
HONG-KONG, 21 (O E.) �.

O governo comunista chinês
declia!rou que aviões :firanceses
violaram suas fronteiras e ado

vertiu o govêrno francês de
que terá que assumir a responsa
bilidade do que aconteceu em

consequencía de sua ínterven-

ção na guerra civil chinesa.
A NOTA DE PROTESTO- Á

FRANÇA
A radio comunista disse que

......
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o� EE. �u. em· face do. regime espanhol
Blv.ergenClas .eetre militares e diplomatas americanos
.:Washmgton, �� (O E.) ta são 10 - O Departamente O estabelecimento militar de-

DIplomatas e militares dOO Es- de Estado julga. que n�a de· selaria obter algumas conees
tados Unidos encontram-se ho- veria fazer pata enviar ajuda sões de F'rancos, ou pelo menos
je em divergência a respeito de econômica, até que seus vizi- ligá-lo ao bloco ocidental, para
qual deverá ser a atitude tutu- nhos da Europa estejam dís- que a Espanha se transformas

� da Administração Norte-Ame- postos a associar-se com' Frari- se no último bastião do Oci
ricana fac� a? regime espanhol I co, em igualdade de condi- dente, n.o Continente Europeu.
do generalissimo Franco. ções. A França é considerada I
Os respectivos pontos de vis- como o maior obstáculo. 20 _: IO------é--'-I--.,----_•••••••••••••• '

IIIi•••IlGi1•••i!I••••••••�_ ,amor mais mor-
tal que n alcool
P,ARIS, 21 (G.) - O amor

é 17 vêzes mais mortal que o

álcool, de acôrdo com as esta
tllsticas de suicídio publicadas
pelo Boeltim Municipal de Pa

ris. A Investigação das causas

.dos 51 suicídios que tiveram
lugar no mês de' [ulho último
em Paris, mostrou que 17 pes
soas 'praticaram o suicídio por
maleS' de am(?L_ j_E_0r ���uilí-
doenças incuráveis, uma p<:l
alcoolismo e 11 por motivos
diversos. '

Ano XXXVII

o 'MOMENTO

Leviandades' dum
'correspondente politico

,

Vozes das mais autorizadas, .ern tôdas as correntes polí
lJ:cas militantes no pais, e especialmente na {j,'D.:'\., não Ire
sitaram em proclamar a aJ.livel e::J dignidade, do gesto tom

q_y.en srL.::\.f!(_êl�c....ili.�'rL�nrlp {tu ,''-0' �_ � -
�

piimira, no GOll::,elllo Nàcional (lU P. .D., a so luçã o tio prolile-
ma da sucessão pres idenciul, abandonou a chefia daquela or

ganização majoritária, por uma ronuncia irrevogavel. üs que

conhecem mais de perto o carater positivo e a conciência mo-

I, r-al do preclaro Caíar inense não poderão ter dúvadas a res

peito da firmeza daquela atitude, tão bem interpr-etada, aliás,

por adversárlos politicas de maior expressão nacional, como

um José Américo de Almeida, eminente senador pela tI.D.N.

da Paraíba.
A imprensa ela Capital da Republicá, por órgãos de íncon

{estável insuspeição no caso, como o "Corr-eio da Manhã",
não silencrararn o seu aplauso franco à conduta do sr. Nerêu

Ramos, cuja repercussão em todo o pais foi de molde a con

centrar na pessoa do insigne Vice-presidente da RepúlJlica
as simpatias gerais e a opinião po litica nacional.

Apareceu, porêm, aqui, já agora, com inexplicável atra

so, uma objeção r idícuâa, nem sómente ao gesto do sr. Ncrêu

Ramos mas também à sincer idade das referências que lhe

:r.izcram os 81'S. Antonio Correia, José Américo e Gosta Rego,
O vespertino da U.D:N. catarínense publicou, ontem, uma

lOorresp'Ü'ndência do Itio, assinada por um e. Vjanna, o qual.
tacha de "brusca e ínjustífícáves" a atitude do ex-Presiden

te do 'P ..S.D. nacional. Assevera o impagável cronista que o

gesto foi imprudente e que se alguém pensa de maneira diver

sa .não o :faz sem calculadas Intenções .. ,� Assim, o ST. Auto

ruo ,Çorreia, briqadeirista fanático (expressão e conceíto tex

tuais da correspondência ontem estampada no "Diário da

Tarde") ao abraçar o sr. Nerêu Ramos, felicitando-o, enten

deu atrair- ° vice-presidente pos:« a causa briçeaeirieta, -

afirma o sr. e. Vianna. Quanlo ao sr. José Américo, 'empenha
do, numa rude 'camipan'ha contra o Gatete, viu no sr. Ne.rêu

1�amos um nOvo companlieiro de jOrnada oposicionista, (o que

importa na mesma i,ntenção do outro: apenas atrair o vice- '

l)residente da Repu,blica). Já o sr. Costa Rego subOl'c1inava

se a inLerêsses poJoiticos 'de Alag<'Yas ... O sr. Nerêu Ramo,> é

que, acentúa o jocoso corr,e'srponclel1le, sobrepaira, como ho

mem de larga experiência pOIUica, a êsses comentáriOs louva·

minheir°-s. .. "

Mas, afinal, o se. ,C. Vianna, além de relardado nas suas

"apreciações e bas-Lánte alheio às transformações' constantes

e vertiginosas do panorama político, não parece ao'menos bem

Jamiliarizad,o com as rodas' uelenistas d,a ,Capital da Repúbli
ca. A suspeição lançalda em 'c,heio sôbre a palavl"a e a compos

IlH'a ele 11111 senador d,a eD.N. como ,o sr. Jos'é Américo.; que,

''(Ie-resto, foi calorosamente e nnanimemen·te aplaudi'c1o ao sau

dar, no Senado; .o gesto do sr. Nerêu' Ramos, não Leria circu

'Ilação em nenhum jornal 1lldenista do �üo; talvez mesmo só

em Florianó:polis, uma folha que se diz autorizada intér·

ipre.Le elo penslUmento da F.D.N. dferecesse gasaJ.hado a t:m

tos de.stemperos, para servir, à guisa de sais ele frutas, nos

cOllciliábulos de mediocridades polHicas', e em funçüo de des

cargas bifiosas mais ou menos ,-iolentas ...

