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. Washington' observa de perto o pa
.norcmo político do Extremo Oriente

WASHINGTON, 20 (V. A.) - Os
'Estad,os Unidos observam de iPrto
1} panorama politico do Extremo

Oriente para descobrir indrcios de
l'epeI'cussões da visita -do .mare
-ehal Mao 'I'se-tung; presidente da

�hina Comunista á capital seviétí-

tl1�;3J 01Jodtl;)oJ p, ai:lb ume.rprsuoi
ao marechal Mao Tsetung pelo che-
fe do governo russo, generalisâimo
Stalin, e outras anãs figuras sovíé
tícas do Politburo é um sinal da
')os$Ível tendencia a eslritar os

vínculos de amizade e cooperação
entre a Russia e a China numa novaca.

Os círculos dip1tOlnaticos locais campanha para "oomunistizar " to-

La a _cI..sia.
Os funcionários do governo nor

te-americano descreveram o mare

chal �iao Tsetung corno "novo .[i
der satélite que rende homenagem
aos pós do imperador", \

más admi
tem que a reunião de Moscou pode
causar os maiores aborrecimentos
aos EstadoS' Unidos.

UM· H'"OMEM O gOVê�D� 'flumineo-
,

,

'

"
se partiCipará na

]�u sabia que êle era mm HOJ\iElM. "", exploravãG do Dotei
Plibl�a,�.or saber que essa .qualidade é uma grandeza

proc,.al'mn,'l'JP)�rl-,ea,n.,'_�'s, IQuitandinbaFi-lo em carta inserta num opúsculo é publicada pela 'v

eisdereçada ao Deputado 1!',ederaI' Otacil io Costa, em julho a,e .1949. PETROPOLIS, 20 (E.) - O go-

Dêste teor eu falei:
. I' vernador Macedo 'Soares enviou a

Assembléia Legislativa do Estado
do Rio projeto de lei relativo a or-

P. Alegre" 3-12-49.

Existe
nos

,

gruta mi_lagrosa
Boben' Tauro

uma'

Alpes

)

VIENA,: 20 (V. A:). -=- Uma gruta em antiga mina de ouro,
nos Alpes Hohen Taurn, próximo a Boekstein, está sendu ,con

vertida em sanatório milagroso. Médicos, químicos � peritos
'em física estão estudando a gi'uta; que contem raios CÓl'l,cen·'

trados radioativos, com notaveis propriedades curativas.
Mineiros sofrendo de reumatismo, que estavam investi

gando essás velhas minas verificaram que após algumas ho�
ras na gruta o reumatismo melhorava grandemente.

Após alguns dias de trabalho no que denominaram de
"gruta maraviihosa" os seus' soflimentos desapareceram com

'pletamente. Relataram o fato ao médico local que imediata
mente resolveu investigar o fenomeno. Cientistas modernos
iniciaram o trabalhos e descobriram que a terra ao redor da
:gruta desprende fortes raios radioativos que curam ou aliviam
� gota, o reumatismo e outras moléstias semelhaptes. ,

, Atualmente pode se chegar até a gruta por uma picada
na floresta: de Boeck'Stein até um lugar chanlado Rathausberg,
c.re onde, a uma altura de uns 4.500 pés acima do nivel do mar,
uma abertura na ene'Osta da montanha conduz à gruta.

Esper;:t-se·que em 'Consequência dessa ,descoberta, essas an

tigas minas de ouro, que tem produzido pouco ouro, nos ulti
mos 1llUOS, se tornarão 1l�1:a verdadeira "mina de ouro".

ganizaçãa de, :lima sociedade anô

nima, com a l�<tl'licipaçã:o do gover
no estadual, a fim de explorar o

Hotel Ouitand ínha. De acordo com

o projeto o governo fluminense
'poderá dispender 2 míjhões de cru
zciros na aquisição de ações' da em

presa. A medida 6 justificada com

a necessidade dê amparar centenas
de

/

empregados- despedidos do ho
lei e de incrementar o turismo. no

país, Para atender as despesas de-

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

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

4s bases do aumento
aos bancários

/

RIO, 20 (E.) - Os Sindicatos
dos Bancos e Bancarias ultimam
os esludos das bases do acordo pa
ra a majoraç,ão- d'os salarios. As ba
s,es gerais desse tlCol'do são os se

guintes: salaria não inferior a mil
cruzeiros a todo bancaria maior,
com mais de seis anos de trabalho 28.
no mesmo e,stabelecimento aumen- 29.
to g,eral de dez por Bento sobre DS 30.
salarios atuais; ,e maiS' um allmenLo
individual de cinquenta por cento

que deverá beneficiar no ma:xi.ma
a 90 por cento. dos empregados de
cad a 'çs tabelecimentos;
'Deseonto do á< lmenLo ,de qual/quer

majol'ação de ordem geral concedi
da depois do acordo de J o de Ju�ho
de '1948; instalação de coop'erati
vas de consumo com a col/aboraç,ão
dos sinp.icalos dos ei11pregados t

Bmprc'gaclores e do nstiLuto 'dos
Bancários. O acordo, terá a duração
de dois anos e vigorará a partir de
10 (le d,ezem']Jl'D corrente.

TINTAS PARA IMP,RESSÃO
COTTOMAR

Stalin faz setenta anos hoje e o� comunistas andam
à �ata de mnUvos originais para' felicitá-lo \

WASHINGTON, 20 (E.) - Os naís, p.ara fel,fcitar em �eu proxi-l ta-feira, e a imagina'ção .vermelha
connlllistas fieis, colocados por dro- 'mo :3.mVer$lar1O, ao preSIdente do se encontra em pleno e estraLosfe
irás da "'Oortina de Ferro" até o Conse1,ho e!oe Ministros da União I rico vôo procurando encontrar pa
mar da China, estão fazendo pre- Soviética, Jos'éf V. Stalin.' O líder [' ra cada caso o titulo mais i,mpres ..

})arathos, buscando motivos origi- so\'ir�tie,n clll11prirá 70 anos, qunr- J sionante-
'-

-

Trabalhando por, v:S.l'ICal�r�n_::
VI l "'��' .. 'I

•

'�;�-'(!; .�T _�' i�' �:_�:�(
"

j. tn: tt.'
Vénbas consignadas para o:, Estadô/de� Sântâ :'�,;:ttatináU;,'�

K':'� f I, '",

" '�r"f j, �.<:2
no orçamento para 1950: ">,'.' r

,
.

" '�,
"

"� .:

70) Associacão Beneficência L�gi�nen'se,·· de ,La

guna- para equipamento do seu Asilo

71) Ginásio Sagrada Família, de Blumenau, para-
obras e equipamento 100.000i

72) Hospital N. S. dos Prazeres, para instalação
do pavilhão Sofia Moritz .. ,

'
, .

73) Maternidade Teresa Ramos, de Laguna, para,
equipamento " .. .. . :.. 100.000

74) Casa da Criança, de Urussanga <.....
30.000

VERBA 3 - Serviços e Encargos
Consignação I - Diversos.

Sub"'consignação 06 - Auxílios, contribuições e subven

ções.
Alínea 03 - Subvenções.
Entidades assistenciais e culturais que têm direito à sub-

venção no exercício de 1950:
-

'22 - SANTA CATARINA
1. Asilo D. Bosco, de Itajaí , .

2. Asilo de Orfãos "Abdon Batista", de Joinvile
3. Asilo de Orfãos S. Vicente de Paulo a cargo da

Irmandade do Divino Espírito Santo' de Flo-

rianópolis . . . . .. .. .: .

4. Asilo de Amparo a Velhice a cargo da Associa
ção Beneficência' Lagunense, de Laguna .,

5. Asilo Vicentino da Velhice Desamparada, de

Lajes ., .. ' ' .

6. Aspirantado S. Paulo de' Ascurra,. de Indaial .

7. Associação Beneficente "Joaquim Santiago"
mantenedora do Asilo de Orfâos e Velhice De-

samparada, de São Francisco do Sul .

8. Associação Joinvilense de Amparo aos Necessi-
tados, de Joinvile . .

9. Associação Beneficente S. Isabel, de Lajes .

10. Associação "Irmão Joaquim" mantenedora do
Asilo de Mendicidade e da Maternidade "Dr.
Carlos Corrêa", d� Florianópolis .

11. Associação Mafrense de Ensino, de Mafra .

12. Caixa de Esmolas dos Indigentes de Florianó- I

polis .. .. . .

13. Caixa de Esmolas aos Indigentes, 'a cargo da
Irmandade S. Vicente de ,Paulo, de Blume-

i'

14.
15.

nau � ,
-

.

Casa da Criança, de Criciuma .

Creche "Modesto Leal", a cargo do Circulo
Operário, de Joínvíle '" .. , .,.. " .

Centro Acadêmico XI de Agôsto; da Faculda
de de Direito de Santa Catarina, de Floria-
nópolis .. . .

Circulo Vicentino da Conferência de S. Vicen-
te de Paulo, de S. Francisco do Sul .

Congregação Mariana Nossa Senhora do Des-
têrro, de Florianópolis .. ,... .,,'

'

'

Colégio Bom Jesus, de Jotnvile .,. ' . : r •• "

Colégio Sagrado Coração de 'Jesus, (Instituto
de Educação 'Maria Auxiliadora), de- Rio do
Sul.: , '

.

Conferência Vicentina S. Sebastião, de Tiju-
cas � ,

.

Conferência Nossa Senhora da Piedade da So
ciedade S. Vicente de Paulo, de Tubarão ..

Diretório Acadêmico da Faculdade de Ciências
Econômicas, de Flodanópolis . .

Faculdade de Direito de Santa Catarina, de
Florianópolis . .

Grup� E�col�r Arquidiocesano São José, de
Flonanopohs .,. . .

Hospital Beatriz Ramos, de Irrdaial .

Hospital de Caridade, a cargo da Irmandade do
Senhor Bom Jesus

\ dos Passos, de Floria-
nópolis , .. � ,. '" .

Hospital de Caridade S. José, de Criciuma .

Hospital de Caridade, de Caçador , ..

Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos
Passos, de Laguna . .. : .

Hospital de Ca;ridade, de Canoinhas .

Hospital de' Caridade Nossa Senhóra dos Pra-
zeres, de Lajes '. . .. .. ,"

'

.

Hospital N. S. da Conceição, de Urussanga .

Hospital S. Marcos, de Nova Veneza, Criciumal
Hospital S. José, de Tijucas _

.

HOspital Municipal, de Blumenau '

, .

Hospital S. Beatriz, de Itajáí .

Hospital S. Francisco, de Concórdia .

Hospital Municipal S. Otilia, de Orleães : ..

Hospital S. Braz, de Pôrto União. ., .. , .

Hospital Nossa Senhora da Imaculada Concei.
ção, de Nova Trento . .

Hospital Carlos. Renaux, de' Bl'usque .

Hospital Frei Rogério, de Tangará , .

Hospital, Senhor' Bom J,esus, de Araranguá .

Hospital de Caridade, de Campos Novos .

Pôsto de Puericultura, de Joacaba .

Sociedade de Assistência aos Filhos de Lázaros
�an�en�dora do Preventório São José, de FIo-
rlanopobs .

Sociedade -de Cultura Musical, de Florianó-
polis I' .. , .. " ! .. , .

Veneravel Ordem 3a de São Francisco da Pe
nitência e Hospital de Caridade, de S. Fran-
cisco do Sul \

.. " . .

