Os candidatos deverão apresentar-se münidos do talão recebido! ante. "

,

,da Escúla Prepàratól'ia. I ,Hábeis artistas e téonicüs, a es·

J

Hoje e amanhã, prosseguirão, no'
g'alpão, as dap.sas ao som, de bom
conjunto Ol�questraI, shorts e inu_
meras SUrpresas. Ricos brindes tem
sido sorteados'. Os lances no leilã()

al'nericano enchem de contentamen
to o tesoureiro da popular socie�
dade. Seus diretores pedem a com·

parência às festas de encerramen

to da semana de todos os associa.

dos que, desse modo, estarão pug
nando para o maior aparato e pa-'
ra a viLória dos "'renentes do Dia
bo" no CarnavaL que já se aproxi
ma.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Horário
Segunda-feira
- 13,00 - Lajes e PI...

,

"TAL"
Alegre
PANAIR - 9,25 - Norte
VARIO - 10 • .j0 _ Norte
PANAIR - 14,35 - Sul

CRUZEIRO DO SUL - ia.li,i
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_ ---4

"TAL- - 8,00 - Joinvill. -
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PANAIR - 9,25 - Norte
. � ..,MRO DO SUL - ii."

.�,
VA$m - t2.30 - eul

PA.NAIR - 14,35 - Sul
(!uan(j,.f�ra

"TAL" - 13,00 - Laies
, Alegre
PANAtR - 9,25 - Norte

CRUZEIRO 00 SUL - lJ.OI -
tlorte
VARIG - U,IO - Norte

PANAIR. - 14,35 - Sul

Quinta-feira
-TAL- - 8," - Jol."me -

CarlUlNa - Pan._pi
- "'toa e Rio.

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

VARIG - 12,30 - Sul

CRUZEIRO 00 8UL - tS.'1
110m
CRUZEmo DO eUL - iIi.30
hl

S�:eta-fetra
-TAL" --13,00 - Lajes e P6rto

Alegre
CRUZEmO DO SUL -

:lIone
. PANAIR - 9,25 - Norte

VARIG - 11,.jO -- Norte
PANAIR - 14,35 - Sul

Sábado
-TAL" - 8,00 - JoiBviIle

-,Curitiba - Paranaguá)
- Santos ti Rio.

VARIG - i2,30 - Sul .

CRUZEIRO 00 ·SUL - 15.6'
Morte
PANAIR - 9,25 - Norte
PANAIR - 14,35 - Sul
PANAIR - 14,35 - Sul

Doming6
� PANAIR. - 9,25 - Norte

1 PRUZEIRO DO SUL - u,oo
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··o-··W-.h Horario das empre.. SETEMBRO DE 1949

i -'��: :��D:..•' na! .ses rodoviarias
Diretor: RUBENS A. RAMOS IJIlGUNllA·:nlIR.& tP

.

tá
.

D' G t 1lxp1'eNO "'0 CI.It6,,1o - i.ACUIU -

roprre no e Ir.- ereu e 7 hora.. C 17 3 Imposto s/Iudustrias e Profissões ..

SIDNEI NOCETI Auto-Vla� Itaja1 - 1.,., - 11 .. lO 8 3' L'
•

ruo
.

,
1 Imposto de lcença .

1em:::::.� BnuQu_ - �.. -11 22 4 Taxas e Custas Jud. e Emolumentos .

IlXprell.!lO ar.u.Qu_ - Non '!'rate 14
13 O Quota prev. art. 15, § 2° da Constituição

- 16,30 boru.. F d IAUJto.Viaçlo C&� _ .JolDT1le e era . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

- • hor". ·,414 ° Quota prev. art. 15, § 4°' da Constituição
__A:tt:1:� Catarln_ - CUrlUba I Federal .

RodoTIAria ItIll-Bl'uIJ - P6rto AI-.r. 6 12 O Cobrança da Dívida Ativa .

·-3hor...
Rápido Sol-Brasileira - JolnTUe-

13 horas.
Rá.pldo Sul-Brasileira - Curitiba -

6 horas.
TJlRCA�J'IlIRA

Au»Vlaao CatartnenM - Peno AI.
trre - II 1:I�u.
Auto.Vla.çao Catu1D_ - CUriU_

- IS horaf!
Auto-V1açIo oa�
- • hor...

.t.u�.Vlaçlo Ca� TlabUl•.
- II boru, .

Expre8l0 110 Ol'Wt6Tto - LquDa - O O'! 3 Gratificação ao encarregado do expe-
7 hor&.. IEm�.. Gl6r1a - � - fl!6 diente. . . . . . .. . .

• II� hora. . ·0 20 1 Subsídio do Prefeito .

Ilxpreao Bru.lQuu. - JlruQu -.

1. hora. O 20 2· Bepresentação ao mesmo .

...,to-Vlac&o Itajal - ltajaf - li Jao
r... O 409 1 Secretário, padrão "M" .

Rápido Sul-Bralllelra - JolnTlle O 40 2 Escriturário, padrão "B" .

13 horas.
Rápido Sul-Brasllelra - Curitiba - O 44 3 Publicação do expediente .

e horas. O 44 4 A
.

t d
.

t
. .

of'i;'·Ql7.4RTA.J'IIJU. ssma uras e revis as e jornais
AUJto.Vla4lIo ca� -

CV1tflle,
ciais , .

- II horu. "
.Auto-Vlaçlo Catarlnen.wa - .Job/tU.
-4 hora.

. EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
• Auto.Viaç4o CatarbMnN � 1AC1IU

1 00 1- 6.l!0 borb. Tesoureiro, padrão "B" '.' .

, 6 ���!�� Sul·Brasllelra -:- Odl1tlba -

1 00 2 Quebras ao Tesoureiro .

11aR;gi:�
Sul-Br8!dlelra - JolnTlle - 1 20'1 Fiscal Geral, padrão "1" .

IilxpreSflO 810 Otl.It.o"f&o - Lapma -

I7 hora.a.
,

J!):xpre8llO BnaQu", - aru.Qu. _. SEGURANÇA PúBLICA E ASSIST. SOCIAL
UIhoru· 2 94'1 E 1

.

d' tÁut.o-viaçlo ltajaJ _ It&Ja! _ II lu). smo as a in igen es .

ruo 2 94 2 Assist, médica-farmacêutica a indigen-
�rtillllO Bru.qu_ - NaYa '!'rato

- 16,30 boras. tes '.' .

RodoTIAria Sul Brull - Nrto � 2 94 3 Assist hospitalar a indiaentes
- • bar... . '"

QUINTA·J'EI!RA 2. 9.4 5 Amparo à maternidade e à infancia
.Auto-VlaçAo Catal"lln_ P6rIo ,

Ãlljfl'l! - 6 bar... ..,Auto-Viaç4o Cata!l'1n- OJrittba
- 15 horae.
Âu,to-Vi!(çl.o Catu"1rumH .JomTll. 3 04 2 Assistência à alunos ,necessitados

- • hor...

.i.l1to-Viaçlo Catal'ln_ TubaIrIo 3 30 1 Vencimentos dos professores de escolas
- 8 hO'.ttaB.

1
isoladas : .

J.Auto-VlaçAo ca� - LaCUJL&
- 6,30 hora I.

I!lxm"eB80 810 CrLstoTAo - � -.
" bar.,s. .

1Im�8& Glória - Lq1dla - • 1/1 4 84
e " 1/2 horu.

_. Expresso Brut!Ql1enn - Brulqu. - 'III horas.
ÂUto-Vlaclo. lta;Jc1 - ItaJa! - 1. JIo.'

ru 5 21 1 Operários do servo do fomento da
Rápido Sul-Brasileira - JolnTlle-

1l! horas. '

I produção animal .

Rápido Sul·Brasileira - Curtt1ba -

d
- .

l'• horH. pro llçao amma . . .. .. . .

�pre8a Sul Oeste LWa - Xapecó - II ·5 23 1 Para o servo do fomento da produção

_

-

:�=Ia 's��� Pano .Alecn I
animal .

- A���r:Çao catartn... _ CUritlbl· ,SERVIÇOS DE UTILIDADE PúBLICA
- 6"horaa. 8' 23 1 Para o servo de estradas e pontes ....

_ "'iUJ��o Ca�·_ lo1nYile
8 24 1 Trasp. de pessoal e l1lat. p/o serviço de

Âuto-Vlaç4o catulnelUle - �,
.
-- 11,30 horal. •

e �i\rto Expresso 810 OZ'�ItoTAo - LICIIDa - 8 51 1
7 horo. 8 64 1

ru;:::çIoan:::en: ltajaJ�: -.: ,-18 horu.
Rápido Sul·Brasllelra JolnTlle -

1l! horas.
Rápido Sul-BrasUeira

6 horas.
.

CóDIGO DISCRIMINAÇÃO

SOMA - Cr$
Saldo quc passou do mês de agôsto

Despesa
ADMINISTRAÇÃO GERAL

10,00
45,00,
25,00
1,00
0,50

EDUCAÇÃO PúBLICA

SAúDE PúBLICA
1 Para aplicação especial em benef. de
Ordel11 _rural .