Dia 26 de- ianeiro" a

instalação da Repú-'
blica da India
LONDRES, 21 (E.) - O go

vêrno da India convidou ofici

almente o sr. Ernest Bevin, se

cretário do Foreing orríce da

Grã-Bretanha, para' compare-

\cer 'áf, cerimônias�
. em No-�a

Delhi da instalaçao da Repu-
, .

blíca da India, a 26 de janeíro,
segundo anunciou esta noite

um porta-voz- do FO'reing ortíce.

0••••••••••••••••..•••••••

•

Chou-Ea-Lai, mmísrro das Re

lações Exteriores da Chiq1 co

munista, 'havia declarado que
aVIOes franceses violaram o

"sagrado ar t'errrtorial" da Cbi
na comunista em missPes de

t.econhecimento no dia 1'4.- de
dezembro, perto' da 'fronteira
com a Indochina" aO

.

mesmo

trmpo em que os comunistas

'Trabalhando por S. Catarina
VII

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

ANEXO N. 19

e Aquisi;VERBA 4 - Obras" Equipamentos
ção de hnóveis.,

Consignação �I - Obras Isoladas.
0,1 - Proseeguímento e conclusão

isoladas e sob sua fiscalização.
04 - Divisão de Obras,

d) - Delegacia Fiscal em Santa Catarina,
para conclusão de obras e instalações .

k) - Alfândega de S. Francisco do Sul (San-
ta Catarina) _ '" .'.

1) - Alfândega de Florianópolis :' .

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
ANEXO N_ 21

Ide obras

500.000,00

500.000,00
800.000,00

Verba 3 - Serviço e Encargos..
Consignação l :_ Diversos.

Sub-consignação 06 - Auxilios, contribuições
"

e subvenções.
'

Alínea 01 - Auxilios.

04 .:..._ Denartamento de Administração.
05 - Divisão do Orçamento.
22) - Santa Catarina.
1 - Abrigo de Menores, de Florianópolis
2 - Associação Beneficente Joaquim Santiago,

de São Francl'sco do Sul _ : .. _ .

2.00J).OOO-

100.000

2.100.000
MINIST'ÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS

ANEXO N. 25
VERBA 3 - Serviços e Encargos'.
Consig'nafão I - Diversos.

Sub-consignação 06 - Auxilios, contribuições e

subvencõ es. '

1
"""

-

_ v'eparv.un:entu-rre .ffUIunn>:,-..-,....""u;-

05 - ,Divisão do Orçamento.
g) _ Auxilio ao Estado de Santa Catarina, para

prosseguimento das obras de construção do Pôrto

de, São Francisco do Sul, e aquisição de aparelha-
mento para o trecho do cáis já construido , 20.000.000,00

31 Departamento Nacional de Estrada de

Ferro ,

a) Auxili» ás Estradas de Ferro, federa·is,

arrendadas ou sob regime de administração autár

quica, de acôrdo com a lei n. 272, de 10-4-1949:

4) - Estrada de Ferro Santa Catarina ... ; 5.000.000,00

5) - Rêde de Viação Paraná-Santa Cata-
. . . . . . . .. 20,000·000,00rina - ',' .

.

02 - Contribuições.
31 _ Departamento Nacional de Estrada de

Ferro.

01) - .pepartamento Nacional de Estrada de

Ferro.
03)
04)
05)

- Subvenções.
_ Departamento de Administração.
_ Divisão do Orçamento.

Novos preços para a gasolina'
CUSTARÁ o-s 1,80, NO RIOO LITRO

RIO 21 (V. A.) - O Canse' custava Cr$ 1,82. Em São Paulo,
lho Nacional do Petróleo fixou capital,' o litro do produto será

bs novos pr-ecos para venda da cobrado a Cr$ 1,S7, e Cr$ 2,17,
gazolina e estabeleceu as co· em Belo· Horizonte. A gasolina
missões devidas -aos revendedo' comum, v-endi,da em caixas com

res do produto, em todo o ter- 37,85 litros terá o� seguinte�
ritóri.o nocional. preços: 94,90, no RlO de Janel'

OS NOVOS PREÇOS ro; 116,90, em Belo Horizonte;

A tabela que acaba de entrar I e 98,00 em São Paulo. A comi�
em vigor estabelece o pr'eç"o de l são �os revendedor.es de gasoll

Cr$ 1,80 para apreço, do litro I na fI.cou estabeleCIda em 0,15.
de gazolina, que �te ontlem, por lltro.

,LISBOA, 21 (U. P.) - O .

mimstro do InJterior Augusto I de convenções a serem assi

Cancela de Abreu anunciou nadas com varias pais_es, pri�
que a emigração 'portuguesa, cip,almentr o BrasiL

. A?V�tlU
proibida c1l$de 194',{, será flei- entretanto que a mal?na ��s
niciada brevemente na base emigrantes lusos s.enam dln-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I Ministério da, Aeronáutica
,Diretoria do EOlsíno. Escola de Aeronáutica

WIilT. J 'ln Oul,nla-feira 22 de Dezembro ele '.49
--------------------------�.--�--------_-------

lnfu1"mações ute j� �:;:�I�;�e;.cion.1
iP::��ill?:l DÓs'!!,iOrodd-8oSv·l!rml-�sre� \ CO"!��:S!E�: «Admissão à Escola de Aeronáutica em 1950,

I João Pinto n. 5 'Ull U U \ , .