Quarta _feira 2) de Dezembro de 1949

",Se bem quízermos fazer justiça l,idima teremos que dizer que
Nerêu Ramos é mais que um adminístrador, mais que politico, mais

que um jurista - é um H<lJ,MBM.
.

)
Um HOl\fillM - benemérito da terra catar inense, em quem se

alinham as qualidades maiores de um estadista de larga e equilfbra-
da capacídade de ação,

'

,

Um HOMBM - que ninguem o excede na firmeza do patr-iotismo,
na visão superior. das cousas (� seu pais.

Um HOMEIM 'que adquiriu 'o direíto de viver horas dignas de , se

rem pro�.ong'adas no tempo e vividas em tóda sua plenitude.
Nós catarinenses, com a rmente na f'ráse de Emerson, de que tôdo

grande homem é uma indenização á coletividade, só h;11105.que agrade
cer a Deus essa indenização, 'que não podia SCI' maior, nem mais so

berhá."
E agora eis o que dêle proclama êsse magnifico José Américo, no correntes o projeto 'l1: .

lei. cog�t.1il
Senado da Repuhlica :

'.
, da abertura de um cr-édito especial

"

_- "Eu'" tliqLlI quero r(',',n�F,'.r umll'homenil,'�c)_1i, i:-J\ �f!r�,sidente N;p,�{)�, �[\'(lt1t'�,r� .itlJPO,,�t:�ei� e 'c�uja vigenRamos. Saudo V. Excia., San,do um HOMEM. Basta dizer um HOMEM, ,,ln Ira. di \) ena v1 ,te �",zc'm:lJro de

porque nesta época de debilídades de !àtitud.és, ele espinhas recurvas, de 1950. \.

renuncia da pereonalidade, dizer que alguem .é um HOMEiM, constitue
{j mais exalto dos louvores. Um HOME'M que ainda que estivess,e s6,
teria a s,olidã'o grandiosa das e'staLuas abandonadas, que perpetuam

. muíta\s v,ezes, num unico gesto, um titulo de imortalidade".

Na minha modestia, estou ,de jUlZO r,epousado. e contente como se

os con�éitos' que emiti do c.ata:eil1lense emei"lto í�oss'em consagra.dos por
.losé Améri\'.Jo ess'c outro 'F�OMEM que, no ápic� da dignidade ,em que

vive, sig'uifica, de sobejo, um ]j.',Mrimõnio da nacionalidade.
H. Continentino de Cor&ova

]6.

17.
r

l8.
"

I

19.
20.

_21 .

22.

23.

24.

25.

26.
27.

31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

<19.

j ,

50.GOa:

100.000'

14.830.000'

30.000
25.000

50.000

25.000

25.000
10.00c)

25.000'

15.000
20.000:

50.000
20.000'

20.000

10.000
10.000

20.000

6.000

20.000

12.000
15.000

10.000

6.000

6.000

6.000

50.000

12.000
25.000

85.0'00
25.000
25�000

25.000
25.000

25.000'
25.000
25.000:

,

25.000
50.000
25.00&
25.000'
25.00();
25.000'

25.000�
20.000
20.0.o() ,

20.ÓOO
20.000
20.000

86.00()'

6.001J1

25.00tJ

1.190.000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BELlEMA
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O BSTAD.-Qu I". 'elr. 2' ti. dezembro d. ,....

ln,formações utets
oESTÃÕÕ

-

Borario das empre-I, .....�:i: :.��":.. ,.. Sa6 rodoviarias I
Diretor: RUBENS A. RAM.S RGUNDA·rmB.A

JlxJ)l'eNO l!.Io CUtóTlo - lAtrIIlU7 har...
ÂUto-ViaçAo ttaJaf - ftaJal - 11 JIo.

ru.
Expl'eao BruIIau_ - JInIii.. _

'

II boru.
ExpreBIIO Bruttquen.. - NOTa n-tc>

- 16,30 horu.
Âuto-V1a!;Ao Ca� - Jolá..u.

- • hora.

__Â:�� Catat"In_ -

CUrtUbllContra as cenas deRodOTlú1a 1tW·:sru1f - Nfto AI-.r.

�:�J>JF�Ul.Braallelra - JolnYlle -

I brutalidades nos
RUIl Senador Dantas, 40 - 1°

.

6 ����� Sul-Brasileira CUrItiba -

fl·.mes
'

andar .

TERÇÃ.n:nu
•

•
Tel.: 22-5924 - Rio (.le Janeiro Âuto-VI&QIo Catarlnenae - Pk10 AI.. LOS ANGELES 19 (E.) - OsIA - 8 hor... ,

RAUL CASAMA'i'OR Auto-V� Catann_ - CUr1U'DI produtores cinemaoogl'áficosld�- II horu
.U'to-VIaçAo Clatann_ - JoIaY1k Holywod receberam uma carta

-

..

' .tovr"la:a� da Junta de Censura de Cinema
_u.... _... Cla� - TubU'a.

- 8 hor... da Inglaterra, protestando COl1-

7 �:wr;:'.1IO aio on.t6.,.lo - Lqv.u -

tra as cenas de violência e bru
Emprfn Gl6r1a - lAPIIa - f'a6 talidade: em muitos filmes nor-

e II'AI hora.
.

Est' dIlxpr*KO BruQ_ - Jlrur�.. _ ts-amerícanos. .� e e. o segun o
le

..�a;'Iaçao ltaja( -, ltajú _ 1. 110 protesto no m�smo sentido em
ra.. um ano. O sr. S. Harris presi-
lSR:g;:� Sul-Braallelra - JolnTIl.e -

dente da ,Junta, criticou parti- Cr·lsma na Catedral Me' tropol-llaAnaII ���!�� Sul·BraslleIra - CUrltlbe -

cuíarmenta as cenas de :

assas-
..No Interior

IAD C 100 \.A:uto-V!rA�u�r::= - CUrtUba Stin.atas, sob _circunstâ�ciaslbtrU- Para atender aos desejos dos interessados, e acôrdo com a praxe, .._

° r$ ,00.... -

u as "

Se eetr C' 80
- II horas. ais, expressoes grosseiras,

aço publico que será administrado o Santo Sacramento do Crisma, na"n-:ea:e :::::::: c;, 35:�: - .t;u���o ca� lolll...u.
prolongadas oudcomt gtOIPes tr�i'- :atedral Metropolitana, no dia 10 de Janeiro, pelas 16 horas, aos fiéis que-

. Número avulso .. CrI 0.60 II,_A�ro-V:�a:. Clatat"1nuM IApaa çoeiros, cenas i� or ur�as e

b
e-

e apresentarem habilitados.
ADúDci� lDediante contrito.

�
Rápido Sul-Brasileira - O.lrttlba - nas em que mu eres sao es o-lOs bilhetes continuam desde já à disposição no Consistório da Ca-

"'s ort ...__.... mesmo na-o
6 horas. .

feteadas pelos atores.
d I• _" Ráptdo Sul-Brlll>llelra - JoinYlle - e ra .

nbli d
- - 13 horas.

8 d f t d b SP ca os, nao serao
� Expresao 810 OlVto-.ao _ LIc1me _ -....... Os maiores de anos everão con essar-se an es e rece er o a--

cInol'ridos. .

17
hora.. " CASAS 1il TERRENOS cramento da Crisma.

A dir-- .10 se respon-
Expreseo BrulQu_

-.
Bruaqu. -I Possue V. s, casas ou terrenos pua FI

. .

I' 5 d d mb d 1949

I_..
18 horas.

d ?
-, onanopo IS, 'e eze ro e .

--L.ll1-- I lt Áut-<>-Vlaçlo ItajaI - I� - 1. Jao. ven er

E ERICO H OLD V·
..

G 1 d A hi d

.

INUJ ...... pe os concei os
raso Não encontra comprador? / (A) .

MONS. FH' D OB, igarro era orce ispa o
emitidos nos arti�o. Jl!xp:r.e1lllO BruIIqu_ - NOTa Trato Entregue ao Escritório ImoblllirM ------------------ �__

_,_ 16,30 horu.·

A I d E d_�.&."..�:�!a:!:; - ....- ......__R;t:::;:�a Sul Brutl - !"Mo .&lqN À·R���:��ro 38. <, gentes no nterinr o sta o
Viação Aérea Âuto-Vl8!;A��� P6M0."

.. .. . .. .. . - - . . . .

Companhia procura agentes exclusivos, em localidades do interior

Horário AI�t�:v�ohor�iarm�llft OJJrlUbII O PRECEITO DO ola dêste Estado, ainda disponíveis, para artigos de consumo comun.
- 11 horas.

I Cartas com referências comerciais e bancárias para Rua }:lanta,Se(/unda-fe�ra Auto-Vlaçio CatatrlnenH ,JolDY1l.
'

É FÁCIL EVITAR
"TAL" _ 13,00 _ Lajes e P''''

-

:u::;�o Clatann__ TuibU'lo
_

Alface, agrião tomate, chi, Luzia na 732, Sala n� 1:113 ---7 Rio de Janeiro.
,

���:IR - 9,25 - Norte -Â�i����. C.t&rIn_ -

�I ����:re;i�;���,i�:r�l�Z��O�o:::á INDICADOR�·4ZUL· DO -RIO-OR4N'DE DO· stf
VARIG - 10,olO - ,Norte 7 ��:.S80 SAo Cl"1fiOTIo - LquDa -: rega com água jmpura. No en- Um nome que se impõe pelos inestimáveis serviços que vem,

I PANAIR - 14,35 - Sul IImprf88 Glória - � - • l/J tanto tais germes são fàciI- prestando durante seus 15 anos de existência ao comércio e- e 7 1/2 horu. I'.CRUZEmo DO SUL - 13.1515 _., llJ:pre980 Brusqueru.e - �ue -

i mente destrmdos, sem que se ,industria JO

110m ::!u��iaçlo ltaJ&1 - �af i' 11

Il10-1 prejUdique.
o valor nutritivo Já\ esta�os angariando pttblicid:.de para 15a Edição

T.rça-'''''' _.....,<f • Mpldo Sul-Brasileira _ JoinTlle _
das hortallças,

,
s,e el�s forem Informações com o sr. João :::»ires Machado á Tua Conselheiral

-TAL" - 8.00 - Joinville - 13 horas. J..:_. I passadas lem agua fervendo, Mafra, 156
Curitiba - Par.aap' • ::��� Sul-BraslleIra '.;untlba '

durant0 meio minuto. . Florianópolis
- Santos e Rio. Íbnpresa Sul OeIte Ltda - Xapecó - II LIVREi_SE' DE DOENÇAS,

PANAIR - 9,25 - Norte
- • horo.

PASSANDO EM ÁGUA FER-BEXTA.·nnu
j..b.:lRO DO SUL - ii." - RodoTlArI:a Sul Brull - P&rto AI.,. VENDO, DURANTE MEIO MI

- II hora,•.
A.uto-ViaçAo cata11nena - ourwbl NutrO, AS VERDURAS E LE�

-Â�t!Wt:ao C8.tarJncl;M._ lotn.u. GUMES QUE DEVAM SER IN-
- • horo. GERIDOS CRUS. - SNES.'
Auto-VlaçAo c.tatrIr!1en.. - t.acIlDI

-- 8,30 hora.. _

Expres80 810 Ct'1.ooyAo - LAcuDa -

7 horas. .