FOMENTO

estrs. e pontes 'i
.

Operários do serviço de limpeza pu

Pf).ra aplico especial em benef. de or-

de·ll1 rural .

'1,10 -

Irmandade

ENCARGOS DIVERSOS
Curttlba - 9 34 1 Levantamentos topográficos .

UlUDO 9 34 2 Salário-familia _

_ A;��}!.�O Cata.r1neIIH - Om1Uba Jl 34 3 Construções de prédios escolares .

Rápido Sul·Brasllelra JoinTlle - 9 84 3 Ao I.A.P.l. e S.E.S.l. .

13 horas.
Rápido Sul-Brasllelra - Curttlba - 9 84 4 Contribuições a L. B. A. .. .. . .

II horas.
- • hor8l.

Auto·Viaç4o Catarmena. - JolnTll..
- IS horu.
Auto·Viaclo Catarlin_ - Tubar60

- e bor.,l.
1lXDr'l81O 81.0 OrUtoTlo - LqmIa -

7 boral.
ExpreMO Brulquenae - Bir'wtque -

U borll8.
Autc·V1açIo rtaJa! - I1ajaI - 11 »

na ..

E:xp1'eSllO .BrtwIQu_ - Non 'J\'a.to
- 9.110 hor...
Expresso Glória - Lquna - • 1/1

• 7 1/2 bar...
DOMINGO

Rápido Sul·Brasileira - Curttlba fII boras.

---------------jTeSOUraRia
da pr.efeitura Municipal de Jaguaruna, 5 de

(As.) Astor Ávila - Tesoureiro
FRAQUEZAS EM GERAL VISTO: (As.) Osny Pereira - Prefeito Municipal.
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

9 94 4 Despesas imprevistas

CRÉDITOS ESPECIAIS
Lei n. 9, de 16-2-949
Lei n. 13, de 24-5-949

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crlmo e cí"ol

Oon.tltulgõ.o lio Socl4lldad..
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Doolal'at6rio.

Elorit6rio .'. R.llidsnola
Rua Titadgnt•• ''1.

PONE •• 1468

O trabalhador russo está quas i

sem eira nem beira nem ramo de

f'igueira.
Com o magro salú do que recebe-

o opel'úrio da terra do s ocia lismu

pouco pode comprar.

Relativamente, em poucos pai
ses eslá O trabalhador em piores.
condições do que na Russia.

Estas são as 'conclusões a que

chega um estudo que o Dcparla
menta de 'I'r-aha sho do Eslados Uni-.

do acaba de fazer.

O estudo inclue 19 países, que

são clas�ifica<l.Qs de acordo com o'
·

p�ãer ele compra do opcrárío.
124.387,50 Entre os. 19 países, a Australia,

·

ocupa o primeiro lugar e a Bussia-

o ultimo .

Apenas um pais latino-america

no figura no estudo, e é o Chile.

,t:iegundo os dados obtidos
. pelo,

Departamento cio Tralbalho norte

americano, o trabalbador chileno

ganha duas vezes mais do que o

soviético.
Quer isto dizer que o operário ..

russo tem que trabalhar duas ve

zes 'mais do que o .chileno para
comprar a mesma quantidade de

alimenlo. ,
Em comparação com' os Estados.

�Unidos, a situação dos trabalhado,
res russas é ainda mais miserável..

O operário russo tem que traba-·

lho!' sete vezes mais do que o nor

te-amer-icano para comprar a mes

ma qüanlidad.e de alimentação ".
Tomand.o por base o poder aqui

sil.ivo do operário, os países estu_,

dados frcall1 classificados da se-·

PARCIAL TOTAL

11.978,1'0
180,00
659,00

1.638,10

20.820,90
9fi,bo 35.408,10

35.408,10
88.979;40

1.200,00
1.400,00
700,00
SOO,oo
300,00
250,00

240,00 4.890,qo

700,00
300,00
600,00 1.600,or,

__ 150,00

500,00
500,00
270,00 1.420,00

Inte naCI.:)nat,

Por ÁL NETO

guinte forma:

Austrú'da,
1.500,00 Estados UnidOS,

Canaàei,
,.;

1.750,00 3.250,00 �OfLlega,
Dinamal'ca,
Grã-Bretanha,

I Suecia,
16.400,00 1�.400,00 I Finlandia,

Suissa
Israel

250,00 Tche.coslaváquia,
'" .240,00 Irlanda,

Chile,
576.00 816,00 Fr·anç.a,

HungTia,
Alemanha Ocidental

Itália,
Austria ..
Rusg,ia.

! Entr.etanto, a situação econbmis

ta do 'rrabalhador soviético é ape

nas parte do panorama trabalhista,'
5.801,80 .

.

da RusSla.
, Outra parte é a falta de liberda-·

de sidical.
,. deNêste sentido, o secretano

.

défesa êlós Estados Unidos,. LoUIS
Johnson, traça o seguinte parale1[»
entre 'a Federãção Americana do'

Trabalho e o 'Congresso de Sindi.•
4.062,6c1 catos da União S'oviética. .,-

I "'DuranLe 68 anos consecutiv�.S_ diz Johnson -- a Federaç�Americana do Trabalho t.em ce

30.032,10 brado reuniões anuais.
.

".os rus1sos realizaJ\am· est'a pfl'
68.272,50 mavera a prímeira reunião de quI)'
56.115,00 se tem noticia nos U�tilllOS 17 anos.

"Alem disso -- conclue JobnsOu
124.387,50

_ a reunião dos trabalhadores
norte-americanos é rea'.izada ape.

outubro de 1949.
nas pelos próprios trabalhadores.
"Os operários rtissos s·e reunern

debaixo do _controle d,o govêrUIJ
comunista. "
------�---------------------
IdJS()Rl'l'óRlO IMOBILlARIO A. ...

ALVJiJS
61'

mediante comisllAo.

205,00

94,00

5.002,80

1.000,00
480,00

2.000,00
370,50
37,10

175,00

28.282,10
1.750,00

SOMA - Cr$ .

SALDO QUE PASSA PARA O MES DE OUTUBRO

do S�Dhor Jesus dos
Passo� e Hospital de Caridade

Edihd de fnrnecimento
De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor Jesus

elos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital, previno aos interes
s'ados que, até o dia 20 deste mês, às 12 horas, receberá esta Irm;m-

I
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 juho do próximo ano de 1950.

Consistório, em Fl.orianópolis, 6 de dezembro de 1949.

_______________
Luiz S. B. Trindade - Secretário.

Encarrega·se,
compra e venda de Imóveis.

Rua Deodoro ali.
..__-

Não espere qu�-; do;nça vi

site a sua casa. Defenda a s:
saude e a dos seus \ filhos, o'

mando MALTEG. Frio ou ge�a
, d 1"

- ....aJOdo, e uma e l�la. .E o 'v

o·
fornecedor de vltammas, e. P

f;,.
isso o melhor fortific�ntr.

, , .

; venda em todas as farmac1a
·

armazens.
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�DOMINGO, NO ESTÁDIO DA VILA OPE-lURIA (SACO' DOS LIMÕES); DEFRON·TAR-SE-ÃO OS CONJUNTOS DO IPIRAN
,CA, LOCAL, E DO PAYSANDÚ, CAMPEÃO BRUSQUENSE E VICE;.C�MPEÃO DA LIGA BLUMENAUENSE DE DESPORTOS

\ rST" f \l) Sábado 17 de Dezembro "'. t,t 9

Vida Social
I
I:-\..:\" fYER,SARIOS

I
Ambas as cerimônias, que f'o-

'

Srtas. HEDÍ E HELÍ ROSA rum realizadas na maior intinu., :

A efeméride de hoje consigna dad e, porque a elas assistiram
os aniversários n.atalícios das somente os parentes e as lesLe '

gentis e distintas senhorinhas munhas dos nubeuí.ês, foram as; BRILHANTE VITÓRIA DO "RIO viário F. C. de passagém da ante, o jogo foi até o final da
Hedí e Heli Rosa, filhas do nos- sim paraninfadas: 1;0 religioso, BRANCO F, C." (Local SOBRE Barra. I fase inicial, sem ser movírneri
se prezado conterrâneo sr. Jão por parte da noiva, seus pais, sr. A EQUIPE DO "RODOVIÁRIO Tendo ja perdido no gramado I tado Q placard, porém com a
T'eixeira da Rosa e de sua

dig-I
Luiz Orof'i no e exrna. consorte ri. Na tarde do dia 11 de dezem- dos visitantes pela contagem constante fúria. da linha _dian_

na ,espôsa d. Olga Luz Rosa. Francisca Mauganclli Orodno; bro, em partida revanche, o de dois tentos, a zero, o esqua-j tieir� dos locaís, que nao se

.A senhtJri�ha.-Hedí Rosa que,

I'
por parte rlo noivo seus gcníto- seu gramado o categorizado drão jaguarunense esperava, ti.] cansavalI\ e� martelar .. ' de