.
As inscrições para admissão ao, 10 Ano do 'Curso Superior da Es__

Diretor: RUBENS A. RAMGS Il&GUNDA-J'i11IR4 I Os operarios ,
livres estão cola de Aeronáutica em 1950 (Aviadores e Intendentes) estarão aber�

Proprietário e Dir.-Gerente 7 �� IMo at.t6...to, - L&ar\I1IUl - I mandando os comunistas Plan-I tas, na mesma Escola e nas Unidades do. F. A., �. sediadas nos Esta-

SIDNEI 'NOCETI Auto-Viaç&o ltaja! _ Itaja1 _ 11 !ao-
'

tar batatas. ,
rios, durante o periodo de 2 a 20 de Janeíro proximo vindouro, deveu;

, Diretor de Redação: rak�.1OO "Bl'ul9Qu__ JIInliiiv.i' -:1 ,Em âmbito intenaciona�, os do os candidatos, desta Capital, procurar as instruções e fOl'mu!'Íri�s"..
GUSTAVO NEVES UI horu. "trabalhadores dos países, demo-11,a citada Escola" diàriamenle, em 8,00 e 16,00 horas,' exceto aos sa-

ExpreallQ Bruiaqu_ - Hon 'l'hato .
'

d 'E d
'

ti d ZChefe de Paginação' _ 16,30 horu. ! cràtícos deram o tóra na �!de- hados, domingos e, fena os, e os dos < sta os, nas se es as onas

FRANCIS"CO LAM'�oUE Auto-Viaçlo Ca� - "oI!A� , •
.. i A' " B.lU'.... _ • horu. 1 ração Mundial de SIndicatos,' er eas ou ases.

Chefe de Impressão: "_uto-Vlaçlo Cat&rlln_ Curit&ba : que caiu debaixo do domínio co- Entre outras condições, os 'candidatos deverão, ter menos ele 2f

JeAQUIM CABRAL DA SILVA
--��� ew.BruU _ Ni-to AI-.! ní ta. anos de idade, refe'rid,os' ao dia 31 de dezembro do corrente ano, e'

R t .. "---
-.. mu IS

1
-

d
' .

t'f' 1" depresentan e: ' - o ......0.
' possuir certificado de cone usao os cursos Clen 't tco ou c asszco, e"

Rápido Sul-Bruilelra - JolnTlle -I t d érá 'os' , .

d tifi d d
-

.

A. S.- LARA 13 horas. ' O pensamen O OS op ari I Escola Prepa�'alarta ele Ca etes ou cer 1 ica o e aprovaçao em exame'

RUIl Senador Dantas, 40 - 'o
6 ���!�� Sul·Brasilelra - CUritiba -, livres, com relação à Federa-) de admissão às Escolas de Engenharia ou de Química, ou, ainda, de.'

andar 'rERCA-J'!lIRA I ção é €xpresso por James

B'lrr:
de alunos dessas Escolas?". '

Tel.: 22-5924 _ Rio ,-'e Janeiro Auto-Viaçlo Catartn_ - Pino AI.. 'I
'

f
-

I!'e - 6 horu. ' carev. ':_�:'_ ,-- ,
-----_

RAUL CASAMAVOR
_ A;��� Catarttt_ CuriUbI! Carey é ,secI'f'ltário do COll_

..'

Rua Felipe de Oliveira. 21 - Auto-V!&çlo oatartn_ Jo1aTik i zresso das Qrgianizaçóes In- i Ouçam dieriesnen te, das 9 âsv 13 e das 17 às 22 horas

80 andar - • horas, I ól '

•

I.6.utb.VlaçIO ca� TQbUtCl ' dustriaís, uma das gandes entl-
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
- Ji:���:::' 810 CNt6Y1o _ LqWIa _

dades trabalhistas dos ,EstadOS I7 horas. Unidos. '

Na Cap1tal Emp�. 'GlÓrla - � - 'fIM 11
A C' 10 • 8� horu.

. "Graças' aos verme aos -

IS:e�k�':::::::: C�' 45:�: u,�QO Bru8q� - BrwIfllUl - i diz Carey - os alicerces da es-

'I TUBARÃO -- S. CATARINA i
, .hto-Vlaç&o Itajai - lUJaS - 11 Ito I trutura internacional dos tra, .'

Trimestre ......• Cr' 25,00 ra9. 1
.

d I
---,--------------------------

M� C' lo Rápido Sul,Brasllelra - JolnvUe - balhadores foram c o n s ,r u 1 os

Nó':n;��
.

���i��
.

:: C�' ó.� 13 Jâ�i�� Sul-Brasileira _ CUritiba _ sôbre areia, as madeiras fica- ._�

No Interfnr 6 horas. ram carunchadas e o teto se
QUART.6.-:J'JlR.&

Ano •••......... Cr' 100,00 Auto-Vlaçlo CatlH1neIlJlO CIlrIUbe enchc-1u de goteiras:
- 15 horas.

J Semestre .. _ .... , Cr' 80,00 I A.uto-ViaçAo CatulDellft l�y-'.u. "Nós aprendemos, uma vez

I
Trimeatre ... '.... Cr$ 35.0Cl - • horas. mais, a velha lição de que quan-
Núm • Aut,-,·Via�o CatarJ:Den,ae LacuDIII

ero avulso .. CrI 0.60 _ 6.30 heras. do nossos 'irmãos' comunistas
Anóncioa mediante contrato. , Rápido Sul,Brasllelra. - O.mUba - i nos dão, um beilo d€ amizade,
.. • -6 horas. , ' �

..8 ongiDaia, mesmo não Rápido Sul-BrSbHelra Join...Ue - ; êles na verd'ad'el nos mordem a

uhlí d
- -

'\13
horas, ,

pIca OS, nao serao
, Jl):J;pr.,sso Slo cn..to..-ao - � -! face ...