Au'to-VIaçao ltajaf - ItajaI - U Jlo.
ru.
ExprellllO Bruttquen..

111 horu.
Rápido Sul-Brasileira - JolnTUe-

13 horas.

6 ���!�� Sul-Brasileira - CUrItiba - I
1'0RTOAlEGRB

-:ai--"':B'� ;..::: Age��;;�����.=rIDa iCarros para o 'interior do Estado
13��i�Õ Sul-Braslle1ra _ �tlba _ Rua Felipe Schmidt. 22-.Sob. O h.orárI? dos carro� de que é a�ente, nesta caPItal. a conceItuada'
� �o�g�as. C. Postal, 69 _ Tel. «Protetora» firma FIuza Lima &: Irmaos, é D seguInte:
Auto·ViaçAo Catar1nenH _ JoInT1l.. FLORIANOPOLIS EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

-lul�%:'çIo Catarlin_
. .... .,..... . •.•..• - •.•••• • cl excessão de sábado

;�:�810 cn.toTlo _ -;_;:'�ITelegrama.s retidos EXPRESSO BRUSQUENSE - ��v:�:n�:' feiras
Exprea.o BrueqlHJlM BruIIQu. - Acham-se retIdos, nos Cor� B. A. VIAÇÃO ÃNITAPOLIS - lia, e 6·. feiras14 horu.

.

'

ati T li li!: f t I r
. _ru�uro-V�o ftajaf - rta� - 1. JIo. I rp;'roas. e eJJegra os, 'e egramas

A T ENÇi o. G A R O -T A D AI
ExpresllO� - NOTa IftUto í •

- 9,30 hor... I Flavio Augusto do Espirita Acaba de chegar o 20 numero...da
Expresso Glória - � - I 1/1'

S t G A
_

Z E TAl U V E N 1 L
e 7 1/2 bar... .

an O
DOMINGO I

D '1 D t d S'l Posto 'de Venda Café Rio Branco

.:�=w:-= -I F]i:�s�:
a 'va

8rvõrei-fruliferas
VINHO CREOSOTAOO

I
Julia SilVa

Arvores Frutiferas enxertadas e -plantas oruamenta1s nai
"S I L V E I R A" Beduca, Circo Teatro '

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento deLuiz da Cruz Flo,ri e Pomicultura
Celia Kl'user· H. J. Cipper.

Dr. (L"RNO G. Anania� OdonneI Corupá.
'

R T L Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.GALLETTI . . uz
Peçam catalaso' gratuitamente.

A D V O G A D O Maria Pereira ai c Francisco.

OOD.tit��!�o·:. c�::�.dad.. Vf;��ino Scipioni Mediador 'de' luz e de lo
A

rç�NATURALIZAÇÕES Laudelino Santos U
Titulo. Declaratório_ Algemiro Guimarães

José Baig
Alberto Matos Filho
Julio, Avellida Rio Branco·
Cecilia Ribeiro

Rua Felipe de Oliveira. 21 -

80 andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na C.pltal

Ano ••••..••...•• Crf
Semestre .••••••• Cr,
Trimestre . _ • • . •• CrI
II�•............. CrI
Número avulso .. CrI

I
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'

, I
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VARIG - f 2.30 - eul
PANAIR - 14,35 - Sul

fJua1'ta-f�ra
"TAL'" - 13.00 - Lajes e Põrto

Alegre
PANAIR - 9,25 - Norte
CRUZEIRO DO S'(}[, - .t.J.oe -

.0I'te
VARiG - 11,'0 - ·Nort.
PANAIR - 14,35 - Sul

Quinta-feiro
-TA.L- - s... - Joha"me -

Cnrl.... - P.ra••p'
- "'to. e Rio.

PANAIR - 9;25 - Norte
PANAm - 14,35 - Sul
VARIG - 12.36 - Sul
ORUZEIRO 00 8UL - i3,151

,.ort�
CRUZEIRO DO 8UL - U,30

pul
Sezta-fetra

"TAL" - 13,00 - Lajes e PArto

Alegre
CRUZEIRO DO 5UL - 7.10

Jll'rte
PANAIR - 9,25 - Norte
qARIG - 11.-l0 - Norte
PANAIR - 14,35 - Sul

Sábado
-TAL- - 8,00 - Joinville .'":""

ICuritiba - Paranaguá,
- Sltnto8 e Rio. IVARIG - 12,36 - 5ul

CRUZEIRO DO SUL - 18.66
"arte
PANAIR - 9,25 - Norte
PANAIR - 14,35 - Sul
PANAIR - 14,35 - Sul

,

DominqQ
PANAIR - 9,25 - Norte·

t paUZEIRO 00 SUL - H,OO

\para IEczemClltide Infantil
t'orriada não gordurosa, antissé
tira, que combate as coceiras e

erupções da pele. Não mancha a

roupa e não requer ataduras.
Se V. não encontrar BELZEMA
em seu fornecedor mais próximo,
queira escrever para a Caixa
Postal 687, Rio.

'0.00
45.00
25,00
.,00
0,50

CLUBE DOZE DE AGOSTO

Elcrit6rio e Re.id 't\ci�
Rua Titadent.. 47.

�ONE •• 1468 I

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

ssociados e exmas. familias para o grande baile de gala de São Silvestre>
realizar-se na noite de 31 do fluente, com inicio ás 22 horas.
.

Nêsse grande baile, que se revestirá este ano do maior brilha(1<tis
erão apresentadas as debutantes de 1949. ���

Não haverá reserva de mesas.

'Traje rigor: Casaca, Smoking, Sumer, sendo permitido Iínhe.
branco. "\

Em 9 de. dezembro de 1949
O Secretário Geral, Arnaldo Dutra

Santa Catarina
.

VENDE-SE por motivo de mudança
Grande área de terreno ià cul tivada

(Distante cerca de seis quilome�ros da capital-Bairro-Barreiros,
Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma. de material.
TRATAR:

Florianópolis --nesta redação ou Escritório I. de A L .. Alves:
Barreiros - com o proprietário Mathia- lha.
Blumenau - com o 8r. Christiano .Knoll, no Hotel Ct'uzeiro.

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

16 horu-

14 hor"
16.30 hora.

12.10 bor

_'-- -

da Aron Electricity Meter Ltd. de Londres
Representantes para todo o Brasil: GEOMINA LTDA.

RUA 7 DE SETEMBRO, 135 - RIO DE JANEIRO
Preços eSpeCIalS para grandes encomendas

e para revendedores.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



" BSTADO- Quarta·feira 21 cae Dezembro Cle '.49 3

tleduzidos de 114.800.000 dólares os alrazados comercia.is do Brasil�
em novembro, com os Estados Unidos·.

NOV4 YORK, 19 (U.P.) -

se-/
mente o Brasil, fizeram algum, dos EE. UU. \ I atrazados comerciais, no mês lares em fins de novembro, sen..

gundo o Banco da Reserva Fe- progresso, no mês passado, na

I
De tódas as nações latino-a- I transcurso. A divida do Brasil do esse o maior montante re

de�al, de N?va York, Os .paises, amortização de suas dividas re- mericanas, foi o Brasil a que re-/ caiu de 118.100.000 dólares, e� gístrado por essa divida brasí-
tatmo-amerícanos, partIcular-I sultantes de suas i_mportações duziu em maior montante seus I fins de. outubro, a 114.800.000 dÓ-lleíra, desde junho passado.

Os EE .. UU. prorrogarão o serviço
militar obrigatório

AKIVBRSÁRTOS: WASHINGTON, 20 (O. E.) - 8:,1- O secretário da Defesa, Louis
Dr. Moah.ir Tomé de Olioeira be-se que o Poder Executivo pedi- Johnson, disse aos congressistas

Transoorre, nesta (k,t.l. () aniver- rá ao Congresso, quando forem rei- que considera de vila I importãn
sário natalício do dístinto conter- niciadas as sessões em janeiro que cia para a guerra friá contra, o co-'

.ràneo dr. Moahir I'horr.é de ()livei- prorrogue o serviço miliLar obriga- munisrno a prorrognção do serviço
ra competente ITl':\,FcJ vet erinário tói-io em tempo de paz, o qual de- militar, como parte da nova lei do

, -do Departamento ue Sande Púb li- verá terminar no dia 2'1 de junho. defesa nacional:

ca.

O Hu,slre nalaliol ant , que por
�1]US nobres qualidudes desf'ruta,
.nesta capital, de nUIEl'I'OSOS cu-cu
Ios de amizades, hoje, por certo, 'há
de ser multo felicitado pelo que o

-conhecem.

Os de "O Estado: v cumprtrnen
,

-tarn auspiciosamenle.
�O-

, Pro]a. Maria das ,Yw'_'es Lisboa Silu-i
A efemér-ide de hoje consigna o

- natalício da exmn. professora ap:)
sentada d. Mar-in das Neves L;�bo'1

�Silva, muito relaci.inada nesta cu-
· jpital.

À distinta aníve-sartaute nossos

:parabens.
-0-

.

Praia. Déspina Sr,1jfides
Nafálicia-se nesta data a Festeja

, da poetisa conterrànea srta. DéF
- pina Spyr idcs, estimada professo
ra,

Às muitas homenagens que lhe

serão prestadas pelo transcurso :;lo
feliz evento nós nos associamos,
oorn prazer.

-0-
Dr. Cesar Seara

Na Capital da Pepúbsiça, onde

-.:reside; vê passar hoje seu aniver-
· ;sário natalício o nosso disl íntc con

terrâneo sr. dr. Cesar Seara, COfU

lletlente engenheiro agrônomg que

já prestou relevantes serviços :10

·

.nosso Estado, nas funções pública"
»que aquí exerceu.

Felicitâmo-Io pelo auspicroso

,..acontecimento, juntando J;lOSSOS

.cumpr imentos aos que .daquí, por

-certo, receberá.
-0-

FAZEM ANOS, HOJE:
- a sela. Delizia Pettigliani, dile

ta ITlha do sr. António F. Pitt.igli
cani, funcionário aposentado da Cia.

'Docas de Imbituha.

MALTJ:<;G, contem malte,
.

"ovos e mel - os grandes for
necedores de vitaminas. É
melhor complemento alimen
tar pru'a crianças e adultos. .

venda em todas as farmácias
armazens.

Seu filho ficará satisfeito se receber corno presente
de Natal e Ano Novo, urna caderneta da

CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE SANTA CATARINA

Vomicio de cõ"s'
MILÁO,20 [U. P.] - Policiais

em arasule numero condúzidos em

[eeps" invadiram a. Praça. Duomo.
o logradouro central de Milão pu

'va dissolver um comicio "não u'tt-

VIVO e outros sensacionais nu- torizado" de mais de mil rosnantes
meros! cãfs e seu respectivos donos.
VER PJI.RA CRER ! ... Dois policiais foram intemados
Abre o programa - Cine.

110 hospital, com valente mOI'dide�
landia Jornal - Nac. las. Esses càes, que constituem

Preços - Cr$ 10,00 - 5,00 quase toda a população canina de

"improprio até 14 anos J'lilão foram levados a Praça do

ROXY - ás 8 hs. DOU1no VaI' seus ,donos, para p1'OS�

-Ultima Exibição testar c�ntra a postnr'a municipal
O TESOURO DE BIERRA elevando as licenças pa1'a te?' cães

MADRE A rJOlicia começou. imediatamente
- com - a disperçar a uivante multidão ale-

Humpherey, BOGART gando falta de pe?'missão para .fi.