êj ha poucos dias, pela Academia res, sr. des. Henrique ela Sih'a conjunto de futebol do "Rodo-' rar o amargor da derrota sofri- í fesa contraria,ti] de Comércio de Santa Catarina, Fonles, e exma, esposa, d. Clolil- I da: o que conseguiu, jogando I Depois do término da la fase,
c�lou grau de contadora; é que- de da Luz Fontes, aquele I'c1)1'e- !

com grande tecnica e discipli- houve o descans? reglll�e�-r-idissima da classe estudantil sentado por seu ['ilho, engenheí., C I"ne _O � a" ri'o ! na; superando Os visitantes em' tar, e, logo depors, teve IfllCIOtarito que foi eleita Rainha dos, 1'0 dr. VHOI' da Luz Fontes; no I
I
todos pontos de vista. a 2a fase, com os mesmos J.og�-

Estudantes em 1949. ato civil, por parte da noiva, o sr.
'

Ao contrário dos locais, se dores, não havendo substituí-
As manifestações de simpatia dr. Fernando Mendes Filho _

e I RITZ - ODEOX I
apresentaram os visitantes no ções.

e de aprêço que, por certo, re- exma. senhora, d, Salahergu Men, Simultaneamente gramado; quanto a tecníca em- O domjn io dos .Iocaíj, conti;

ceb�rão de su�s num�rosas re- des,. e por parte do noiv? o aeu-I ,.

Às 4 e,,8 horas, . pregada pelOs mesmos, não su- nuou, com o mesmo rítimo de
tacões de amízads, Juntamos, dômlco sr. Jorge da Luz Fontes GIgantesco e Espetacular Pro-

perou a dos locais, que jogaram jogo empregado na fase inicial,
prazerosamente, as nossas, com é a gentil senhorrla,

- Bel'nadett� grama.
com grande classe; quanto a técnica e disciplina.

votos de felicidades. Maria da Luz Fontes, 1) - Conlleça Santa Catarina -

d�sciplina Os visitantes não Os adversários, ao contrário,
[ Sr.' CÉLIO FERRARI Após o feliz consórcio, os d ís- Nacional,

souberam apresentar condigna- puzeram em prática o jogo
Natalícia.se, nesta data, o sr. Untos n uben les seguuam em via- I 2) - um encantador drama dc

mente, abusaram do jogo bruto, bruto, 'se defedenqo d� todas
Célio Ferrari, competente con-: grni de nupcias para a cidade de Lutas Ferózes e Paixões Indomá-

machucando os jogadores 10_ as maneiras; no entanto, aos

tador e funcionário da Delega- Ibi rama, onde irão residir e ao veis, desenrolado no ambiente poé- cais. 20 minutos surgiu o quarto ten..
cia Fiscal, neste Estado. ditoso par fazemos votos ele IJe- tico .e sedutor do Mares do Sul! < �-P.' to dos locais.
Cumpr-ímentârno-lo, auspicio- rene lua de mél. ALOMA - A VIRGEM PIWlt1ETIDA 'I.,Al,•.i)

INICIO DDA TARDE"_"',. 4° TENTO LOCAIS: -
sarnenta, pela feliz data. (Téohnicó',or) ESPORTiVA Foi o mais belo tento da tarde:

. MIDRTLO JOSÉ FüR:'I'IAT'C'RAS: Com: Dorothy LA:MOUR - John
.Teve inicio a tarde esportiva o extrema �reit.a Eládio, ba-

Comemora, hoje seu 70 aní- SIDAEf DA.llTA,VI HALL - Dona DllAKE.
às 15,30 horas, com a prelimi- teu um .corner e, o centro avan-

versárío, o inteligente garoto É-nos gr-ato registar, boje, dcn, Lutando' por um trôno e pelo
nar entre Os 20, quadros das re- te Medeiros, com uma ímpre-

Murílo José Lírio, dileto filho Irc os formandos em Tl>cnica de amor d'uma mulher! • ferídas equipes; �aindo vence- ssínante cabeçada enviou aos

do sr. Doríval da SilVa Líno, há, ConLabilidade, da 'Academia de 3) - Uma terrível explosão de
dor o 20 quadro da equípe local. fundos do arco visitante, o go-

bil telegrafista.
.

Comércio de Sanla Calarina, o gargalhadas "atômicas"!
Contagem 3 x O. 1eiro nem viu a pelota entrar,

Ao menino natalicante, nos- jovem iJOntclTaneo Sidnei Damia- STA;\ iLAUREL (O Magro)
â partida principal, J� teve Foi precisamente, aos 20 mínu-

-sos parabéns. ni fi '.ho elo nosso prezado amigo OLIV'ER HAR'DY .(.0 Gordo).
inicio às 17,30 horas- a saída tos da fase complementar. Es-

FAZEM ANOS HOJE: sr: Orlando Damiani " e de sua - em -

dos locais que de principio for- té foi o último tento dos locais.
- o jovem Wilson Leal Mou- exma. esposa d. Guil:hermina Luz A BOMBA'

çaram grandemente o arco dos Dai em diante, os locais de-
ra, estudante e destacado des- Damiani. Rir ',-' Rir ... Rir ... A melhor

visitantes, não resultando, po- caíram um pouco, e, houve uns

:portista. Inteligente e af'ciçoario nos li- "bola" da dupla n. 1!
rem, em tento., minutos' de dom1inio dps vísí-

- o sr. Hélio Carreirão. \TOS, dotado cle predicados 1)0- 4) - Continuação do seriado:
Deste momento em diante, tantas, resultando assim o üní.,

brcs leal com os colegas, Silvio LUTA SEM TREGUAS
até os 8 minutos da fase inicial co tento dos mesmos.

Dan;iani" granjeou simpatias ge- 20 e 30 Ep isódios,
o gramado foi dominado pelos 1° TENTO - VISITANrI'ES:

Acha-se nesta capital o st ra is que lhe valeram multiplos Com: Bill ELLIOl'T.
visitantes, torçando a defesa ,- Su:giu aos 35 minutos da

El:ico Appel, secretário' cio Dire- cumprtrncntos ncssa sua recente 5) - Inicio do seriado da 1001
lOCal a se empenhar a fundo, fase fmal; o centro avante vi-

toria do P. S. D. no Municipio de formatura. emoções!
no intuito de reter a forte

car_\
sitante aprov-eitando de u�_íBrusque' e pessoa de S1'incle in- Dedicando-se ainda ao comér- LuLas Estarrecedoras,'.,. Duelos'

ga dos mesmos. _ falha lament�vel �o zagueIro
fl'l'lêlllJia na sociedade hrusquun· cio onde trab�ba ao lado ele seu Eletrizantes!

Dos 8 minutos de jogo em Aldo, entro�l so na ��a e com
se c nos cil'culos :politicos daque. l'c5peilá\'el pai 81'. Orlando Da_ A LEGIÃO DO ZORHO

dJante, inicioU. o esquadrão (roupa,
conslgnou o uruco tentG

la pl'Ospera comuna. miani o elistinto formando esLu� Com: Reed HEADLEY - 10 e
local a dominar completamen- de seu bando.

O digno correligionário esteve, {�� Direito, ,na nossa Faculdad,e, 2° Episódios (5 partes).
te o 'gramado, deixando a defe- DepoiS desse tento, ho.uveO 'defensor dos fracos e terror -

d tIl dontem. no Palácio do Govemo, destacando-se entre os do ;20 ano. v·sitante em pânico esfor- pressao o a aque oca, ln o

em visita de cumprimenlos ao ';1'. Ao no\'o perito comcrcial! bem dos fortes! ��nd�-se para reter o forte até ? final da pugna., sem ser

.()overnad,O['. como a seus progoeniLores nossos Precos: Cr$ 5,00 e 3,20.
quintêto alvi-anil, no entanto, movlmen�ado.o PlaCa!d. .

"O Estado" 'deseja-lhe feliz efusivos pal'allJells com votos de "fmi). 10 (dez) anos".
a resistência dos visitantes Nesse mtenm, � lmh� dian-

perÍnanencia entre nós. l'elicidadcs. ROXY - Às 4Vz e 8 horas.
não durou muiLo' aos' 9 minu� teira local, esperdlçou doIs ten-

Colossal Programa.
tos de jogo &ufl'iu o prímeirp tos cer�os, ..