"

dnohidos. S 7 horas,
"

"
� dlretID alo se respon- .

�\llt5:��r.çA:7:':� :j8�::::.1 Ao vêr que não podiam cola-
sabill.. pelos conceitos 'ru. botar com QS comunístas, os

emitidos nos artigos
_�,��ssgor�JlQU-

- No.... 'l'hato
operários livres ,ªe retiraram da

assinadoa,
_0;:-" -_ _ .._ _ _�;:;��a Sul BrH1l - Per&Q .&l.eIA Federação -MuniciPal de Sindica_

QUINTJ..-J'IlLlU tos.

AI�.!.1ar�!:tarlneDH PerIto
Entretanto, os ..trabalhadores

Áutô-VlaçAo-. 'Catarinenae - OJrltitNI precisam de uma entidade- in-
- 5 horas.' ,.

Sea,mda-feira Auto-Viaçlo, catail'1nenH - Jomnl.: ternacional' que os represente ,.'

"'TAL" - 13.00 - Lajes I P''''
-

:U:��ilO C&tal'Iln__ TUbado
I
,sem limitações de nacionalidade.

AJegre
-

- 8 hQl'<{UI. ! i poiisso 'resolveram fundar
·Á'Ilto-ViaçAo cata.rlln_ - Lquna I

'

"pANAIR - 9,25 - Norte - 6,30 oorae. ,uma nova federação mundial.

.;:CZi.ffiõ·· OO�SUL-: iS.li'"'
•��� Úl'LKoYAo -= Lopna -=-1 'Oos 'trn.tial.tThãoteS-ae�S'1tâÇ'Óª� .

....... )lzpres80 Brw!quenn - Brulque '

d
- .

•orte
' '.

II hons. -; everao reunIr-s� €m Lond'res '

Terça-'''re '

� ru�uto-V1açlo ltaj&l - ltaJl1 - 11 )100 'no próximo. C\ia 26. ,

-TAL- _ 8.00 _ Joinville _ 13�&�� �ul-Bra8ilelra - Joln...Ue -I Entretanto,: o 'rePl1:dio aos

Curitiba _ Parana-i' RftPicl� Sul-Brasileira _ CUritiba _:' comunistas não t'em apenas as-
..- • hOra. '

t 't
..

,

- Santos e Rio. blpresa Sul Oeste Ltda _ XapeCC) _ .. '

pec os In ernaClOl1:aIs.

PANAIR _ 9,25 ;_ No'i-te - • ho.fQ,' I, T,a;mbém dentro das fronteL
ú},.,ao DO SUL _ ti... Rooovl4r!!ll ��t-� I ras de várias nações o movi-

I ... . h
a Pc}Tto Al..,re t

' .

tOne ,
-.. o�. I men O OperarIa con Ta os ver-

VARIO _ i 2.30 _. eul _ A:��;:r.o Catarlneue -' CUritiba' melhos se acentua.' -

PANAIR _ 14,35 _ Sul _ ,,\u���o CS-tvmen. -_ lotn'rile I Ainda agora,_ hOiS Estados Uni-
V ",a:r1a-(eira Auto-ViaçAo catllirlln� _ t.quaa' dos. o Congrt'!Sso das Organiza_

-TAL" 13 00 L' -
-- 6,30 horaa, -

I d t·
'

b d
,

-, - ales e

portOI
Expresso 810 Cf't.to....o _ � _

çoes n us nals' ,aca a e ex-

Alegre 7 !��Vl� I
pulsar de suas fileiras os sindi-

PANAIR _ 9,25 _ Norte ruo
o UJaS - ltaJaS - 1& IID- catas € Meres esquerdistas que

CRUZEIRO DO SUL _ .0:.0' _ 18E=� Brwquen. - �ue -! simpatizam com a linha de MOs-
.-orte Rápido SlÚ-Braslle1ra Jolnnle _

'

CQU.
VA'

�� .

IRIO - t t,IO - Nort. Rápido Sul-Brasileira CUr.ltlba-
PANAIR - 14,35 _ Sul

6 horas.
ua.ADÓ

., Com!f.�ntando 'esta atitude, o

Quinta-feira _ A.;r.g-o��O Catarln_ - OUirlUba jornal News,and Observer, de
"'TAL" - 8," - Jola'f'iIl. Rápido Sul,Brasllelra Join...Ue Raleigh,' no estado de Narth

C· ri
' 13 horas.

a Bb. - Para.ap' Rápido Sul-Brasileira CUI\tI� _ Carolina, textualm€nte:

,

- "tos. Rio. ,!!_ �oz:��u, "Os dirigentes operários nor-

PANAIR - 9:25 - Norte Auto-ViacAo catarln�!UJe _ JOlnnl.. , te-americanos, cujo� objetivo é
PANAIR - 14,35 - Sul

-

:u���Çao catarm I assegurar o participação dos
VARIO - 12.36 - Sul - t5 horaa. /

- - Tubaric
trabalhadores nas coilsas bôas

CRUZEIRO I .. ExDr'lB80 "'0� - Lap.na
I'

• "') ,.,OL - iS,lil 7 horas,
. -

: da vida, reconhecem que o co-
Ex;preseo Brw!q\JelUe BrwtQu m" . .