WaltQr HUSTON

I
manifestação. Foi forçada a ,usal'

Tom HOLT'> seus casse-letes, quando os donos,

Bruce BENNETT açu.laram setts i?ichos contra el�
No Programa Várias pessoas f01'arn p1'esas e dOIS

1) - O Esporte em Marcha policiais estão hospitalizados para

Nac. toma?'em vacinas anti·rábicas. . .•

2) - Metro, Jornal - Atua' IY'_._..............._........._............-.I'•••- ...-.-......�

lidades - Kitty CARLISLE

Preços: - Cr$ 5,00 -;-- 3,20 Domingo - RITZ -

"Imp. 14 anos". - Um régio ....presente de NA-

- IMPERIAL - TAL!

Fechado para re"fórmas; MINHA ROSA SILVESTRE

AMANHÃ - RITZ -
- Tecp.nicolor -

A gargalhada KILOME'- - com -

TRICA DO ANO. Dennis MORGAN
- IMPERIO -

rqip!tI;��!;�SA��1Hoje2,��D!�!�oadO.
licia informou que ·foram rouba-

- em 1501, o cabo de São Tomé'

das joias avaliadas em mais de 100 foi descoberto pelos navegadores

mil dósares do apartamento em que Andl:é Gonçalves e. Américo Ves-

pasam a sua lua de mel o miHo- pUCCl;
.

nário brasileiro AntenoI' Mayririk I
- em 163'2, em s'ou posto fortl

Veiga e sua espôsa Susan. A senho- ficado d,as Salinas, Luiz Barbalho

repeliu um forte ataque dos holan-
ra Mayrink Veiga foi casa!da com o

sr. Cal'Jos Guinle, tambem do Rio
de Janeiro e membro de rica fami
lia e, anteriormente, com o norte

americano George SchrafL. A se

nhora informou á policiá que ha
viam desaparecido 19 jóias, que ha

via deixado no tolicadot' do seu

'apartamento de hotel. EnLre' ue;

joias ràL1ba,d�s, Emcontram-se um

bracelete crivado d,e diamantes no

�Televisã9 ii servico
idos

..

baOCOS
NOVA YORK 20 (E.) -' Os re-

presentanles de uma firma britâ·
nica de rádio venderam uma estn

valor de 20· mil dóiores, um anel
de ametista de 40 quilates e. vários
broches .

ção completa de tel.eviS'ão - no va

lor de sessenta mil dólares, anun
. ciou {) sr. E. B. Edward,s, diretor
técnico da. Pye LLd. de Cambridge,
Inglaterra em uma entrevista n

imprensa acrescentando que a es-

"tação seria empregada para usos

industriais especiais em 1\0\':1 'ROrl\1A, 20 (U. P.) - O Papa Pio

-Yorl" X[ abençoou os católicos de todo

Disse Edwards' que "na Grã-Bee- u muncIo ,e "sobretudo, aqueles que

tatlha os bancos estão usando a te-I estão nas prisõe.s e cároeres, em

leyisão para transmitir . registros tormenlo e escravidão, em opres

"d,e suas camaras fortes efi seus siío e humilhação". O ,sumo Ponfi
e,scritorios centrais para as fi- Jic� falo\\, ao ser inaugurada a

liais". e�tátlla de seu antecessor Pio XI, e

Declarou que d·o Brasil pais qno sublinhou !as dificuldades com que
havia visiLado' esverava r,ec,ober defrontou a Igreja durante a épo
'duas pncomendas de estaç,ões de ca de Pio XI, frisando que o mo

�elevi;·�o, uma para o Rio de Jane!- mento aCuaI "exige a mesma for-
1'0 e ouLra par� 'São Paulo. t,aloza e a mesma boa vontade".

Bênção' Papal
aos' católicos

eleses;
- em 1825, o Vice-Almirante

Rodrigo Lobo, Comandante em Che ..

:fe da Esquadra Brasileira no Rio
da Prata, em manifest.o, declarou

bloqueados os portos argentinos;
,

- em 1840 o Goronel .Jo-sJ dos
Santos Loureiro comandantp, (�('

um Corpo de legalista's, foi ·vénci
do na estância de São José, em Mi

sões, pelo Cor,onel Jacinto Guedes

da Luz comandante de Ullla Coluna
de separatistas riograndenses;
- em 1868, teve inicio, durante

a guerra com O Paraguai a célebre
Batalha de Lomas Valentiua'5', que
só veiu a terminar seis dias mais

tard,e;
- em 1870, ria antig'a Desterro

ll<)je Florianópolis fale·ceu [) Mare

chal Gui'.herme Xavier de Souza,
na'scido em São Jo�é, nesl:,� Estado,
em 3 de Julho de 1818. FOI rluem
s.�lbstituiu o Duque de Caxia3 no

Comando das Forças Aliadas ,.lu

rant'e a glf,erra com o Paragt,ai.
André Nilo l'tldasco

TINTAS PARA· PINTURA
COTTOMAR

LA!üSANNE, 20 E.) - As condi
- Grande,s apresentações de! ções de pré-parto de Rita Hayworth

Téla '€1 Palco! melhoraram sensivelmente, no

__:_ Na Téla - CUTSO dos últimos _ dias, segundo
seu obstetra, o prof. Rodolphe Ro

chat. O médico examinou o eva

I ríz e espôsa do pr incipe A�y Khan
e declarou que suas c,olldiçõ'es são

boas. Desta maneira, o' obstetra

desmentiu seu pessimismo ante

rior, que indicava que o parto n5,0

de seria fácil. A preocupação com

Rila abateu, consequentemente,
do alguma coisa, depois do último

diagnóstico. Esperava-se que ela

desse entrada na clínica de Rochat,

zomba e em Montchoisi, amanhã, para ope

ração eosarína. Depois do diagnõs
tíco de hoje, acredita-se que o in

tornamento dela seja adiado para.
fins desta semana.

tine-DiáriO
- RITZ -

-- ÁS 5 e 8 horas
- Um romance que é todo

um poema sublime de dôr e

de alegria, entremeado com

lindas canções de Gonzalo
Curtel,
- Um romance simples que

comove ...
- Uma voz que empolga!
José MOJICA·

-em

A CANÇAO DO MILAGRE
- com

Lupita GALLARDO
Carlos ORELLANA
St�la INDA

- Um entrecho repleto de
leveza e espiritualismo!
Bonito e emocionante
-- NO PROGRAMA �

A Marcha do Vida _. Nac. -

Phwos: - Cr- 5,00 e 3,20-
"LIVRE" - Creanças maiores

de Q anos poderão entrar na

sessão de 5 horas.
- ODEON-

- Um filme impressionante e

movimentado:
,

RASTRO CRIMINOSO
-- Gom -

Lawrence TIERNEY

Anne JEFFREYS
- No Palco: -

-:- Grandioso espetáculo
auto domínio!
- Primeira apresentação

HOMEM FENôMENO
E![ACLIS

- O homem que
domina a dôr!

Suplicio Indiano - A Corda
Indiana - A tocha Humana Do

mínio do Fogo '€I do Galar. Grande

prova de força dental levan
tando com os dentes pesos .até
300 quilos. Estomago de aves.

truz, ingerindo vidros, prégos
giletes; etc.

____, O HOMEM COSTURADO

- EspetacuIo musical incotp..
parave1!

UMA NOITE NA OPERA
- com-

OS IRMÃOS MARX
- Croucho - Chico - Harpo
Allan JONES

Checarem-se
no ar ./

GIDA'DE DE HAVANA, 20 (E.)
=-Dois aviões miütares venezue

lanos chocaram-se em voo quan
do se achavam sobre o povoado
de .Cuetc, a 50 milhas de Santia

g-o de Cuba, tendo sido salvos os

dois avia:dol'es,' que se lançaram
no espaço, de paraquedas. Os apa

relhos foram completamente des

troçados.

EmpossadO o gabi
nete australiano
CA�IBERRA, 2· (V .A.) - Foi

empossado .0 gabinete de coalizão

do sr. RoberL Gordon Menzies. To

mam parte no gabinete, que é an

ti-socialista, 14 ministros liberais

e cinco agrar.ios. Para o Ministé

rio das Relacões Exteriores foi no

meado -o sr." Percy Spender.

Melhora o estãiio
de «Oilda»

- As 8 horas

Lawrence TIERNEY
-em

RASTRO CRIMINOSO
� !
, ,

-com

Annl' JEFFREYS
I J,:. j
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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 DESFILE DE MODAS, HAVERÁ INSCRI'ÇÃO, A DIREÇÃO ESTA AO CA,RGO 'DA GENTIL SRTA. LAILA FREYESLEBEN - AS INSCRIÇÕES PO.
DERÃO SER FEITAS NA RELOJOARI� MORITZ, ATÉ O DIA 20. A TARDE I_NFANTIL TERÁ \N1CIO ÀS 16 HORAS ..- ÀS 21 HORAS MAGES
TRAL SOIRÉE DE NATAL. - DIA 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 "REVEILLIONS" .DESTE ANO NO '�CLUBE DA COLINA". - NOrA: NÃO HAVERÁ RE-

,
.

. SERVAS DE MESAS.
.

.

. I·�··--""'---""''''''''''--''-.-.-''''_'''''''''''''''_'_'.''_''.·.'_''''....·.w...· ....................,..._..............,.._.",.._ ................-...................�............-.-..-.-.-__.-...._�..-..-_-_. .-.._-...-_-......_._-_..-.-J-.-_..............w.-.-.-.w......,
" CLUBE JlOZE DE AGôSTO - PROGRAMA PARA o MÊS DE DEZEMBRO: DIA 25 DOMINGO _

BAILE INFANUL, COM INíCIO AS 15 HORAS. OlA 31 SÁBADO _ BAILE DE SÃO SILVESTRE COM AP,RESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES �DE
1949 \

� .

NAVIO-MOTOR nESTEL� II

'ooaxlma rapidez e garantia para transporte de suas mercadoris •

Agentes 'em Florianópolis CARLOS. aOEPCKE S. A.

Minislerio da Marinha
Capitania dos Portos de Santa Catarina

Todos os Reservistas Navais; das classes, ano do nascimento de
18 a 35 anos de idade inclusive nascidos a 10 de Janeiro de 190'{ a 31
4:' e dezembro ele 1931, ohrigatoríamente- devem comparecer a Capita,
Dia dos Partis do dia 16 a 30 de dezembro corrente, afim de' ser fei
ta a oposíçãq 90 "VloS'.DO" correspondente ao presente ano de, 1949, e

. preenchimento das Guias de Informação do Reservista.
Os Reservistas de ia, - 2a - e 3a categorias (ex-martnheiros da

Armada, Marinheiros, Pescadores, Operarros . de Construção Naval,
Servidcres de 'Repartições).

Os Reservistas que já possuírem suas Carteiras devem apresentá-
las na Capitania dos Portos.

-

As Empresas e Entidades devem mandar receber por pessõa ido
nêa na Capitania as GUIA'S DE INFORMAÇõE� DO RESEH. V I�l'A que
devidamente preenchidas serão restituídas na referida Capitania.

o Sangue' da Véia
DEPURE o SANGUE COM.

ELIXIR 914,
.

INOFENSIVO AO ORGANfSMO
AGRADAVEL COMO UM LII,OR

REUMATISMO! SIFILIS!

Tome o popular depurativo composto de
Hermofenil e plantas medicinais de alto
'10':1101' depurativo. Aprovado pelo D. N. S.