PROFBSSORANDO WILSON 2 grandes filmes.
tH:to da i aIde. Depols de o JUlZ dar 1?or te;:-

ALVES PESSOA 1) - ALualidades em Revista...
MOVflli[.<:�; 1';ÇãO D.) �i.na�a a pugna, 'a assIstêncIa

Cursando com brilho a "Es- Nacional.
. . PLACARD lllvadlu. O gramado para .a�ra-

cola Normal Pedrá TI", na cida- 2) - ,uma verdadeIra tempesta-
:;0 TE1�TC LOC�IS: çar Os Jogadores pelo bellsslmo

de de Blumenau colou grau de de de rISO!
Nasceu de um tiro fortlssimo desempenho, vencendo o seu

professor norm�lista a 15 do I, A B01l1.BA
, ) do extrema direita Eládio, que adversário pela expressiVa con-

corrente mês, o nosso prezado Co.m: Slan LAUREL (O Magro,
o guard1ião nisitllnte defendeu tagem de:

jovem conterrâneo Wilson AL Ohver HARDY (O Gord?). e largou, aproveitando, portan- RIO BRANCO F. C. - 4 RO-

ves Pessô'a, destacado elemento 90 minuLos de g�rgalh�nas! to, O extrema esqueda Protázio, DOVIÁRIO F. C. - 1

do elenco teatral do T,eatro do' 3) - Um dos �lals apaIxonantes O ·esquadrão vencedor esta-
.. d têl t para ,enviar a .pelota aos fun-

Estudante d�sta capital romances de amor leva ?s a a.

doS do arco visitante. O tento_ va assim constituido:
Ao jovem prof.essor nossas fe- Ela desejou, numa 50 semana,

foi consignado aos 9, minutos Rabanete - Aldo 'e Farias
-sa cidade.

r ·t'
- amnr e viver por Lacta uma exis_

da la fase. Bittencourt, \" Erculano e Cici
<CASAMENTOS: lCI açoes.

....<....
' "... i"! Eladio _ Zequinha - Medei-

Enlace OROFINO _ FONTES TINTÃS-P!RÃiMPRESSÃer e���bara STANWYCK em: 2° TENTO - LOCAIS:
ros - Aureli� e Protãzio

Ciyi! e religiosamente le've lu- C O T TOM A R A ORQUIDEA BRANCA ,Foi consignado, tambem,. pelo ,Do quadro vencedor todos
gar ql1inta f.eira ultima, 1I,s 9 ho_ Com: :David NIVEN - Ri-I extrema esquerda P�otazlo, que

jogaram be�, .saIterttando:..se
1'as, na resir:lênúia dos pais da lloi

O PRE"I1"ITO DO DIA chard 'CON'l\E _:_ Gilberl ROLAND. aproveitando um passe cruza-
Rabanete, que praticou boas

va, à ma EsLeves Junior, 129, o UI) " I1re'ços: Cr$ 5,00' e 3,20. do de' seus companheiros, en-
defesas; Fárias, que foi o :me-

�nla,ce matrimoniar da genLilissi- Não é verdade que a laranja, "Imp. 14 auos". viou inapelavelmente aos fún-
lhor-jogador da defesa; Medei-

-ma e enBa:1ltadora senhorinha, o limão, .a tangerina, a turanja IMPERIAL dos do arco, confiado ao guar�
ros, o cér€bro do ataque e au-

'Conceição Orofino,' formoso 01" sejam prejudicais ao organis� Fechado para l'efOl'mas; etc. dião visitante. T'ento consigna- tor do mais belo tento da tarde
;namento da nossa alta socledade, mo por serem azeãos; muito pe-

., _ .. , ' . . . .. . , ..
_

do, precisamente, aos 15 minu-
e Protázio o artilheiro da tarde,':r'illla do ilustre casal, sr. Luiz lo contrário, êsses frutos dei-j , lM'PÉRIO - 8 horas tos do primeiro \

tempo. consignando três tentos para;l()rofiIio�dona Francisca Manga- xam r.esíduos ia�c�linos, que \ NO NOSSO ALEGRE CAMINHO 3° TE:N(.rO - LOCAIS': � s�u bando. Se deu bem n.a po--nelli Or<'lfínü, com o nosso esti- neutralIzam Os aCldos resul-I Com: Paulette GODDARD - Ja- Num .tiro cruzado da direita, sição de eXtrema-es'111erd.a.
'mado conterraneo, sr. de. José tantes do consumo de produtos mes STEWART. ,'Protázio aprovei�ou ,e endere- Do quadro vencido, não jÜ'_
.da Luz Fontes, JUho do desem- ammalS. I _ . . . . . .. . , - . . .. çou, com grande clàsse, no canto garam verdadeiramente fute-
lJarg'ador, dr. Hemiqlle da Silva FAÇA SEM RECEIO, USO' LI- Amanhã direito do arco visitante; o go- boI, abusaram do jOgo bruto,
Fontes e exma. senhoral dona BERAL DE FRUTOS ACIDOS, I Simnitaneamente leiro tentou desviar para escan_ no entanto, o melhor dos visi-
-Cloti.le da Ll1z Fontes, c proveta AFIM DE CORRIGIR OS MA-: IUTZ - ODEON teio, porém não consegUiu. tantes foi' sem dúvida alguma
'advogado nos [(\ros' da comàrC3'1 LEFÍCIOS DO ABUSO DE CAIL O TESOURV DE SIEHRA, MADRE' Aos 33 minutos da fase ini- o centro avante, apezar de es
ode lbil'ama. NES. � SNES..· .

Com: Humphr.ey BOGAR'!' - cial, os locais marcaram um tal" severamente marcado pelo
Walter HUS110N - Tim HOLl' - tento que o Juiz anulou, por valoroso zagtueiro Farias.
Bruee BENNE']'T. se achar impedido um jogador O juiz da pugna foi o sr. D�l-
.. _ ... , ... '1' .. - .• " •••••.•••••• do ataque alvi-anil· Acertou o nei Avila, que conduziu a par-

;p.ra quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000.00 rendal A yida é tão cheia de imprevis- juiz em tal marcação. tida até o final sem grandes
<Certa de 10·/. &0 ano com recebimento dé ;uros mensais. tos.,. Cada HOMEM QDE PASSA Da ;anullação d'o ter$o mt�r- incidentes. Atuou bem.

'Iriformações nesta redação é um drama que caminha! cado por impedimento em di- \ Anormalidade: - Não houve-.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

VUH,Nl'ES:

,Sr. '.Jmm ]\,EST-OR CARDOSO
. Proceden'te de Cresciuma, ontle

é opeL'üSO Intendente DisLrital
de Iç'aea, egU't nesta capital o nos

so prezado contcrraneo sr. José
Nestor Cardoso, t.!.estacado poli
tico pessedista naquele dislrito
do sul cio Estado.

IGu,mprime'ntarn'.o-To cOl'rIdaL
mente c lhe desejamos -os melho
res votos de feliz estada em nos-

BOM NEGOCIO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i Datilógrafa
': diplomada
:

. : Oferece seus serviço3.

.: Cartas a Maria Inês

: Ferreira,

: Caixa Postal 55 ,

:
.........................1

TINTAS PARA PINTURA:
COTTQMAR.

LÂMPADAS
PH I LI' PS

I i#!@êê@@t=Jêê@@êêê@@lr;'
DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI

e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e espe6alisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico .e tra

Lamento.

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLIS1VIO .BASAL

Radiolerapia 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. Mussi.

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

r
I

_ Dr. Lfodolfo A.6.
.

Pereira'
Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conetituiçõel de eociedod••
e eer�içoe corebto•• em gerol.
\,Organizoçõe. contobaie.

Regi_trai e moreae. di.pond�.
·no Rio. de eorreepondente.
E.critório: Rua Alvaro de

Ca.rvolho n, 43.
Doe 8 àe 12 horae.

Telefone 1494

. FlorianópolIS
.4

'

Vende-se

ta em Coqueiros N. 2?2.
.' �, -.. �.... � .. :"''' '' .

o 'V A.LE no ITAJ..U
P1'O('!RnJ1IIl •• Are_ela

Progrouo,
LIVRARIA 41, LIV1U..a1A

QoOIillA

,

Par l icipam aos parentes e pessoas Participam aOS parentes e pessôas
de suas relações', o contrato de CJ- de suas relações', o contrato de .ca

samenlo de sua filha Célia com O samcnto de seu filho Walmor com a.

sr. 'Walmor MecYeiros.
.

Srta. Célia Areão.

CÉLIA e WALc'!%OH.

@l@l@l@l@@l@l@lf§l@l@@J@êêr#lF .

JO�O DOS SANTOS AREAO e SNRA. MANOEL MBDBIROS E SNRA.

noivos

F').I)cI'dillllÓpolis, 10 de dezembro de 194.9 '

Encomende seu ·teTno para
Natai até 20 de novembro

Loja. Rener
'Tenente Silveira, 29

Florianópolis
.., . ... ...... . .....