14 hocas,
_

. - UnIsmo e o maIS perverso ini-
n:'utc-V1ação naja! -lnaJ&I - 1. D migo que tem de enfrentar".
_�r�eDae - HOTa,'.I'NMo O �aily Ne�s, de Washing_,

S�zta-felra Expresso Glória _ La&1ma __ '. l/I ton, dIZ .o seguInte,: '

-TAL" - 13,00 - Lajes e parto • 7 1/2 hor.... "O C\ . •

DOMINGO ongreSSO das Orgamza- DIREÇ"O I

Alegre
_ 6 ::�!�,o Sul,Brasilelra - CUritiba _ çóes Industrii1is fez uma saIu- Amélia.M PigoZzi

CRUZEIRO DO SUL - 7,10 I tlIorte
ar operação_ no pr�prio corpo ...

PANAIR _ 9,25 _ Norte FRAQUEZAS EM, GER."
e prestou ,a este paIS um servi-

_ lU. ço in1estimave'l."
VARIG - 1-1,40 �- No-rte VINHO CREOSOTADO"J

.'

I
Por sua vez, o Post, da cidadePANAIR - 14,35 - Sul "S I L V E I R A"

StJbado
de Denverl no Colorado, exorta

-TAL" _ 8,00 _ ,JoinviIJe

_,
os op�rários a continuar a lut�
pela IIberdad�

,

Curitiba - Paranagui \ Dr (I !.!lnHO G
'.

• ""1I1Iii • "O expurgo - diz o Post-'-'-
- Santos e Rio. G.t:LiJ IeTTIV,UIO _ 12,30 _ Sul

. .tI:; precisa continuar até qU1e( todo

{lRUZEIRO DO SUL _ UI,fi6
A D V O G A D O o veneno tenha sido eliminado.

IJ�
Crim. • ofvel "Que todos os sindicatos se

COD.titu.fção d. Soci.dade. l€mbPANAIR _ 9,25 _ Norte
rem que, para os trabalha�

NATURALIZAÇÕES d tPANAIR _ 1',35 _ Sul Ti I
ores ambém, o preço da liblen.·-

'" tu OI D.alarat6riol
. / PANAIR _ 14,35 _ Sul J

dade é a eterna vi!:dlância.
l)Qm"tIlllo Elcrit6rio e Relid1ncla "Um comunista enxotado pe- Traje rigor: Casaca, Smoking, Sumer, I{endo permitido linhO-"

PANAIR _ 9,25 _ Norte
Rua Tiradilnt•• 47.

,Ia porta da rua sempre trata branco.

-1 �tJZEIRO DO SUL _ H,OO
�ONE •• 1468 de 'encontrar uma porta nos Em 9 de qezembro de 1949

.--- -= fundos para €ntrar de novo, .'." O Secretário Geral, Arnaldo Dutra

Viação Aérea
H�rãrío

••rt.6
CRUZEmo DO SUL - 1&,80

liul

i

',R8DI0 TUOft' ZVO 9
i530.kilocil!:los ondas, médias de 196 metros

/

De acordo c0c!! os imperativos do
razão, do ciência e do bom senso:

� " .

•
'"',

N. o 1: Regras abundantes, pro
longados, repetidas, hemorragjas.
e suas consequências.
N.o 2: Falto de regras, regras.
atrazadas suspensas, deminuidas
e suas consequências, ..

VAUMART

DA TI LOG RA'FIA
.. I

Corr�spondencll
Comerciai

Conrere
Diploma

METODO:
Moderno e Eficiente

Rua General Blttencourt, 48'
(Esquina Ãlbergue Noturno)

CLUBE DOZE DE AGOSTO
_

CONVITE ,

De ordem do sr. presidente, tenho a honra de convidar os senhorC$'
ssociados e exmas. famílias 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 brilhan.tisml),
erão apresentadas as debutantes de 1949.

Não haverá reserva de mesas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o R�TADO- Qulnta-fElr. 22 ae Dezembro a. '94�

Coronel Pedro Lopes Vieira e familia e Jorge Chaiben e filhos ainda
;profundamente contristados com o inesperado e prematuro fa{cdmento
dr sua querida e sempre lembrada filha, espôsa e mãe

NEUSA LOPES CHAIBEN,
Viuvá Balbina Costa Churie e filhos, Elias Chaiben e filhos, �icolau Chai
ben e espôsa e Teófilo. Saad, também profundamente compungidos Dor

.igual sentimento pelo inesperado falecimento de sua filha, espôsa, mãe,
<cunhada e amiga

MARIA CHAIBEN
vêm por meio deste convidar aos parentes e pessoas amigas e conhecidas,
para assistirem à missa de .trigéssirnrê dia, que mandam celebrar _ pelo
.eternn -descanço de sua boníssima alma, quarta-feira 28 do corrente,
ás 7,30 horas, no altar do Sagrado Coração de Jesus, da Catedral Me
tropolitana de Florianópolis, e manifestam desde já, profundo e sincero
agradcclrucnto atodos aqueles que comparecerem a este ato de fé
cr-istã de nossa santa religião.

tar ina ao hespanhéis:
• - em 1795, em Pernambuco,
nasceu Pedro de Araujo Lima, - em 1817, na cidade do Dester

Marquês de Olirnla, Ialeceudo né 1'0 (Plor ianópolis) , faleceu com a

Rio de Janeiro em '7 de junho de avançada idade de 80 �nos, o Co-
O Comandante do 140 Batalhão de Caçadores tem o pra- 1870; ronel Alexandre José de Campos;

zer de convidar as Exmas. autoridades civis, militares e ecle- -em 18,11, pOT ordem de Ar ligas - em 1868, durante os celebres
siásticas, bem como o pOVO em geral, para assistirem as tes- que violou o tratado ajustado pou- combates de Lamas Valentinas, a

-tividades levadas ::t efeito dia 23 do corrente em homenagem i co antes, o Sargento-mor Manuel
I
coluna do catarinense Genern] Ja

aos reservistas que serão licenciados por conclusão do tempo. dos Santos Pedrosa, com um res- cinto Machado Bitencourtt, defen-
PROGRAMA - DIA 23 ,tacamento de 150 homens, Joi ata- den as posições conquistadas na

a) - às 7,30 horas - missa campal na parte interna do, cada por um destacamento de ori-Ilomba de Acosta, repelindo todos

Batalhão, oficiada pelo Revdo., Pde. Itamar Costa, Capelão da entais e índios do Tenente-coronel os ataques inimigos;
Unidade; J Manuel Pinlo Carneiro, riogranden- - em 1917, Chapecó, neste Es-

b) - às 8,30 horas - leitura do Boletim alusivo à data.' se que servia no exercito daquele tado, [o ir-levado a caLegoria de sé

Entre;a dos certificados de reservistas e distribuição de prê.' desposia e que foi degolado no dia de distrital.
mios.