, P. como medicação auxiliar no tratamen

to d aSifilis e Reumatismo da mesma

origem.

-�-----.'.-."-"•••-.'J""-_"._._-.""""""_ _-..-•._ _- -.-_
- - ·_-.w

COMPANHIA "ALIANÇA. DA BAmA"
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INcaNDIOS E TRANSPORTES
,

Cifras do Balanço de' 1944 I

CAPITAL E RESERVAS Cr$ 80.900.606,30:Hesponsabíklades ....•• ...•... Cr$ 6.978.401.755,97 :Receita Cr$ 67.053,245,30 I

Ativo Cr' 142.176.603.�0:
Sinistros pagos nos últimos 10 anos.... Cr$ 98.687.816,30:
Responsabilid.ades .•......• Cr$ 76.736.401.306.20 ,

Diretores: :
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalh'o, Dr., Francisco de Sá, :

.

Anísio MSl!lfIorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abr('u. :

o Sabão
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Transportes Coletivos
SRS. PASSAGEIROS

PARA
'

. -! '\',1 I".,

ITAJAt - JOINVILE e CURITIBA
Os novos MICRO-0l'fIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ore

recem o máximo em

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman

H O R A R II O S:
Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.

.

Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13

horas, podendo prosseguir de. Joinville a Curitiba no dia se

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

dendo-se passagens.
.

Aceitam-se despacho de encomendas.
'..

oAgencia:
.

Rua Deodoro. esquina. da Tlfnente SilveIra n 29

II êf#Ji#Jêí#l@êêêêí#J@@r#Jr#J@r; I

IT

EDITAL
Senai

Departamento Nacional
Cvrso Técnico de lndustria Texti

.

Acham-se abertas, até 31 de
I

dezembro do corrente ano, UG

Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (SENAI), à Run.

Marechal Guilherme, nO 23, as

inscr-ições de candidatos' a exa

mes vestibulares para a' primei
ra série do Curso Técnico TéxtiI
da Escola Técnica Federal de In-.

dustrías Químicas e Téxteis,
�lantida pelo Departamento Na

cional do SENAI, no Distrito F:
deral,
Serão exigidos os seguintes do-

cumentos:

a) - Atestado de vacina;
b) - Cerl.if'icado ou diploma de

concluslã\l dr curso ginasíat,
industr-ial ou comercial bá

síco..
c) - Certidão de idade, pro
vando ter o candidato no

máximo 25 anos de idade;
d) - Fotogratias de 3 x 4 cm.

Os candidatos inscritos serão

submetidos a provas de seleção,
sendo concedido, pejo SENAI, aos

melhores classificados transpor
te ao Rio de Janeiro, a fim de se
rem submetidos ao exame vesti

bular Oficial determinado pelo
Ministério ela Educação.

Os candidatos aprovados no

e�.a1lle vestibular serão matricu-,

l�dos, �a ordem de sua classifi

cação nesse exame, obedecido o

lirni te de vagas fixado para cada

Estado.
Os alunos, provenientes dos:

Estados, e que sejam menores de

21 anos serão internados. pelo
SE�AI', recebendo os maiores,
que se alojarão sob sua inteira

responsabi�idade, um ,auxilio pa
ra sua manutenção no Distrito:

Federal.

il'ilion Mqrques de Oliveira

'Inspelor ele Ensino

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTÓNIO DIB MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE

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

TABOLISMO BASAL
• • o. • • .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •

TI TERRENO!!!

o Escrit6rio Imob1l1ário A. L. AI".,.
sempre tem compradores para casaa cRadioterapia por ondas' curtas-Eletrocoagulação

Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, nv 1, 10 andar - Edíf'icio

do Montepio.
Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Mussi.

Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi,
Itesldênoia - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

terrenos.
Rua Deo.1oro 88

· .. . ...

.. SENHORI'TAl
i1 A ultima creação em re/ri
I! gerante é o Guaraná KNOT

EM GARRAFAS GR4.NDES
Preterindo-o está·

acompanhando a modaU êr#Jêr'#lêr#lêr#lêêr#Jr#Jêr#lêr#JF
,

Hospital de Caridad.ê
'Seviço de' triJns(usão d� sangu�

o Banc·o. de Sangue do. Uo.spital de Caridade neces

Sita do.ado.res. Qualquer pessõa que deseje do.ar ou ven

delJ.· 'Seu sangue poderá pro.curar o.s técnico.s encaue

gadds, do. Serviço. entI'e 8 e 10 horas. Tel·âo. o.s do.ado.res

g'l'atuitamente exame clínico. e exames de sangne .

Do.ar sangue não. prejudica, traz benefícios.

• • • • • • • • • • • •• • •••••••••••••1

Cami•••, Gravata,. Pilame.
Meiu de.:melborea. pelei mo·'

nores preçoi 16 na CASAdYlS
CELANEA - RuaO. Marrai 1;.

• • .. .. .. .. ;0 ;

() VALE D0 IT &'.,J §,J!
,

Proeaftlm llQ Ag�1!t'J"
Pro..l'fiti�,

LIVRARIA
'

••• LIVRAlitlM
aou

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

"VI�R(jEM ESPECIAllDA r'"
t

CIA', WETZEL INDUSTRIA..L-JOINVILL�� !Marcll�re.rl;;

I
'

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BOLIN[)ER'S - 10 HP COMPLETO IALBIM 30 HP »

...�
,» 14 HP »

» 9 HP »

» 5 HP 4(

ESTAGIONARIOs 5 e 15 HP »
..

.� ._ '

.. 4I·A,.

Variauo estoque de' apitos pera
/ .

Embarcações e Indústrias
Escrevam-nos pedindo orçamentos

Distribuidores exclusrvos no

Fiuza 'lima, &

Ministério da Aeronáutica
Diretoria do Ensino. Escola de Aeronáutica

«Admissão à Escola de 'Aeronáutica em 1950»
As' inscrições para admissão ao 1° Ano do 'Curso Superior da Es;

-cola de Aeronáutica em 1950 (Aviadores e Intendentes) estarão aber
tas, na mesma Escola e nas Unidades" do F. A. B. sediadas nos Esta,
«ios, durante o periodo de 2 a 20 de Janeiro próximo vindouro, deven,
do os candidatos, desta Capital procuear as instruções e í'ormulários,
na citada Escola, diàriamenle, em 8,00 e 16.00 horas exceto aos sá
bados, domingos e, -Ieriados, e os dos Estados, nas sédes das Zonas
Aéreas ou Bases.

Entre outras condições, os 'candidatos deverão ter menos fie 21
_

anos de idade, referid;9S' ao dia 31 de dezemlbro do corrente ano, e

possuir certificado de conclusão dos cursos científico ou clássico, de
Escola Preparatória de Cadetes ou certificado de aprovação em exame
de admissão às Escolas de Engenharia ou de Química, ou, ainda de
qualidade ele alunos dessas Es:cola�"".

'

Ouçam dieriemerite, das 9 âsv 1.3 e das 17 às 22 horas
"-

RADIO IUBA' ZYO
.

9
1530 kilocielos ondas: médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. 'CATARINA

,D TILOG RAF'IA
(orrespon je!1cl ,
Comerciai

METODOI
Moderoo e Eficieote

Confere
Diploma

DIREÇAol
,Amélia M Pigozzi

Rua General' BiUencourt, 48
(Esquina Ãlbergue Noturno)

Dr: Lindolfo 4.8.
Pereira

-

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiçÕe. da .ociadada.
••erviÇlQ. coreb.to•••em geral.
�Organizaçõa. con,tab'ei•.

Regi.trol e marca•• dilipondo.
no Rio, de corn.pondante.
Eacrit6rio: Rua Alvaro de

Carvalho n, 43.
Da. 8 à. 12 hera. I

Telefone 1494

A vista e a prazo .

Enrolamento de motores, dinâmos e transformadorea..

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessarias, outros aporelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.
Representações diversas, com exclusividade dos' insuperáveU

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY·,
A ELftRO - TECNICA

'

Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 19S - Fone 713,

AÇOUGUES DO �OVO, POPULAR E MODELO
OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO
- IDGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEmA

QUALIDADE
DR. FRANCISCO CAMARA

NETO
Advogado

Escritório:Hua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraiso") .

Residencia: Rua Alvaro deCar
valho, 36

Encomende seu terno pata
Natal até 20 de novembro Não espere que a doença vi

site a sua casa. Defenda a su

Loja Rener saude e a Idos seus filhos, te
Tenente Silveira, 29 mando MALTEG. Frio ou gela

Florianópolis �o, é uma deli.cia..É o maio
fornecedor de vitaminas, e, po

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

isso o melhor tortífteante. A
TINTAS PARA PINTURA I venda em tO,d,as as farmáclas.;

C O T TOM A R � armazéns, '�;� 1�1\ ., �
I

FlorianópolIS
� " ,. .. � ., .

. .
.. .

Vende-se
1 uma lancha em perfeito esta

do com 40 palmos de comprimento
Tratar com Itusimir o José Cos

ta em Coqueiros N. 202 .

............... . ,.
�� .

• • • .. ... •••••••• .."..... ••• ....1
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Uuarla-"eir. 21 G. dezembro O@ �949

i�terrnunicipal· de Don,i,ngo
Por ,4,8 2 tombou o Paysandú, de Orusque - Mandico (3), Wilmaf\ (2) e Botelho. os artHheiros.

Empataram na preliminar Vila Op�r8ria e Ca.ravana do ' Ar.

o Ipiranga venceu o

DESDE o' aparecimento da

primeira literatura sobre o xa,
drez, há cerca de este séculos,
sobre nenhum outro jogo se Lem

escrito mais. Existem varias co-

leções de trabalhos acerca de
2° jogo, em 23-7-49 - GUARA_ xadrez, mas a maior pertence a

Nt 1 X OLíMPICO O, tento de John Wliite, c�n.sistindo de qua,

Orlando. se 50 mil livros, revistas, folhe-
3° [ogo, em 30_7-49 - LIRA tos e artigos.