MALTEG, contem malte.
ovos e mel - os .grandes for
necedores de vitaminas. É
melhor complemento / alimen
tar para crianças e adultos. ..

venda em todas as farmácias

LIRA TENIS CLUBE - MÊS' DE DEZEMBRO: J - DIA 25 DOMINGO - NATAL - TARDE INFANTIL - GRANDIOSO DESFILE 'DE MODAS INFANTIL.
- AMBIENTE ADAPTADO - PRÊMIOS AOS VENCEDORES - DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS E SORTEIOS DE VALIOSOS BRINQUEDOS - PA
RA O DE&FILE DE MODAS, HAVERÁ INSCRIÇÃO, A DIREÇÃO ESTÁ, AO' CA,RGO DA' GENTIL SR TA. LAILA FREYESLEBEN - AS INSCRIÇÕES PO·
DERÃO SER FEITAS NA RELOJOARIA MORITZ, ATÉ O DIA 20. A TARDE INFANTIL TERÁ INíCIO ÀS 16 HORAS =-_ ÀS 21 HORAS MAGES
TRAL SOIRÉE DE NATAL. - mA 31 GRANDIOSO E TRADICIONAL BAILE DE GALA - SÃO' SILVESTRE - DEDICADO A TODAS ÀS DEBU
TANTES DE 1949 - O' LIRA OFERECERÁ COMO RECORDAÇÃO UM FINO ALBUM COM FOTOGRAFIAS DESSE ACONTECIMENTO SOCIAL, A TO
DAS AS JOVENS "DEBUTANTES" - RETUMBANTE SERÁ O "REVEILLlONS" DESTE ANO NO "CLUBE DA COLINA". - NOTA: NÃO HAVERÁ RE-

SERVAS DE MESAS. , t
;...............·_.,.-�..__."...._....�................W.-.-�D·�__...�'l!1.·...,_-.J-.·.,...__-.a....._w_...........·_·_...,.,._,._·_..-.-.-J-.-.......�_...........",._.........JI_............._-.............._,.._,._",_.-----........:.••._.......--_...................-_.........!'

CLUBE POZE DE AGôSTO _ PROGRAMA PARA o MÊS DE' DEZEMBRO: DIA 17 SÁBADO _' "SOIRÉE'" DE FOR- I

MATURA DO SEGUNDO CICLO DO CURSO SECUNDÁRIO E NORMALISTAS DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DIAS VELHO. DIA 25 DOMINGO
BAILE INFANllL, COM INíCIO ÀS 15 HORAS. OlA 31 SÁBADO - BAILE DE· SÃO SILVESTRE COM 1\P,RESENTAÇÃO DAS DEBUIANTES DE

1 9 4 9/

Todos os; ReservisLas Navais, das classes, ano do nascimento de
'18 a 35 anos de idade inclusive nascidos a 10 de Janeiro de t90'� a 31
ee dezembro de 1931, obrigatoriamente devem comparece!" a Capita,
Dia dos Partis do dia 16 a 30 de dezembro corrente, afim de ser í'ei-
1.a a oposição do "VIKDO" correspondente ao presente ano ele 19!�9, e

preenchimento das Guias de Informação do Reservista.
Os Reservistas de 1a, - 2a - e 380 categorias (ex-martnhctr-os da

Armada" l\1arinheiros, Pescadores, Operarias de Construção Naval,
•••••••••••. ,... • ••••••••••••••••

Servidores' de .Repartiçõe�). .
' Extravio de apólices.os Reserv.lstas

que ra

possmrem.
suas Carteíras devem apresentá-I ta.

"

las na Capitania dos Portos. I Elisa �a! la Collaço Bar�osa
As Empresas e Entidades devem mandar receber por pessõa ido- tor!la público, p�ra os devI�os

nêa na Capitania as GUIA'S DE INFORMAÇõES DO RESJ�l{vI�TA que efeitos, ? extravl(� �as s�gu�n-
devidamente preenchidas serão restituídas na referida Capitania.

tes apolíces da DIVIda PU'�lICa
- do Estado de Santa Catarma:

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, DR. . FRANCISCO ·CAMAR..A
1102, 1103, 1108,,1115, 1116, NETO'
1117, 1119, 1120 e 1121. Ad ad
FI

. ,

li 1') d d vog o

onan�po IS, ... e ezem-
Escritório: Rua Felipe Schimid1

bro de 19_9.
21 (sobrado) (Alto da casa "Q

Elisa-Maria Co llaço Barbosa
•. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ,." Paraíso")

,

Residencia: Rua Aivaro de Car

valho, 36

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

maXlmB rapidez e garantia para transporte de suas mercadoris
Agente!! em �lori9uót)olí!l' CARLOS HORPCRE S A.

Minislerio da Marinha

UWIN WAStf

,

Mas. Dio esqueça.. qae o .e1111.

,resente para o sea �lMPOLBO'
é 'uma eaderneta ti. CRIlDJT{'
iWrrruO PREDIAL.

1 uma lancha em perfeito esta

do com 40 palmos de comprimento armazéns.

Tratar com Rosimtro José Cos.- •••• • • • • •• • • • • • • • • •••••••••••••••

Perdeu-se .

A' caderneta da Caixa Econômie�
Federal pertencente à Neusa Bar

reiros. À pessoa que levá-la à Caí

xa, os agradecimentos de sua pro

prietária.

Capitania dos Partõs de Santa Catarina

Tubos canos
gavaniz�dos

A chegar dentro de alguns
dias grande importação a pre

ços reduzidos

MEYER & COMPANHIA
Rua Conselheiro Mafra, 4

FLORIANóPOLIS

&'hdta. feJieidades pelo .a.eI••,
to ele seu filhinho 1

! I \ j

o'UER ViE.S1Ui.S' (OM CONFORTO E ElEGA"CI' 1
PROCURE A

Alfaiataria

f •

"VI:R<iEM r'ESPECIALIDADE"·
elA, WETZEL INDUSTRIA.L-JOINVILL F; <Mltrct" r�vl�1 •

TORNA A ROUPA BRANQUlSS1M/\

ello
Rua Felippe Schmidt 48

Carros para o interior do· Estado
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a eonceítuads

firma Fiuza Lima' &: Irmãos, é o seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brnsque - 16 horas

cf excessão de sábaflo - 14 hora!
EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 4a• e 6&. feiras 16,30 horas

Nova-Trento
II. A. VIAÇÃO A,NITAPOLIS - 5·. e 68• fmas - 12.10 horu

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

QUALIDADE
..

A T E N c A .o� G A R o T A i)-Ã·i·----··--"'''··--
.......... -

Acaba de chegar o 2° numero. da
GAZETA IUVENIL

Posto de Venda Café Rio Branco

o SlhiO'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Joaçã�a "

.- "A princesa �a oeste"
Por Dário Carvalho

Circund.ada por altos c ap rnzl- Entre as grandes realizações que belos daquela rica cidade. No' to-
'veis 1110n'os, verdejantes de arbus- se vem notando em JOAÇABA é jus- cante ao ensino público, vem o

ias, como que abrigado da f'úr ia elos to salientar-mos em ligeiro retrns- atual Pr-ef'ei to fazendo uma verda
elementos desencadeados, expral., poeto o seguinte: Desde 191,8 :1[( deira obra saneadora em prol dos
ando-se 'pelas duas margens de um então a Pref'eitura de Joacaba ja adolescentes, Sendo JOAC.'\iBA uma
rio murrnurejante de águas Iimpí- adquiriu para a sua adrnínsitração cidade que já conta 'Com uma cem

tias, está a cidade de- JOACABA, caminhões de várias marcas em síderavel população, necessário) oS a

-corn [ustissima razão chamada a números de três (3), um trator de novos estabelecimentos de ensí,
PRI�GESA DO OESTE CATART_' com todos os seus pertences, iari., no. Sendo assim o Slll'. Oscar IL da
:NE:\TSE. I gador, etc. etc. A Rede Hodoviár ia Nova, providenciou a construção de
Encravada numa zona de imen-

I
é outra das grandes realizações do um prédio próprio dotado de to

sós pinheirais, paisagem propicia sr. Oscar ela Nova. Narla menos d,e dos os requisitos, para a instala
'lOS grandes admiradores da Natu-190G qui lornetr-os ele estradas foram ção da Escola Normal Regional. As

� .eza como sejam: Pintores "e 'Poe- alargadas, constru idas, reconstrcí- escolas munjcipaís já se contam em

las, oferece ensejo para a exalta, da" el.c., incluindo-se ai a de acesso números elevadíssimos, sendo que
-ção ele ouLro aspecto: o lado art i- ao Distrito de Agua lJoce. É [usto 30 das quais, í'oram criadas pelo
ficial, em que o homem, aliando à notar.se, que esses 900 quilómetros atual governo de JOACABA. As sé
Natureza, tornou aquele rincão de estradas foram realizado" com eles Distritais serão dotadas Iutu,
'uma das mais belas cidades pro- recursos propr!o ' do erário ruuní., ramente, dado o empenho do Pre
'vincianas de Sanla Catarina. cipa l. O Campo ele Aviação que é feito, d.e prédios próprios p>:H'U os

Quem a conheceu em 111011H'D los considerado um dos maiores do respectivas íntendencías. O Funcio,
aluais, Hão poderá negar o vatcr Brasil meridional, e que já se acha nalísmo Municipal também roí lem
das inumeras iniciativas de pro- cnnolnido á sua construção, r um brado pelo Sl1l'. Oscar R. d:, Nova.
.gresso que aparecem dia a dia, o exernp'o de avançado gráu de Pi:O- Pois tiveram os mesmos aumentos e

surto rápido de 'edificações muder., gresso daquele municip io. Outra reajustamentos. O Orçamento Muni
nas e estabelecimentos públicos. obra de grande vulto da Prefeitura cipal da rica região atingiu a astr«
Quem também a conheceu há 10 ele Joaçaba, é sem duvida, a cons, norníca cura de Cr$ 2.2,60.770 00,

anos, não poderá negar a, extraor- trução de um Estádio Municipal; I para o 'presente exercicio e 'em
,dinária rapidez com que a cidade cujas obras estão prestes a serem

i
igual soma a respectiva despesa.

se tornou a realidade que hoje é. É concluídas. A visão nrbanizadora ti Enfim. Querer comentar o progres
Supérfluo citar todas as óbras que das mais louváveis. I so e a administração de Joaçaba, r\
engrandecem a cidade do "FAR- Vário-s são os trechos do j)f:�l'Í7

I
bater em ferro frio. Pois o verl.igi

'WEST" barr-iga verde bastando di- melro urbano qUE' j,í se ac11:1111 ma- noso crescimento dessa célula cata,
zer que é um dos maiores produtor cadarnizados. O novo Edi ü�',i ') da rinense, oé motivo de orgulho para
de pinho da Américf do Sul c um Prefeitura, ora em construção e o Estado,'
ílos poucos municípios catarlnen, que se acha orçado em .... ,..... (Transcrito do JOACABA-JOR-
ses 'que atingiu tão alto nivel pro- Cr$ 300.000,00 - será um dos mais NAL, de 1-1lH19).
'gl'essista em tão pouco tempo.