, 122 d\ fevereiro de 1811; ! Andr· Nilo To,dasco

DESPEDIDA aos RESERVISTAS

.:
'I
'}

,

. i
'\

. ,

'I
,

"

ANIVERSARlOS:

S1', Artur Souza e Sili:« L

Faz anos hoje nsr. Ar tur Souza

e Silva, funcionário da' Faculdade
de Direito.

Cumpr-imentamo-ln pelo auspicio.
::;0 natalicio.

-0-
Cup, Romeu Delayte

Transcorre, nesta data, o aníver
sádo nataltcío do sr, Romeu De
layte, capitão reformado da Poli
,fia Mi'oHai'.

-0-
NOIVADOS:

Com a graciosa senhorinha Nely
Tonelli, dileta fi lha do . sr. João

Tonell i e de sua exma. esposa d.

Carolina P. Tonelli ajustou nnpclas
,

osr. Odanyr J. Santos, filho do S1'.

Manoel J, Santos e de sua espôsa
d. Maria J. Santos.
Aos jovens noivos o "O Estado"

.apresenta cumprimentos,

-0-/
V[AJANTES.
Dr. Spyl'OS Dimaios

Regressou de sua viagem a Curi
tiba aonde fora assistir a colação
de grau de seu .irrnão dr. Constan

tino Dinratos, o nosso prezado ami,

go sr. dr. Spyros Dimatos, abaliza
do clinico nesta cidade que se fez

acompanhar de sua digna C�pOSd
d. Sebasti Kosmos Dimatos.

Apresentamos-lhe nossos CUlU<

prlmentos em votos de boas vindas.

c • "Bouquet-Cofônla" e

Pô-de-arroz Lenthéric: $ 96,00

b - Extrato Miracle: desde $ 300,00

c • Extrato Tweed:
desde $ 300,00

d • 3 "Mensageiros Silenciosos":

"Bouquels" sortidos: $ 180,00

e • Exlrato Shanghai: desde $ 300,00

f • 2 "Bouquets" e

pó·de·arroz Lenlhéric: $ 150,00

g . Loção e Brilhantina: $ 84,00

h • Trio Lenlhéric: Loção • Men's Cologne
Loção para depois de barbear: $ 180,00

I • Loção • Brilhantina -

Loção para depois de barbear: $ 115,00

que ,atende a tôdas as

aspirações do bom-gôsto

Para cada momento ...

para cada personalidade ...
há uma criação Lenthêric

'lJdI'I""
.,_,...

f)IIfIII"" .

80SpeDsa a lei mar
cial na 8reciil

'

ATENAS, 21 (O E.) - o go
verno grego, resotveu suspen-

EXTRATOS FRANCESES. BOUQUETS.COLÔNIA • LOÇÕES. BRILHANTINAS • SABONETES. PÓ.DE.ARROZ der a vigencía da lei marcial, a
---r--.-----.. -___ partir de hoje, nas area,s de

HOJ·e no passado o PRECEITO DO 014 .������;!re� g:ver:;l°iaz��
. .. I gum tempo, que o controle mi-

22 DE DEZEMBRO As crranças mal a]ilme.nta,�as de-
litar das rersrfdas areas seria

em 16-17, chegou a Bahia a senYolv�n:-se pouco, f'atigam-se relaxado (:Por ter sido restabe-
Esquadra do General Antonio Te- com facílidade, tornam-se sonolen-

1 íd
'

. ;..' eCl a a paz.
Ies d,�' Menezes (Conde de Vila tas,' têm memória fraca, nao po-

Pouca de Aguiar), nomeado Gover- dem fixar a atenção, têm dentes

nader-geral do Brasil, tornando cardados e são presas fáceis de lia· lVIALTEG, contem malte,
enças graves. ovos e mel - os .grandes for'

Alimente de forma adequada necedores de vitaminas. É
seu filho, afim de que êle cres-

'I
melhor complemento alimen

ça reauiarmenee; pr�a1'!da. 'llOiS tar para crianças e adultos.•
estudos e, ofereça resistência as venda em todas as farmácias .

=::": ._.... 1 arma����:. _ '.

Enfermo fl' rei Gusta
VO da Suecia
ESTOCOLMO, 21 (INS '_ In

formasse que o rei Gustavo V,
da Suecia, padece dp uma bron

quite, a qua1 já lhe provocou
febre .. Todavia, o monarca sue

co que beira os 91 anos ceIdade
declarou que tem esperanças de
poder passar o Natal. - segun
do seu costume - cem o resto
da família real no CasttIo de
Drottínghoimes.

NEUSA LOPES CHt\IBEN
e.MARIA (;HAIBEN
�issa de 30· dia

Missa ,!le 30 dia

posse a 2'6;
- em /1752, uma fração do Reai

mento de Linha 'da Ilha de Santa
Cadar-ina (os "barriga-verrles"},
que acompanhava O Exército de

Gomes Fr-eire, iniciou a marcha
Castilhos para Incha Muerta, local

em que deveria ser assen La,do o 2°
marco divisório;

- em 1777, Ulll oficio da Corte
ao Vice-Rei do Brasil, determinou
que fosse excluído do comando da

Esquadra o Coronel Roberto Mac

Donalk para ser processado pela in
feliz entrega da Ilha de Santa Ca-

JllSCRITóRIO IMOBILLUUO A. L.