5 X OLíMPICO 3, .tentos de Lau- . JE:-:'�E OWENS, o' grande corre

dareis (2) , Denizart (2) e Valter I dor negro norte.americano, foi
para o Lira e Sadi, Neri e Jaime· vitima de um íncídonte de gran

para o vencido. de repercussão, nas Olimpiadas
4° jogo, em 13L8-49 - GUARA de Berlim, em 1936. Depois de

Ní 5 X IPIRANGA O, tentos de sua triplice vitoria, Jesse pas-

Toinho(3), Bodinho e Vitor. sou pc!lo vec,,,,,,,'s
5° jogo, em 20-8-49 - OLtM- sou pelo vexame de não ser

CO 2 X IPIRANGA 1, tentos de cumprimentado por Hitler, o

Boy e Motorzinho (penaãty) qual já havia .apertado a mão

para Q vencedor e }todrigues dE;. todos os outros vencedores
para o vencido. O "Fuejhrer" negou ...se a fazer
6° jogo, em 3.9.49 - Guara. o mesmo ao atlético que vinha

ní 3 x Lira 3, tentos de 'I'oinho, desmentir a teoria da raça su

Orlando e Bodínho para o pri Derior".
medro e Laudares, Paulinho e NO TERCEIRO ano de dispu-
Valter para o segundo. ta do Grande Premio Brasil, o

7° jogO, em 10_9-49 - Ipiran- laurel coube a 'outro, tordilho,
ga 2 x Lira 1, tentos de Flávio € o extraordinario "Sargento",
Manéca, para o vencedor e Ju filho de Printer em Matara, de

linho, para o vencido.' propriedade do. turista paulista
8° íosc, em 24-9-49 - Olímpi Anterior de Lara Campos.

co 4 x Guaraní 2, tentos de Ne· EM OuTUBRO de 1948, o Ca,
ri (2), Motorzinho e Boy para o xias derrotou, em . JOinVillC', o

vencedor e Moacir e Orlando �pe. FigueiJ1ense po 4 a 2.

nalty) para o vencido. EM 1937, o �ão Cristovão exí-

.9° jogo, em L10-49·':_ Lira 1 bíu-se em gramados do Peru e

x Olímpico 1, tentos de Julinhn Chile. Em Limo, venceiU o Sports
(penaltv) para o primeiro e Boy Boys por 4 a 1 e o Alíanza por
para o segundo. 5 a 2. Perdeu, para o Uníversí,
10° jogo, em 1-10-49 - tpíranra tário por 2' a O e 2 a 1, e para

O x Guarani O. o Alfonso Ugarte por 3 a 2. Em
11° Jogo, em 15-10-49 - Olírn- Santiago do Chile, empatou

pico 4 x Ipíranga 1, tentos de com o Colo-Colo por 3a 3 e

Boy (2), Aníbal e: Dilmor, para perdeu para o Bolívar por 4 a 3
o vencedor e Ildefonso, para o Disputou, .também uma parti
vencido. 'da em Montevidéu, onde per,

12° jogo, em 22_10-49 - Guara- deu para o Penarol por 4 a 2.
ní 4 x Lirâ 2, tentos de Vitor; NO DIA 9 de junho de 1940,
(3) e Waldir para o venceqor 8 o Cip, de Itajaí, derrotou o Pai
Paulinho e Laudares para o ven· sandú, de Brilsque, por 2 a 1.

cido. EM 1933, o Flamengo di,spu-
13° jogo, em \12-1L49 - Ipiran- tou varias partidas em Buenos

ga 2 x Lira 1, tentos de Biscai· Aires Montevideu. Na capital
to e Alicª, (penalty), paro ° ven-

cedor e Laudares para o venci. Isaias (Guaraní) 4 vezes em 4 Paulo, em S. Paulo, e: Fluminense:
do. partidas; Ciro (Lira) 2 vezes x Vasco, no Rio�

14 jogo, ,e 19_11·49 - Guora- .em 1 partida e: Abreu (Guarani) Dia 4 de janeiro - São Paulo
ni 2 x Olímpico 2, tentos de Ne" nenhuma vez em 1 partida. x Botafogo, em S. Paulo, e Vasco.
ri .e �avarCis . (penalty) para o Defesa mais eficiente: Guara- x Portuguesa, no Rio .

PrImeIrO e VItor e ACIOli pata Q' ní, com 11 tentos contra. I Dia 8 - PalmeirasxFlamengo,

seiu��o. . Ataque mais produtivo: Gua- I em S. Paulo, e São Paulo x Flu-
5 Jogo, em 26_11-49 - Gua- raní, com 21 tentos. 'minenset, 1\0 Rio.

ra O. J
.

·t A
_ I

D' 11 C"
° .

U1zes que apl aram: can la - onntlans x Palmei

1� Jogo, �m 26-11-49 - Gua- Margarida, 5 vezes; Noberto ras, em S. Paulo, e Vasco x FIa

ra�1 4 x Iplranga O, tentos de Serratini, João Batista Berreta mengo, no Rio.

T01111ohO (:) e ACiOli_ (2�: .

Júnior el Otílio Alves, 2 vezes; Dia 15 - Vasco x Coríntians>"
.7 - Jogo - OlImpnco W x Norberto ROdrigues, José Lopes em São Paulo, e Botafogo x por-

IP��an?a O. (L.J.D.) e Dulcídio Silveira, 1 tuguesa, no Rio.
.

g Jogo - Guoraní W x Lira vez. Dia 17 - Flamengo x Botafa-·
O. N

.

t lnM 'f' LJ'
os aSPll'.an es a C�SI lCa_ -go, no -""la.

Classificação por pontos per- ção é a seguinte: , campeões -

didos: Campeão - Clube, AtlétL Olimpico e Guaraní com 6 pon_
Dia 22 � Pal�e�ras x Flumi�

co Guaraní, 5; vice-campeão _ tos perdidos; vice-c�mpeão _
nense, em São Paulo, e Flamen

Clube Atlético Recreativo Olím- Ipiranga, com 9 pontos perdidos go x São Paulo, no Rio.

pico, 6; 3° lugar - Ipiranga Fu_ e em 30 lugar Lira Tenis Clu� Dia 28 - São Paulo x PortlI-
tebol Clube, 11; 40 lugar - Li- be, com '15 perdidos. guesa, em São Paulo.

ra Tenis Clube, 14. __ <>
Dia· 29 - Botafogo x Corin�

I

Artil}?eiro_mór: Toinho, do TABELA DO TORNEIO RIO tians, em São Paulo, ·e PaL
G

.

V "-I' /

uaraní, em 6 tentos; 29 lugar: SÃO PAULO melras x asco, no -",,'lO.

Boy, do Olímpico, Laudares, do Está assim constituida a tabe- Dia 4 de fevereiro - São pau_

Lira, e Vitor, do -Guaram. la de jogOS do Torneio Rio - São lo x Palm'éiiras, em São Pauio, e
Arqueiro vasados:' Santana Paulo, domingo iniciado com o Vaséo x Botafogo, no Rio.

(Olimpico) 13 vezes em 7 par, jogo Portuguesa x Fluminense, I Dia 5 - Portuguesa x Flac

tidas; Galo (Lira) 13 vezes em em São Paulo. vencido pelo prL mengo, em São Paulo, e Flumi-
5 partidas; Sílvio (.Ipiranga) 8 meiro por 6 x 5.' nense x Corintians, no Rio.

vezes em 5 partidas; Ernani Dia 24 - Fluminense; x Bota- Dia 11 - Portuguesa x Corin...

(Guaraní) 7 vezes em 'J parti- fogo, no Rio. tians, em São Pa�lo, e Flamengo

das; Rui (Ipiranga) 5 vezes em Dia 25 - Palmeiras x Portu- x Fluminense, no Rio.

2 partidas; Alexandre (Ipiran_ guesa, em São Paulo, e Flamengo I Dia 12 - São Paulo x Vasco,

ga) 5 vezes em 1 partida; Knol). x Corintians, no }tio. em São Paulo, e' Botafogo x pal-,
(Lira) 4 vezes em i partida; Dia 28 - Corintia,ns x São I meiras, no Rio. .i

DO MEU ARQUIVO ...

uruguaiana venceu o Penarel

por 3 a 2;/empatou com este

por 1 a 1 e perdeu para o Na,

cion:al por 7 a O. Em Bllenos

Aires perdeu para uma seleção
argentina por 2 a 1. Foi essa a

primeira axcursão do Flamen

go ao estrangeiro.
EM MAIO de 1947, o Ipiranga.

da capital paulista, realizou
dois' jOgQs em Ponta Grossa.

Venceu o Guaríl-ni por 1 a O e o

Operário por 3 a O.
EM 7 DE NOVEMBRO de 1915.�

realizou-se o 13° jogo entre qua,
dres do Rio e' S. Paulo. O 13 foi

azíago para os cariocas, pois
que proporcionou aos paulistas
a sua maior vitoria sobre os

cariocas. Os bandeirantes ven

ceram por 8 a O, tentos de De

mostenes (4), F'riedenreicb (2)
Mac-Lean e Formiga. O� dois

quadros estavam assim orga
nizados: PAULISTAS Case;

miro (Mackensie), O;rlando
(Paulistano) e Osni (Macken
zie), Gula (Paulistano), Rubens
Sales (Paulistano) e Lagreca
(S. Bento), Formiga (Ipíranga) ,
Demossteries (A.' Palmeiras).
Fridemeich (Ipiranga) Mae.,

Lean (S. Paulo Atlétic) e Hap
kins /(S. Paulo Atíétíc). - CA

RIOCAS - Baena (Flamengo).
Píndaro (Flamengo) e Neri
(Flamengo), Rolando (Botafo.,
go), Cantuaria (S. Crístovâo)
e -Galo (Flamengo), Menezes;

(Botafogo), Sidnei (Paisandú) ,

weírare (Fluminense), Mimi
sodré (Botafogo e Silvio (Bota.,
fogo) .

O PKIMEIRO clube de espor
tes (terreste ,C! ao ar livre) fun_

dado no Rio de Janeiro, foi (J

Clube Brasileiro de Cricket, em
1875. O segundo clube surgrnde
em terras cariocas foi o Clube
Brasileiro de Futeból Rugby, a

primeiro a cultivar esse esporte
no Brasil, fundado 'E'IIJ;l 12 de
setembro de 1891.

LX

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Ipiranga " Pags8ndú 2
Ante-ontem em sua praça de

esportes, situada na Vila O

perária do Saco dos Liníões, re
cebeu o Ipíranga Futebol Clu

be a visita do forte "onze" do

paysandú, de Brusquei
O enco.tro entre as duas a

:gremiaç�es alví-verdss, embo
ra muito deixasse a d,k\s€Jjar atl
numeroso público que afluiu á

quela praça, ofereceu bons mo

mentos d1� vibrações e entusias
mo.

visitantes, atirando rasteiro' ás
redes ,e inaugurando o marca,

Qor para o Ipiranga,
Aos 6 minutos contundiu-se

Orlando, sendo substítutdo por
China.
Aos 12 minutos o Ipiranga

interrompeu a partida por al
guns minutos para a mudança
do uniforme alvi-vcrde pelo alvi
azul do Caravana do Ar, visto

que a jaqueta dos 'vísítántes
era idêntica á sua.

Aos 17 minutos, cobrando
uma penalidade máxima Man
dico elevou para dois o �escore,
favoráve] ao Ipiranga,

Aos-- 40 minutos, com um po
tEtrlte pelotaço de fora da area
perigosa Wilmar diminuiu a dife
rença, consignando o primeiro pon-'
to dos brusquenses. Com 2 x 1 '10

A equipe visitante não se exi

biu como queria a assistência.
Apresenta falhas em todos os

seus setores. Individualmente
todos atuaram num mesmo pla
no, com exeção do mtía esquerda
;Wlimar (n. 10) que se sobres

saiu com a figura dominant€
'. .

da porfia. É um Jogador de
'grandes recursos técnicos e do
tado de excelente preparo fisjco, marcador, terminou a primeira
além de eximio chutador. Três fase.

tentos assinalou Wilimar, dos
Aos 6 minutos foi anulado um

quais um foi injustamente
tento de Mandico, obtido cm

anulado. I
visível impedimento.

Apesar das falhas, Os brus, Aos, 10 minutos, novamente
quenses demonstraram-se ar-

Wilimar burlou a vigilância de

doresos, e combativos, jogando Ari, com um "tiro" magistral,
com entusiasmo, mesmo num empatando o jogo.
ambiente extranho, Decorridos mais 4 minutos O

-Os locais que não contam mesmo Wílimar fez balancar
com uma equipe capaz de ohrí-

asr redes Ipiranguistas, sendo o

lhar em prélíos dessa natureza,
tento ilustamento anulado.