Sem possuir mais de PIU:\TCESA,
mas PO'I' situar-se em meio a exl.en

I..cS8s matas verdejantes, que é o slm
\lolo de sua prhrcipal rl quezn, .TOA
�BA, com inteira justiça o coinple.,

. mérito, pqde ser dcnominad.a a

.]lRI�CESA DO Ol:':'ISTE.
O seu índice de progresso nesses

'ultimas tempos, é qualquer coi.-::r.t, de
fanl.ástico. Tendo na sua atual acl

nlinistração um governo honesto e

Tealizadur, o Sn1'. Oscar Rodr-igues
da Nova f igura ele l'('a', e merecido

llrestigi� não só no Município on,
'de com grande honradez vem gover
nando mas em Lodo o Estado c!r

Santa 'Catarina, vem com fl3S� �e"
<[uis�to facilitar ainda mais o já
',tão crescente progresso de JOA-

. ÇABA. É justo, também'destaearnlos
enlre os pioneiros do progresso c},1

"P1UN.QESA DO OE'STE ,ú llOf'le do
Dr, Nunes Varella, quc rel)'"eS('l1-
tando aque!e rico llll1nicipio r.a ,�<;.

�emhlpia LegishLiya do EsLado, é o

:Iider de seu Partido O - P. S. n, -

qUe tambrm é a maioria na O:IS'1,
LUelo tem feito para conseguir na

'QUrle Poder LcgislaLiyo, llwlh(Jrias
Daru n seu rico municipio, estan
,

o des"a forma, cumprindo as legi
\iJn'as ;�spirar:ões elo povo qUQ o eh!
:gCll.

·-.Tr6õ-s·p;;;-tes···
..

··c-õíê·iivôs···
SRS. PASSAGEIROS

PARA
ITAJAf - JOINVILE e CURITIBA

Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ore-
�ecem o máximo em ,

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman

H O'R A R I O S:
Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs. •

Carro de Fpolís. a Joínvíle nos dias úteis: Partida às 13
horas, podendo prosseguir de Joinville a, Curitiba no dia se-

guinte ás 6 horas.· I
.

Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina. ven
iendo-se passagens,

Aceitam-;-se despacho de encomendas.
A�encia: Rua Deodoro, eSQuina! da Tenente Silveira nO 29

Medidor de. luz e. de fôrça
da Aron Electricity Meter Ltd, de Londres

Representantes para todo o BrasiJ: GEOMINA LTDA.

RUA 7 DE SETEMBRO, 135 - RIO DE JANEIRO

Preços especiais para grandes encomendas
e para revendedores.

!.�êÕMP�������;m.�Cifras do Balanço de' 1944

CAPITAL E RESERVAS o • • Cr$

Responsabildades .... o' ., ••• , • o •••• _ Cr$

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

• • • • • • • Cr_!.
Cr$
Cr'
Cr$

80.900.606,30
6.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80
98.687.816,30

76.736.401.306,20

Crisma na Catedral Metropolitâna
Para atender aos desejos dos interessados, e acôrdo com a praxe,

aço publico que será administrado o Santo Sacramento do Crisma, na

:atcdral Metropolitana, no dia 10 de Janeiro, pelas 16 horas, aos fiéis que
c apresentarem habilitados.

Os bilhetes continuam desde já á disposição no Consistório da Ca
�:dral.

Os maiores de 8 anos deverão confessar�se antes de receber o

cramcnto da Crisma.

Florianópolis, 5 de dezembro de 1949.
(A) 'MONS. FREDERICO HOBOLD, Vigário Geral do Arcebispado

� + I

- �' ...-

Ativo .... o •••••••••••••• - ••••••••••

Sinistros pagos nos últimos 10 anos ....

Responsabilidades ... - . o •••• • ••• o ••••

Diretores:

Dr. �ampbno d'Utra Freire de Carva1ho, Dr. Franeisco de Sá,
, Anísio Ma!!80rra, Dr. Joaquim 'Barreto de Araújo e José Abreu.

....._.__-.-.-.-.- -••--- -.--- -.- - --.•-.-.,.-_-_-.,..-.-_-_ �'w---_ .-.- ....

INDICADOR AZUL DO nlO. ÇR.4N'D� DO SUL
Um nome que se impõe pelos mestIm�yo�lS serviços que vem

prestando durante seus 15 anos de exístêncía ao comercio e

industria
•

Já estamos angariando publicidade para 15a Edição
.

Informações com o sr. João Pires Machado á rua Conselheíro
Mafra,156

Florianópolis
- Santa Catarina

Sa-

N.o 1: Regras abl'ndontes, pro
longadas, repetidas, hemQ.;-'Jgios
e suas consequêncios.
N.o 2: Falto de regras, regres
otrozodas suspensos, deminuidos

i _e suas consequências,'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Praça 1� de, Novembro, 22 -- 2° andar
"

, I'
"

,

, Telegramas:' PROSEBRAS
Caixa Postal, 139

I '

, ,

j ," P,ceita Agentes no Interior'

.

tY. o EBTADO- Sàbado 17 Q-. dezembro caa '949

I----=--·
-�---' ----- --------'

j . .
-

,

" (0JvlPAj\l}lIA
)

o

-

Transportes Ienesnes '

" lia nsportes Maritimos
A(identes PessoaiS

AutomoveiS '

.

,

•

-

•

!

1- Incendio
.cesrcs

\ : '

TELEFONES 1388 -- 1324 "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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����·�·····�i'RA�216�R�PIA ,

�
I

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

�-.-.-.w...........-,.·.-_.,._-.-__.·_·_......-.-.-.-_-_-.-._.__·.__.....,..,....._.
' .-.-.,............... ,..

VARIADO SORTIMENTO DE CASENllRAS 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
Fava uma visita à nossa Vasa e verifique

DOSSO'S precos e artigos
--------------------------------------------------------------------------- -------------------

Fabrloante e di.tribuidores da. afamada. "ora

fecçõe. -DISTINTA- e RIVET. Po.eue um gron.
d••ortimento de oaaemira.. rl.cado••

r bril'l.
banI e barato•• algodõ•• ,')moll'inl e a..iam.ntolll
para alfalat... que recebe diretamento da.

fdbrlca.; . A Ca.a "A CAPITAL- uhc:ur,a c ·@t�!'fJbo dos tlUr. .. Comerol••te. cio lnt.l'lol' na i.ntido d. Ih. faserem'IImit
�

vl.lto ant=1IV d••fll'lh�o!'"m flua. ocm,H"e·�. MATR!Z a� �l(u·ía:;tpoU., � FILIAIS em BJ'l!lrc:enau�. Laiec.

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultoria: RUa Tenente
.uvelra, 29
Horário de consultas! 9 ás 11

...

.ba�os: .14 ás 17 hs..

Dr. Milton - Simone
Pereira

Clinica Cirurgica
lIo1eatias de Senhoras

. CIRURGIA GERAL
"Doa Serviços dos Professores Bene

>tlicto. Montenegro e Piragihe No-

gueira (São Paulo) \
Consultas: Das H ás 17 boras

Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

.Plretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

'CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

:Oiagnóstico, controle- -e tratamento

,';fNIpeciaJizado da gravidês, Dístur
r.ioa da adolescência e da menopau

u. Pertubações menstruais, .i 'l�l,\.

:"maçães e tumores do aparelho geuí
"1aI feminino.
'Operações do utero, ovários, trem
,pY. apendice, hérnias, varizes, ete,
Cirurgia plástica do períneo (ru
,Jhlru)
<;f.SSISTiENCIA AO PAR'I'O "E 'ORE-

RAÇõES OBSTETRICAS
J)oe�ças glandulares, tíroíde, ová

not, hípopíse, etc.)
,iQfaturbibs nervosos - Esterflídade
- Regimes.
'!:onsultório R. João Pinto, 7 - Tel,
14.411
Resid. R. 7 de Setembro - Edif,

'Gnu e Sou�a'- T�l. 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

Residência: Rua Vidal Ramos n.