ALVES

Encarrega-se" mediante comíssão,
compra e venda de ímõveís.
Rua DeodorO 315.

CASA MISCELANEA ("dhh'l .

buidora dOI :Rádioll �R.:CI A
VictorslllVálvulal e Dil3co ••
Rua Conselheiro . Mllfra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Guerreiro· da
FODseca

A�---------------- -�--------------�----------------------------------_;----

!
I

II
I
I

• I

�;;;��
...

,--�� I
RAIOS X

� I
DR. ANTôNIO MODESTO !

Atende, diàriamenle, no Hospital de Caridade
........,..-_,............._...._......-_-.-_-.-.-•••- ..-.-_-.-..-.-_-_-••_...-_-_-.-�__.-_-.-wf ·.-.MM-.......-. _"" ..

If.)eoças dos órgãos internos, ea ;>e·

DR. UNS NEVES- I etalmente do coraçâo e vasos

{Dlr.�or da Maternidade e. médico tio ieencaa da tíroíde e demais glan-
.

Hospital de Caridade dulas internas

CLINICA DE SENHORAS - CI- Aln!ca e cirurgia de seehorae -

RURGIA PARTOS Partos

lDiagnóstiço, controle. te tratamento ;fISIOTERAPIA - ELECTIWC�
&apecializado da gravídês, Dístur-] DIOGRAFIA - METABOLISMO

IltlO.1 da adolescência e da ,.men_opau-
.

BASAL
lU. - PertuJJaçõe-s menstsuaíe, i'l�'''': tOIURIO DE CONSULTAS: -

mações -�'tumores do 8.par&o geui-;' Díãríamente das 15 às 19 ho-
taI feminino. .'. -as.

Dperações do utero, ovinos, trmn-·:
.... apendíce, hérnias, -varizes. etc. '

Ctrursia plástiêa do períneo (ru
f,vu)
as8ISTENCIA AO PARTO E OPE-

RAÇõES OBSTt:;TRICAS
I)oençHs glandulares, tirGide, ová

rio., hipopise, eto.)
l1f8turbios' nervosos - Esterilidade
..... Regimes.
(Consultório R. João Pinto, 7 - Tfil.

IAtl1
Besíd, R. 7- de Setembro - Edit.

1Cro. e Souza - Tel. 846.

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa TEmente
IJIlvelra, 29
Horário de consultas: 9 ás

iIlJ.
Sâbados: 14 ás 17 hs.

11 Médico

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

.Dr. Milton Simone
Pereira!

Clinica Círurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERA�.
(DOI Serviços dos Professores Bene
dieto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
CODsultas: Das i 4 ás 17 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proctologia
Eletricidade Médiea

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

128 - Telefone 1.307

Consultas: ÁS '11,30 horas e à taro I

i!le das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

15 - Telefone 1.422.

Dr. Mário Welldhaue.
l!lIfaIea médica de adulto. e crlaJlllU
lI7ol1mJ.tórIo - Rua JOê.o Pinto, 16

Telet. M. 769
I

.

Consulta das 4 i. 6 hora.
....Idbcia: Felipe Scbmldt .. li.

Telef. 118

Dr. r••lo '0_.
Clinico. e operador

tcnlultório: Rua Vitor MeinJu, ...
Telefone: 1.405 .

ICalllultal das 10 ia 12. e da. 14 ...
II brl. Residência: Rua Blum_.

.

::12. - Telefone: 1.620

. \

CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
RURGA - MOL�STIAS DI;

S""lNHORAS - PARTOS
,"ormado !)ela Faculdade d. Jl....

liIII& da Uni'l'enidade' de Slo Paul.,
onde foi ASsistente por ""rio. anOl do ISeniço Cirúrgico do. Prof. AlIpI.

CorrfIa N_
Cirurgia do estômago e Tia. eireala'
�', intestinos delgado e grollo, tirol· ii IiIll.II.II.II.N.N.II.II.III 11.11.11.11.".11.11.11.111 111.141.1411.11." 11.11.11 11.11.11.H.iH.II.I4.III , •••••••••••

• •.••••••••••

: ••••••••

de, rins, próstata, bexiga, utere,

'1
FERIDIiS REUM�TISMO <::

.....riOl e trompas. Varicocele. � . PLACAS SIFILITICASceie, varizea e hernal.

c;:u�ta::��::J:3�tJ!��� � LOJa DAS COSE I'Kns I Elixir de Nogueira
Il..ídêncía: Rua Esteve. Junior. 170;

.

. "I.
Medicação auxiliar no tratamentct

Te!ef. M. 764
. ._-.

da .iflH. ,

Dr Mil I'--al---&I " � .

• ..,. ....... c:&IIU

C1in�� _�::�;!:1a1�o�m;:� Especializada em artigos 'para I Tubos canos,
,h�mens 'navanizados(l"onnado pela Faculdade _Na,�lo- RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE C.ASE:&.,TIRAS NA� A chegar "dentro de algunsna! de MedIcI'na da UniversIdade :t

do BrasU) ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.· . -

14��!COa P��tc�:a��sodgaD1:�:;n. MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS'
días grande. Impor�açao a pre-

Federal PARA HOMENS
ços reduzidos

�:;f;;r�o M��lcOi!S�PI��Idi:U�� ,flRMARINHO EM GERAL _ CAPAS CAMISAS
.