I1eforçaram-na com elementoo Aos 20 minutos Mandico

de primeira grandeza do nos- aproveitando um 'Choque d�
so "soccer como Nizeta e Jair, Manéca com o guardião do Pay,
do Avai; Ari do Bocaiuva, e sandú, sem a menor dítículda-
Mandico, do Paula Ramos. de desempat.ou a partida.

Sati-sfCiZ a exibição do Ipiran. Aos 38 minutos, outra vez

ga, sendo de destacar o papel Mandico manda a esfera no

d1e Jair que realizou uma das barbante, obtendo o último goal
suas melhores partidas. Nize- da tarde. �

ta, Mandico, Adil, Serapião Assim, com O marcador acu

Flávio e ildefonso jogaram asando 4 x 2 pró Ipiranga, ter

contett'lto sendo regular,es os
minou o encontro intermunici�

restantes. paI de domingo, conquistando
Precisamente ás 16,55 horas,

o v,eillcedor uma linda taça ofe-:"
após o hasteamento do Pa.vi� Tte-cel. Paulo Weber Vieira da

.1hão Nacional e troca de gen_
Tte_cel. Paulo Weber Vieira da

tilezas no gramado, com a Rosa, comandante do 14° B.C.
presença dos srs. Prefeito Dr. A partida preliminar, dis
Adalberto Tolentino de Carva- putada entre Vila ,Operária e

'lho e Ue-ceI. Paulo Weber Caravana do Ar, terminou com

Vieir.a da Rosa, foi dado iníe>io um empate de 2 x 2.
,á peleja, tendo na arbitragem A renda foi de aproximada ..

o sr. Antônio Salum, um dos mente 2 mil cruzeiros.
mais prestigiosos apitadores -0-
,do Estado. O CAMPEONATO CITADINO DE

O;f"quadros formaram assim: AMADORES EM NÚMEROS
" Paysandú - Schwicker, Pia_ ?cm a Pellejo entre Olímpico e

za e Loureiro; Orlando, Orion Iplranga, vencida pelo primeiro
"e Cachaça; Dionísio, Bra�co, p�r -desistencia do seu antago·
,Chico, Wilimar e Carlos. msta" terminou há dias o certa·

Ipiranga � Ari, Adi! e Serapiã0; me amadorista d'a eidade, do

TIdefonso, Jair e aot'eIlho; Flá- qual damos abaixo um ligeiro
via, Nizeta, Manéc.a, Rodrigues retrospecto:
e Mandico. 10 jogO, em 16�7-49 - IPIHAN-
Aos 4 IlJinutos de jogO, o nié· I GA 4 X LIRA TENIS CLUBE 1,

dia esquei"do Bote'iho reoebendo te��os de Zilinho. (2), Manéca e
a pelota, de Jair, avançou até Glhnho, para o vencedor e

:pró\ximo a área perigosa dog Paulinho, para o vencido.
'

OONV'[TE
A Presidência da Fep convida as Exmas. Autoridades Ci�

ví� e Militares, Ligas, Associações Desportivas, Atletas e o pú
bllco�'em geral para, hoje, terça-feira· ás 18 horas na sede des

ta. enti�ade, á rua João Pinto n. 32, assistirem á posse da nova
Dlretona e do novo Tribunal de Justiça Desportiva.

•

Florianópolis; 20 de dezembro de 1949.

NELSON MAIA MACHADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
A,tende, diàriamente, no Hospital de C�id8de

�.-,-,:-""-,,-_·....·,,_·.-_·_-_,,-'_'_-_·_W.-_-_'_-,,.-.-_"""_".·........ .-.-.-..-.-,...........

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Criançàs

Consultorio: RUa Tenente

.uve1ra, 29
Horário de consultas: 9 ás 11 Médico -

...
Sábados: 14 ás 1'7 h�.

Dre Milton Simone
Pereira

Clínica Círurgíca
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
1)oa Serviços dos Professores Bene-
4lieto Montenegro e Piragíbe No-

jO
guelra (São Paulo)

Consultas: Das i" ás i7 horas

Rua Fernando Machado, 10

, DR. LINS NEVES

Dtn&or da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

'Diagnóstico, coutrole-.e tratamento

ijNIpecializado da gravidês. Distur
�ia. da adolescência e da menopau
u.. Pertubações menstruais, 1 'l�1,\.

mações e tumores do aparelho geni
'blJ feminino.
Operações do utero, ovários, trem
�, apendice, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru-

,

taru)
llSSISTENCIA AO PARTO E OrE-

RAÇõES OBST:E:TRICAS

f)o.enças glandulares, tiroide, ová

trlOI, hipopíse, etc.)
iVlaturbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.
��ODllultório R. João Pinto, 7 - Tel,
�,Ml
Resid. R. 7 de Setembro Edil.

�d'us e Sousa - Tel. 846.

DR. N�WTON d'AVILA

�Arurgia 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- I
de das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal Ramos n.

15 - Telefone 1.422.

Dr. Mário WeIIA.ue.
Olaka médica de adultAla a criaaçu
Oonsultórlo - Rua João Pinto. 16

Telef. M. 769
eonlulta da. 4 i. 6 bora.

.e.tdfacia: Felipe Sehmidt L '1.
Telef. III

Dr. r..lo '0... '

Clinico e operador
ea:aaultório: Rua Vitor Meirelel. IL

Telefone: 1.405
âuultal da. 10 ii 12 e da. 14 la
II m. Reoidêneia: Rua Blumenau.

22, - Telefone: 1.630-

Dr. 'Guerreiro da
Fonseca

fransportes regult'lres de cargos

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA YORK
Informagõ•• oomo. Aqent..

P'10f!.D6polll - Carlos HoepokeS/A -Ci- Tel.etone 1.212 ( Eni. t eteg,
São Pr.Dei.co do Sul _ Carla I Hoepcke S/A -C'I - .Telelon� 6 MOO R �MA:: K

...................................................., �

FERIO \'l REUMATISMO e
PLACAS SIFILITICAS

I Elixir de Nogueira
Medioação ouziliBr DO trotorn.nto

do .iflJi.

�specializada em artigos para Tubos canos
, homens ,. p8v8nizadosVARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA- A chegar dentro de alguns

E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS. dias grande importação a pre-
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS ços reduzidos

PARA HOMENS MEYER & 'COMPANHIA
ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA· Rua ConseÍheiro Mafra, 4

TAS, PIJAMAS, ,CHAPEUS, ETC., .

FLORIANóPOLIS

Tudo pelo menor preço da praça
Faca uma visita à' Do·ssa Casa e verifique

nossos preços e artigos

, .._--------�--

Especialista
Efetivo do Hospital d.
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

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

,1\. PULYDORO ERNANl DE S

THIAGO
Médico e partebo

Hospital de Caridade de Plo

ríanópolis. Assistente da

Maternidade
ioençae dos órgãos internos, es oe

cialmente do coração e vasos

sceneas da tiroide e demais g!an
dulas internas

:Jtntca e cirurgia de 8�nh()rll. -
( Partos

ilSIOTERAPIA - ELECTROCAR
OIOGRAFIA -- METABOLISMO

BASAL.,
tORARIO DE CONSULTAS.: -

Diàriamente das 15 às 19 no-
-as.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles D. 11

Fbne manual 1.702

RESID:SNCIK:·
Avenida I'rompowskí ti:!

Fone manual 711ft

Dl. Roldão COIlI,"
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
VURGA - MOLltSTIAS DE SE

NHORAS - PARTOS
Formado peJa 'Faculdade d. Medi·

ilDa da Uni't'enidade de Sio Paulo,
onde foi assistente por vã rio. aDOI do
Serviço Cirúrgico do Prof. AlIpi.

,

Correia N"
Cirurgia do estõmago co 'ria. eireula·
";'1. intestino! delgado e gre••o. tirol·
de, rins, próstata. bexiga, atera,

a...irioo e trompas. Varicocele,' bldro
ceie, varizes e herna•.

Con.ultas: Das 3 ia 5 hora.. l na
I'elipe Schmidt, 21 (alto. da eaaa

Paraiao), Telef. 1.598
ae.ic!!ncia: Rua E_teve. JuDior. 170;

Telef. M. 764

Dr. M. S. ünlcull
C1inica 'cx.cluoivamente d,e criança

aua Saldanha Marinho. 10
. Telefone M, 7U

DR. A. SANTAELA
(l'ormado pela Faculdade Na,�1o
nal de 'Medicina da Universidade

do BrasU)
lof6d1co por concurso da .l.sslst&n·
cta a Psicopatas do Distrito

l"ederal
IIX-Intl'.rno de Hospital Pslqu1A
trtco e ManicOmlo JudIclArlo

da capital Pederal
IIx-Intemo da Santa oasa de MI·
serícõrdta do Rio de Janeiro
OLtNIOA IIomDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
Oonsultnrto: EdIficlo Am61ta

!feto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro Oe osr

ralho, 70.
Das 15 "8 I8 hora»

Telefone:
Oonsultórlo - 1.:'1._.
Resldêncta - UI05.

s e c e 50CIAL�

PO�líO ALEGRE ..

RUA VOLUNTÁRIO,S DA PÁTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL. 58S - TELEFONE 6640 - TELEGRAMAS: .PRO'fECTORA.

Ager cia Geral para 8t8. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22- Sob.

•

Caixa Fostal. 69 Tel.:"Pi'otectora" FLORIANO=--OLIS

···················�································I.DR.

A. DAMASCE�O DA SILVA
ADVOGADO

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS
\

Praça 15 de Novembro, 22 - 2° ao"

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

Florianópolis - Santa Catarina

LOJA OIS CASEM IRAS
RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

Extravi'" de apólices
Elisa Maria Collaço Barbosa

torna público, para os devidos
efeitos, o extravio das seguin
tes apolices da Divida Pública
do Estado de Santa Catarina;
Lei 769: apolíces números
2634, 2635, 2637, 2639, 2640,
12641, 2643, 2644, 2645" 2646
t2647, 2648, '2649, 3277,. 3281,
3282, 3284, 3285, 3286, 3426,
3427, 3428, 3429, 3430, 3432,
3433, 3434, 3436, 3435, 24311
2636, 2638, 2642, 3283; Lei 507:1
1076, 1078, 1099, 1100, 1101,
1102, 1103, 1108, 1115, 1116,
1117, 1119, 1120 e 1121.
Florianópolis, 12 de dezem

bro 90 1949.
Elisa-Maria CoBaço Barbosa

•••••.. '.•.... >... .. ..

Se ricos quereis ficar
De modo

-

tacil elegal
.Fazei hoje uma inscrição
Credito Mutuq Predia

. ' �

AVIS()
ELVIRA MUND MAZARAKU:l

(Dona Vivi)
Obstétrica (parteira)

Comunica que, desta data em i

diante encontra-se à disposição '

de quem necessitar de seus ser- .

'

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

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

lIaita. felieidad�' .el.· ·d�el�·�';
Co de ..eu _filhín�o I

Mas, nio f)squé�.. que o ••1laM
presente para, o Mil "PIMPOLHO"
é ama caderneta iii. CUDITG
MUTUO PREDIAL.
................ " �

I Perdeu-se
I A caderneta da Caixa Econômica
Federal pertencente à Neusa Bar-

I
reiros. À pessoa que levá-la à Caí
xa, os agradecimentos de sua pro-

J prietária. '

rít!I r1ID Fabricante e didribuidcre. da. afa�ada. Gana
'1111 feoçõ•• -DISTINTA- • RIVET' Po..ue um 111'011";

d••ort:lmellto de oasemiralt rl.cado.; bria.
bOlla • baratoa. algadõ•• , "tmoFinl o a.lam.lltoll
para alfalatollh que "eceb. dil'.tom.nte'� da.