15 - Telefone 1.422.

Dr. Mário Welldlta....·
CUafea médica de adulto. e cr1uçu
OoDsultórlo - Rua JoI!.o Pinto, 16

Telef. M. 769
Consulta das 4 lia «I boru

-..Idfncia: I'elipe Scbmidt .. IL
TeJef. III

Dr. r••lo 'oa.n
, Olnico e operador

ee.lnlt6rio: Rua Vitor Meirel......
Telefone: 1.405

c.n.ultal da. 10 ia 12 e da. 14 ••

II bn, Residência: Rua Blum_.
22. - Telefone: 1.620

(Iarttctpecão
Tenente IVAN DENTICE .LINHARES

e

GILDA MAIRIA.QERCAL LINHARES.
participam aos seus parentes e

pessoas' de suas relações, o nas
cimento de sua filha

� VÉRA,
OOMlP'�lHl� 1Dl1E��'

-

fROS CO�lAA
I

ocorrido na "Casa de Saude São

� ACCIDENTES DO TRABALH04

1
Sebastlão ", no dia nove (9) do

SEDE SOC'AL' corrente mês,

RUA VOLUNTÁRI:�::Op��R���� 68 . 1,0 ANDAR

'.
. ••��l.o.r� �n�����s:. � �. �.e.z.e.����.. 1.���

AgerCAc'X.,AaPOSToAL'e5B3r'aTEILE;FOpNEa664rOa·TE1.EsGRAtMaAS: .PCROTaECtTaORAr·,·n8 I ���!!��a����a�omu�.

. .• , I nicam aos parentês e pessoas de

:Unlea e cirurgia de senhoril'! - Rua, Felipe Schmldt, 22 - Sob. i sua amizade, o nascimento, ontem,
Partos Caixa Postal, 69 -, TeJ.:"P,·otectora" PLORIANOa..OLIS· na Maternidade "Carlos Corrêa".

"ISIOTERAPIA - ELECTROCAR- I' do primogênito João Carlos de

OIOGRAFIA - METABOLISMO , Borba. I
BASAL

z ,

• ·1 Fpolis, 10-XII-1949.

�:����:e��O�:�����·19·hO_. Da I·· i)·�·�ii·�ip�çã�···-
CONSULTóRIO: A. DAMASCENO DA SILVA wm« Goldfeder e Marina Thel.

Rua Vitor Meireles n. UI A D V O G A D O ma Goldfeder participam a seus

Fone manual 1.102 t, parentes e pessoas 'amigas o nascí-
'.

RESID!NCIA:: "';;;� AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS
4 - u. I

mento 'le seu primogênito SAMUEL

AvenÍda-Trompowskl fi) I ANTONfO ocorrido, em 8 dêste
I Fone manual 788 Praça 15 de Novembro, 22 - 20 anIL

'I
mês, na Maternidade, dr. Carlos
Corrêa,

Dr. Roldão COIII.aI (Edifício Pérola) Florianópolis 11 de dezembro de
CIRURGIA GERAL -.,. AI,TA CI· 4
IlURGA - MOL1!:STIAS DR

SZ.I
; 19 9.

lIlHORAS - PARTOS Fones: 1.324 e' 1.388 ' I!'�rmado pela I'aculdade de Medi· , .IR.�III.IIIII•••�!IlDa da Uní..-enidade de Slo Paulo,
onne toi assistente por vário. aDoa do

Serviço Cirúrgico do Prof. Allpio Florianópolis - Santa Catarina
�B. N" __����������

Cirurgia do estômago e m. ein:ula'
rei intestino. delgado e grello, tírol, ..

de, rins, próstata, bexiga, atero,
o.lIriol e trompas. Varicocele, hidre-

cele, varizes e hernaa.
Consulta.: Das 3 á. 5 hora., .. raa

Felipe Schmidt, 21 (alto. da Cal&
Paraiso). Telef. 1.598

a...idétÍcia: Rua E.teve. ]allior, 170;
Telef. M. 764

Dr. Guerreiro da
Fonseca
Especialista

Médico - Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
.

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 99
Telefone: 1.560

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

Jl\. POLYDORO ERNANI DE s

THIAGO
Médico e parteir.

1(1 Hospital de Caridade de Flo

rianópolis. Assistente da

Maternidade
-oençae dos órgãos internos, es j)e

eíalmente do coração e vasos

lnenças da tiroide e demais gian
dulas internas

Dr. M. S. C.nlcull
C1iníca uclusivamente de erianllU

Rua Saldanha Marinho, 10
.

. Telefone M, na

DR. A.:SANTAELA
(Pormado pela l"aculdade Nado
Dal de MedicIna da Universidade

.

do BrasU)
..6dlco por concurso da Asslst&n·
ela a Psicopatas' do Distrito

'l"ederal
h-Interno de Hospital Pslqu!A·
tríco e ManicômIo JudicIário

da Capital pederal
b-lntenlO da Santa Casa de MI·
serlcórdla do RIo de Janeiro
CLtNlCA IW:DICA - DOENÇAS

Nlm.V08A8
oonsuítzmo: Ediflclo AmélIa

Keto - Bala 3.
ResIdência, Rua Alvaro Oe oar-

"alho, 70.
•

Das 15 la 18 hora.
Telefone:

Oonsultórlo - l,:..t.�,
Il,esldência - 1.305,

r("an"p�)ftefll regulares de cargos dopôrto de

sIo FRANCISCO DO SUL para NOV� 'ORI
Informagõe. como. Aoente.

F1orl8nópOIll
.

- Carloa HoepckeS/A - Ct- Teletone 11211 ( Eni. t eleg.
São Fr.oci.co· do Sul-Carla I Hoepcke S/A -CI -,. Telelooe 6 \iOO� �\fA;g

-_ .. , ...._, .. __._---------------------_..

LOJa DnS·CASEMIRftS
Especializ�da em artigos para'

,

homens
RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

. :

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

FERID.I\S, REUMl\TISMO I:!
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
M.dioação GuziliGr DO trGtam.nto>

da .mH.

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR
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Bombas atômicas 1000 vezes maiores para a terceira guerra mundia"
WASHINGTON, 16 (V.A.) - Ha- mundial, na qual, quiçã, luta- . tado de paralisação ou se ulll
rold C. Urey, destacado homem de I ria-se com bombas atômicas ceira mundial, apesar de uso rem o que as bombas atômicas II dos bandos obtivesse a vitórttt,
ciência especializado em ques- mil vêzes mais poderosas que da pomba atômica, necessita- houvessem devastado.·

.

seria a custa de tão terrívq
tões atômicas, declarou que é as atuais. .ria, ainda, de grandes exérci- Disse que um conflito dessa I destruição, que as liberdades
inevitável a terceira guerra Urey predisse que uma ter- tos de terra para conquista- natureza ·terminaria num es-! democráticas desapareceriam.

Iniciaram-se, ontem, as cerimônias do Ano Santo, na Basílica de S. Pedro
CIDADE DO VATICANO, porém, mantem vivo

interesse, nias preparatorías
do Ano san-I nos" operanos do Vaticano leu extraordinário.

16 (V.A.) - o Papa Pio XII nos trabalhos preparatórios do to será dirigida pelo prefeito - começarão a cortar o mar- Em continuação, os "sam.
aprovou os planos oficiais pa- ano santo de 1950. Apostolico do Jubileu, monse- moree a derrubar .o muro de píetrínís" colocarão, no lugar
Ta as cerimonias de hoje na ,As portas estão fechadas nhor Enrico Jants e pelo pa- ladrilhos, retirando duas arcas uma porta especial que o P�tpa
Basilia de São' Pedro, com as com ladrilhos e peças J.e mar- dre secular chefe da Camata. que o Papa Pio XII ali colocou abrirá ao inaugurar o ano san,

quais serão preparadas as por- more' de pouca espessura, que Ambos irão em precisao com. em 1933, 80 comemorar o juh;- to.
tas sagradas para sua

aber-l
serão removidas para a c:eri-I outras autoridades eclesíastí-

....()41..�()���,,-.c:��.tura nas vesperas d� .Natal. mania que assinalará o inicio cas ao Alta:: do Santissimo Sa-
° Papa nao partíclpará das do ano santo. -

\ cramento, as 16 horas. Acom- . Seu filho ficará satisfeito se receber como' presente
cerimonias hoje ao meio-dia. A terceira das seis cerímo- panhará a procissão um pique-' de Natal e Ano Novo, uma caderneta da

.

te daGuardaSuiça. A procissão CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE SANTA CATARINA

marchará do Altar para as por-
tas sagradas, onde monsenhor'

� Ludovico Kaas, secretario do
Comissário encarregada dos
bens de São Pedro,.' esperará
juntamente com outros digna-
táríos, da Igreja.

.

Quando forem terminadas
as solenidades, os "sampietrí.

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

'lorl.,,6polla, 11 ". dezembro d� '949
_

A:meaçada de paralização parcial
índustríc textíl

.

a

RIO, 16 (V.A.) - Está a

meaçada de paralisação par
'eíal a indústria textil brasilei
ra, coro as restrições cambiais
e falta de compradores. de nos

sa produção. Ouvido a propo
sito dessa situação, o, sr. Vi
cente de l>aulo Galliez, secre
tário geral do Sindicato das

Industrias de Fiação e Tece

lagem do .Rio' de Janeiro,
.

dis
se: - "Se as exportações não
forem iniciadas com urgência,
será inevitável a redução de
produção e de dias de trabalho
na industria nacional de teci-
dos.

.

Disse ainda o conhecido li-

der industrial que, em conse

quência da impossibilidade de
serem colocados nos mercados
externos os excedentes da pro
dução nacional são cada vez

maiores os estoques. Por fim,
acentua o entrevistado que a

solução seria a criação de ta
xas multiplas do câmbio, sem

desvalorização da moeda.

Palestra do dr. Coqueiros P,aia Clube
Renato Barbosa.. A Diretoria do Coqueiros Praia Clube torna público que a rifa co

Conforme noticiamos, teve lu- relógio "InLernational", 'marcada para 31 de outubro ultimo e transf'e

gar ante-ontêm, á noite, na séde rida, conform,e divulgação, foi Fixada para o próximo dia 24.
da Associação 'Comercial de Elo- Outrossim, esclarece que, motivado pelo saldo de bilhetes ex is

r.ianopolis, ,a 'palestra do nosso tentes, resolveu vendê-los' à razão de Cl;$ 2,00, em quantidade miníma
presado amigo e distinto coosta, de cinco, somente para as rpessôas que anteriormente tenham adquiri
duano, Dr. Renato Barbosa, sobre do qualquer número de bilhetes .. Dita aquisição poderá ser feita ama

o serviço de assistência social, nhã, !7, na sede do Clube, das 14 ás 18 horas.
mantidos, através do terrítorío
do pais, pelo SESI e pelo SENAI. PrefeitoProfessor de Direito, escritor e

[ornausta, '0 orador, que é, indis-
cutivelmente, uma das figuras
mais sugestivas da vida publica
de Santa Catarina, agradou corno

sempre, ao seléto auditório, onde

alem de membros do govêrno es

tadual, se viam QS elementos de
mais acentuado relevo nas nos

sas classes produtoras.
Apresentado pelo presidente da

Assoei-ação Comercial, o dr. Rena

!to Barbosa. se estendeu em con;

$ideracões e conclusões, não só

em lôrno dos referidos proble
mas assistenciais, como t.ambem
exerceu critica elevada e culta
sobre a realidade econômica bra-

sileira.

Paulo
Bianchini

Encontra-se nesta capital o sr.

Paulo Bianchini, honrado e" díg
no Prefeito Municipal de Brus
e elemento de comprovado preso
í.igio nas fileiras dOi'P., S. D. em

1••••.•••••••••••••••••.••••._Santa Catarina.
O distinto correligionário e Caml'.', Gra98.t•• , PIJame.

chefe do Ex�ClXtivo Municipal de Meia. d••:melbore'i pelGI me

Brusque esteve, ontem à tarde, oore. preç., ,6 na CASAd1418
no Palácio do Govêrno, onde Io i CJ3;�ANEA - RuaC. Mafraj
recebido pelo Governador em

exercício, dr. José Boabaid, com -ument'O aosquem tratou de importantes as. li
suntos ligados à administração ,- ba;ncar,·osdaquele rico Município. ..

Ao Prefeito Paulo Bianchiuí RIO, 16 (V. A.) - Os represen,
tantes do Sindicato dos Bancos fo
ram recebidos" pelo fuinistro Ho
nório Monteiro para tratarem do.
caso do aumento de salários dos

os cumprimentoS' d'''O" Estado",

SERVICO DE METE0- ,
'

ROLOGIA AVIS.o DE. PUBLliCAÇAO DE
.' EDITAL DE CONCORRENCIA

SERVIÇO DE METEOROLOGIA ADMINISTRATIVA
Previsão do Tempo; até 14 Chamo a atenção dos ínteres,

horas do dia' 17 sados na concorrência adminís-

Tempo Instável com chuvas trativa a ser efetuada por esta
e trovoadas . / Desegacia Píscal do\ Tesouro Na-

Temperatura: Estavel danaI" neste Estado, \>ara o edital
Ventos: Do quadrante Sul publicado- no Diário· Oficial do

frescos 'r Estado do 'dia 1.4 do corrente.

Temperaturas extremas de Florianópolis, 15 de dezembro

hoje: de 1949.

Maxima: 29,3 - Minim.a 21,6 'Orlando L. Seara � Secretário.

bancários.
,Segundo o vespertino "A Noite"

hoje adianta, esses representantes
tomaram conhecimento oncíal da
apuração do custo da vida feita
pelo Serviço de Estatistica da Pre
vidência do Tra,balho e, assim, de
verão reunir o sindicato dos Ban_
cos para deliberar a respeito das'
pretensões da laboriosa classe dos
empregados nos estabelecimentos
bancários.

I,
'i

I

•

COITHA CISPA, IQUED, DOS CA· j'
BELOS f DEMAIS 1

AFECCOES DO 1
COURO CABELUDO.

,

I

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

�A $�SCO.r
"'�/- fA·OUI1ANTE TODO DIA

/ I "� nos vJtP�JOS .

,�
'·1
"

Em Ituporanga, como em 'Araquari como em Nova-Tren
to, como em Jaguar una, os grupos escolares estão- mobilados.
E no Tesouro do Eslado não há recibo. ou prova de que os

móveis desses educandár-ios hajam sido pagos', Também não
foram presentes de Papai Noel a �anta Catarina. Coni'ecio
nou.os e montou-os a .Pcnitenciár ia. O preço de cada um deles
corr-esponde apenas ao custo real e é cle mais ou menos' um
,terço dos móveis para identicos fins, adqun-idos nas í'áb'rÍcas

•.

particulares. Porque? Porque a Penitenciária não paga ímpos;
-tos, não paga selos nos fornecimentos oficiais, dispõe, de mão
de-obra muito barata e não computa lucros' nessas confecções,
destinadas, ao Estado.

'

As crianças .recolhidas ao Educandário SanCa Catarina se

alimentam também de pão. Esse lhe é fornecido ;)jlela Peníten
.

"cíár ia. E nestes últimos anos, de acôrdo com ordem expressa
do Chefe do Executivo, êsse f'ornecímento- é gratúíto. Assim
como os móveis de grupos eseosares não tem a origem do Me-
teoro. de Bedengó, o pão aos filhos. dos lázaros não é maná

que chova dos céus. Para fornecê-los, a Penitenciár-ia consome
farinha de trigo, ferrneuto, banha, açucaro e lenha. E isso é

matéria-prima!
'

Ainda êste 'ano o sr. Governador cio Estado autorizou a

Penitenciária a fornecer aos escoteiros do Pe, Itamar 70 pares
de 'sapatos. Essa ordem o diretor daquele estabelecimento

!
t tusí

'\
cumprru-a com grato en usiasmo, sem. se preocupar com o

fato de a renda de 1949 aparecer menor de quatro mil cru,
zeiros.

É possivel que os críticos da U. D. N. se insurjam contra
isso. É do costume!

Mas não serão críticas desse porte que mudarão o ruma

do mundo - ou que 'exigirão, no futuro, um busto, de sêbo
'que seja, aos catões da U. D. N.

Ai ficam os esclarecimentos a que me levou aquele mes

mo individuo que, tendo recebido da Prefeitura a íncumbén

cia, remunerada pelos vencimentos - aos quais, sem a in-

cumbência, não teria direito - de fazer estudos especializados ...

sôbre ,a terapêutica da paralisia infantil, nos Estados Unidos".
ainda até hoje não Mnseguiu provar que realizára tais estudos.

É vádad,e que, em discurso profeI'jdo na As'sembMia, e

publicado pe�1Ü DiáriO, em outubro de 1947, o sr. Oswaldo Ca
bral afirmou que fizera os esLudos' especializados, a que estava

obrigado.
,Mas também é verdade que, esquecido daquela afirmação

a 24 de agôsto do corrente anQ, ainda na AssembJoéia., respon�
dendo a um aparte do sr. Raul Sohaeffer, confessava que o

que fizera nos Estados-Unidos, e precisamente o que antes

alegára como prova .de haver cumprido a designação remune

raida da ,Prefeitura, não queria dizer que tivesset feito especia
lidade!

É esse o acusador! Contra a sua palavra vária e� o'scilante
e o restinho de suplência na Assembléia, G.Dntra a sua velo·z:

abastan'ça, desde quando aqui chegou, com os fun(lilhos rotos"
para oolecionar emprêgo·s _I a minha palavra. e üêrca de 15-

.anos de pobreza honrada no serviço público.
�

RUBffiNS DE ARRUDA RAMOS.
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