60."11 Com.l'ol••t•• do lnt••lolf no ••ntldo do Ih. fax.rem. "'JID2';
f'lcl'la:n6polill • .:::iJ FILIAIS.m Blumtinau:_ Lajeu.

Mh�íC(1Iif; .� Calfa "IA CAPITIU,· Ghaa-r:,a 13 ·&lt't�lIgao doa
vllltG ant�. d••ftlltu(.U'om .aol1 oomplI'c .. :l MATRIZ emn

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o principal dirigontB da China Gomunísta, SI',· Tsé - tung, um, w'OSCOWI
LONDRES, 17 (V.A.) A Rádio, na Comunista. Disse a emis- ficial soviética, Mao Tsé-tung zade e á cooperação entre a Chi- ·tual situação na

: China, como"

de Moscou anunciou que ao soj-a de Moscou que o líder co- disse: "Esta' oportunidade de na e a União Soviética" e disse consolidar a vÜ,lÓria comunista ..
f

meio dia dej ontem chegou. a munista chinês foi recebido na visitar a capital da União So- que a Rússia lidera as nações ali e onde -aracar'; proxímamen-
capital Soviética o dirigente estação Tango por uma guar- . .

" que desejam a paz. - te), para o domínie, completo da

máximo da China comunista da de honra que lhe opresen.. �Ié�Ica, o prImeIro, Estado so- Os diplomatas ocidentais tem nação de mais de 4100.GOO.OOo. de
sr. Mao Tsé-'tung. tou armas e várias bandas mi- clal�sta do mundo, e um. aco�l- poucas 'dúvidas sôbré os assun- habitantes, credita-se que a prí-
Ma0 Tsé�tung fêz a viagem lítares 'executaram os hinos tecímento de grande satisfação

[tos qU€\ tratarão Mao Tsé Tung meira entrevista en�lre Stalin e'

em companhia de ·N. Rosschm- soviético e comunistas chínss. em minha vida". e Stalin e dizem que os dois li-I Mao terá lugar dentro de poucos
embaixador soviético:na Chi. Ao responder a boa-vinda o:' Mao Tsé tung deu vivas "a ami- deres passarão em revista a a- dias. ..,

"orl."6pOII', 21 <le dezembro d� '949

o MOMENTO'

OS DESMEMORIADOS

/

o que' na reakdade, contraria os ínterêsses fac

ciosos do udenismo local, quando se insurge contra
os projetos de meios que habilitarão o Govêrno do
Estado a enfrentar os problemas da administração,
é precisamente o fato de estar assim. disposto o Po-

. der Público a ir ao encontro das aspirações gerais.
Nada poderia contrariar tanto a oposição e os seus

objetivos de domínio como a perspectiva de vir o Go
vêrno a atender, como o pretende, às necessidades co

letivas que se vão impondo à solução governamental.
Porisso, assumem uma- falsa atitude de físcalí

zação das verbas orçamentárias e se enchem de men

tidos escrúpulos no exame de minudências de ba

lanço, com o fim mesquinho de lançar à suspeição pú
blica os homens de cuja iniciativa possa advir a rea

lização que tanto temem. .

Impedir' que subam "as cifras da arrecadação;
obstruir a possível expansão da receita estadual; con
trariar, por todos os meios lícitos ou ilícitos, a po
litica financeira do Govêrno, _: eis a questão a que
se apegam, na mais cega traição aos altos ínterêsses
da coletividade, os homens que constituem a mino
.ria representada no Legislativo e na opinião pública
de Santa Catarina. Daí, á campanha de pessimismo
que desfecham, contra as possibilidades econômicas
e firianceiras do Estado, pretendendo íomentar a in

quietação popular, ao mesmo tempo que estimular a

sonegaçao o contribuinte pela incompreensão das fi
nalidades dos recursos do Tesouro.

Dessa fórma, governar passa a ser debater-se
contra a mais insensata oposição, nem sómente ao

Govêrno, mas também às causas da coletividade es

tadual.
E quando, em defesa dos ínterêsses do Estado,' se

expõe o pe.J;lsamento sadio e construtivo que anima a

administração, o ódio de tantos ambiciosos contrag'ia
dos explode em insultos, na verrina reles dos escre
vinhadores de memória frágil e de estupidez ilimi
tada.

Ainda ontem, alguém, cujo estilo não tivemos
ainda tempo de confrontar com o de um certo discur
so pronunciado ao tempo do Estado Novo, apontava,
mais uma vez, à execração. pública o comentarista
que diáriamente ocupa esta coluna, - transformado
em réu de opinião por haver escrito no "Diário Ofi
cial", durante o regime de 10 de novembro de 1937.
O escrevinhador exacerbado esquece que, bem perto
de sua pessoinha, homens que não pddem já tê-lo por
bom correligionário não saberiam negar a .colabora
ção de que deram ao sr. Getúlio 'Vargas, naqúeles
dias de transição histórica, ao cabo tie cuja experi
ência fôra de esperar-se uma democracia em que não
se abastardassem as liberdades públicas pela licen
ciosidade dos costumes

.

políticos e jornalísticos ...
Pergunte o autor do "suelto" de ontem ao sr. Irí
neu Bornhausen se está arrependido de haver colabo
rado com o Estado Novo enquanto exerceu o carga de
Prefeito de Itajaí. .. Pergunte ao ex-candidato ude
nista a Governador do Estado se, como condição de
sufrágio quê lhe deram os seus correligionários, teve
êle de renegar o seu passado ...

Lamenta, pois, o comentarista, a cujo cargo se
acha esta coluna, que não lhe seja dado, já em rela
ção ao autor da verrina de ontem à tarde, manter-se
o engrossador do Estado Novo. É que sempre lhe me
receram repulsa os hipócritas e piedade os desme
moriados.

I a França se opõe ao rearmamento alemão
BRUXELAS, 20 (E) - o sr. Ro- Acrescentou Schuinan que o pro-

hert Schuman, ministro do Exte- blema é colocar em estado de de
rio!' da França, respondendo as,

perguntas sobre o rearmamento ela í'esa todos o laiscs que o Ct'reçall1

Alemanha declarou que "a França I gurantias
de que são democra. tícosse opõe ao rearmamento alemão". c amantes da paz, rsto não significa

porem que os aeontccirrrcntos não

devam ser observados. disse. "Não

poderíamos tolerar, por exemplo
que a Alemanha Or-iental fosse re

armada, sem real'l1}ur tambem a,

Alemanha OcidenLal" ..

DESPEDIDA AOS RESERVISTASPrel. Torquato Tasso'

<cUIDa luz nas trevas»
.

.

Concurso de \

vi'rinas
Está de parabens a Casa Singer que foi a primeíra a con

correr ao prêmio "Guarujá" (15 dias de propaganda) na "mais,
�ncontra-se nesta capital, aonue popular".

\

\

',:eIO tratar de relevantes prohlmas , Já fomos informados de que outras casas comerciais estão
Iigados ao seu Munícipio, o sr. 1'01'- se preparando, magnificamente, para participarem dêste con
quato Tasso, honrado Prefeilo de curso, cujo prêmio não pode ser maior, nem melhor.
Urussanga. Aguardamos, pois, as surpresas que nos reserva o gôsto

Q esforçado administrador d-ique, artístico de nossos comerciante. - J

la prospera comuna do Sul do Es-
.

tado conferenciou, ontem, larga-:
mente, com o sr. Governador em

exercício e com o sr. Secretário do
Interior e Justiça, Educação' e Sau
dr.
Ao Prefeito 'I'orquato Tas3;; �5

nossos votos de feliz permanência
,en Lre nós.

COMO SEMPRE•••
Velho freguês o sr. Osvaldo Ca

bral. Há tempos andava no máu
costume de sugar aquilo que êle
chamava o alambique do adversá
rio. Agora fugindo ao conteúdo de

acusações veladas e indiretas cre

tinas, não consegue, sequer, res-.

guardar os' fundilhos mal vigiados
e desguarnecidos desde quando os

estudos especializados sõbre a te

rapêutica da paralisia infantil vie
ram para a curiosidade popular.
Estamo!'; julgados Ilas acusações

mútuas'.
E eu estou de paz 'Comigo mes

mo, com a minha conciência e com

Deus .. É o quanto me basta.

R_u.bens de Arruda Ramos

Prel. Oscar Da Nova
Nesta Capital, onde se encontra

desde ante-ontem, o sr. Oscar Da
Nova, digno Prfeito de Joaçaba,
exerce grande atividade fl serviço
da sua administração.

O Prefeito Oscar Da Nova este

ve; ontem, no Palácio do Govêrno,
tendo conferenciado com o Ohef'e

I
do Executivo DO Estado sôbre im
portantes problemas do seu r ico

. Mun icip io. .
,

! ",O Estad'o" cumprimenta-o.

•

COITlIA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO.

l'

O Comandante do. 14° Batalhão de Caçadores tem .o pra-.
zer de convidar as Exmas. autoridades civis, militares e ecle

siásticas, bem corno o povo em geral, para assistirem as fes
., tívídades levadas a efeito dia 23 do corrente em homenagem

aos reservistas que serão-licenciados por conclusão do tempo.
PROGRAMA - DIA 23

a) - às 7,30 horas - missa campal na parte interna-do.
Batalhão, oficiada pelo Revdo. Pde. Itamar Costa, Capelão da-
Unidade;

.

b) - às 8,30 horas - leitura do .Boletím alusivo à data.
Entrega dos certificados de reservistas e distribuição de prê
mios.

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

,

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

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
'.

.

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
SERÃO ATENDID'OS TODOS QUANTOS'DESE'JAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A.

RUA F'ELIPE SCH1IIDT.
HORÁRIO: DAS 10 AS 12 E DAS 14 AS"l'7 HORAS,

DIARIAMENTÉ.

O Diário do Povo' do Rio, de 11 dó corrente, entre
suas notas políticas, assegura que o P. T. B., .em nosso

Estado, tem aumentado consíderaveímente o seu con

tingente eleitoral. .Até aí nada de" novo. Acrescenta,
entretanto, que o P; .T. B. cresceu, com !o:�sacrificio do
P. S. D. Onde? Quais os próceres ou.elementos pesse
distas que se passaram para os trabalhistás? Também
para nós é novidade que o sr. Saulo Ramos seja can

didato ao Govêrno do Estado. E muito mais, que
conte.rdesde já, com o apoio do-P. S. D., como conta o

jornal.
Para usarmos da veemente- e- reíteradà terminolo

gia do lider trabalhista em Santa Catarina, denuncia
mos o Diário do POJo, órgão central do P'I T. B., como

.< jornal reacionário, com métodos de profissionalismo:
político! '

,

Cremos que, dentro dos ideais hímalaianos de so

eíal-trabalhísrrro, o sensacionalismo dás fantasias ur

didas pelo comando da vontade sôbre o pensamento,
deveriam merecer a mais obstinada' dás reações. As
massas, afinal, não vão nessas fantasias em massa!
Desse jelto .o nobre deputado Saulo Ramos acabará
fazendo habitualmente suas refeições celibatárias
na. .. Ilha do Brocoió!
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