A-
MEYER & COMPANHIA

da Capital Federal
' • GRAV Rua Conselheiro Mafra, 4

!Ix-interno da Santa Casa de MI- TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC. FLORIANóPOLIS

·J;:::::�l�;i��!::a . Tudo pelo menor. preço da praca Muita. felieidad�·,do d.él�.�

:JJ�,id����: �UB Alvaro �e. =. Fa�a uma visita ,ii nossa Casa e verifl·quB
to�:8,ee:i!il:!:::ç� que., ••I"'t

Das 15 As 1ft bora. I " , i U ,resente para o sea "PIMPOLHO"

������a�e:- t.:!;· nossos pre"os e arUo 18
.

é uma caderneta 110 CREDITO
\I MUTUO PREDIAL.

Especialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560 '

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

�n.. POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO
M�dil:o e� parteíze

'ti Hospital de Caridade de

ríanópolis, Ássistent� da

Maternidade

CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles a, 11
Fone manual 1.70:1

RESm:eNCU:
Avenida Trompowllki n

Fone manual 788

Dr. Roldão COIII."

FIo·

Transportes regUlore,. de c�rgcs dop&rto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA fORR
Infôrmagõe. como•.AGente. .

Florl906polil - Carlos HoepckeS/A - C(- T'etetone 1.211 ( En t. r e leg ,
'

São Frllnclltco do Sul-Carlo'l Hoepcke S/A -CI - Te\�!oa� 'j 'Vi')) �;; >\iA';K
.. \

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

I Extravio de apÓlices
Elisa Maria Collaço Barbosa

torna público, para os devidos

I efeitos, o extravio das seguin-

I
tes apolices da Divida Pública
do Estado de Santa Catarina:

I Lei 76.9: 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

I

2636, 2638, 2642, 3283; Lei 507:

Ager cia Geral para 8ta. Catarina '1 i���: .i���: i���: 'ii��: ii��:
Rua Felipe Schmidf, 22- Sob. 11117, 1119, 1120 e 1121.

.

Caixa Postal, 69 Tel.:"P,otectora"
-

- FLORIANOa.OLIS Florianópolís, 12 de dezem-

I bro de 1949.
-------------------------,----- I

.

Elisa-Maria Collaço Barbosa

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• j •.............. :
, .

. DR.' I
Se ricos' quereis ficar

,

I De modo tacil elege!·
I
Fazei hoje uma' inscrição

I Credito Mutuo Pre:iia
!.' . . . . . . . . . . . . . .. . ...............••.

! AVIS()
I ELVIRA MUND MAZARAKIB

1

roMPANH�. [RO� CO�llRA
� ACCIDE�TES DO TRABALHO A

• g a o e SOCIAl".:

PO�líO ALEGRE'
. =

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 •.1.0 ANDAR

CAIXA POSTAL, 683·· TELEFONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

.,

A.. DAMASCENO DA 'SILVA

(Dona Vivi)
Obstétrica (parteira)

Comunica. que desta data em

diante encontra-se à disposição
de quem necessitar de seus' ser
viços à Av-enida Rio Branco, 191 .

Nesta - Fone: 1.343.

ADVOGADO

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro. 22 - 2"' an'"

(Edifíei� Pérola)

Fones: 1.324 e U88
\

Florianópolis - Santa Catarina

... ,.......... . .. ., -

Perdeu-se
A caderneta da Caixa Econômica

I Federal pertencente à Neusa Bar-

I
reiros. À pessoa que levá-la à Cai

xa, o� agradecimentos de sua pro-
prietária. .

-

Fabrlaant. a distrlbuidore. de. afamada. con
fecções -DISTINTA- e RIVET. Po••ue um gron�
d. sortimento d. aaa.mirel, Í'1.cado.: bl'bu
bons e baratoa. algodõ••• 'I1moll'lna e a.lam.ntoll
para alfaiata.. que racebe diretamente:' do;'

S:itl'u .e: orn.ral••t•• dCll !ntelt'iOf no ••ntido d. Ih. foscu.m· ... 'llDtI'I

n�.fh:ultpols.1 � FILiAiS GIm BluftlfDau .�. Lah,s.
fdbl'ica.; A C08C ·A CAPITAL- Ghe,tt a �. ct·ji·!10fto d!llllll

"I.lta anta. d. af.6.lClll'tlm lIJualli CJomlP�c •• MATRiZ llRi

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o BSTADOi.o:- Qul,nra-feara 22 ele Dezembro d. ''''49 5

Aceita-se r..-pJesentante no interior do Estado. Cartas para

Caix� Postal 139 - .Florian6polis

ICrisma na Catedral Metropolitâna
Para atendér aos desejos dos [nteressados, e acôrdo com a praxe,

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

:atêdr'al Metropolita,na, no dia 1° de Janeiro, pelas 16 horas, aos fiéis que

e apresentá rem habilitados.

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

edral.
Os maiores de 8 anos deverão confessar-se- antes de receber o Sa-

cramento da Crisma.
Florianópolis, 5 de dezembro de 1949.

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

INDICADOR A1UL DO RIO' GRAN'DE' DO 'SUL
Um nome que se impõe pelos inestimáveis serviços que vem

prestando durante seus 15 anos de existência ao comércio e

industria

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

Mafia, 156
.

Florianópolis Santa Catarina

A vista e a prazo
Enrolamernto de motores, dinãmos � transformadorea.

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessor'ios, outros aporelhos elê

tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveiIJ

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".
A EL�TRO-TECNICA

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

I' .. ---_
.. -._--

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

QUALIDADE

Departamento de Saúde

Mês de Dezembro-PlantõesCarros para o Interior do Estado I'r······�··:············-
O horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada! Datilografa

dirma Fiuza Lima &: Irmãos, é o seguinte:
'

d· I. d
mPRESSO BRUSQUENSE Diariamente _ Brusque _ 16 hora!

I Ip..oma a
c/ excessão de sábado - 14 horas

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2a., 48• e 6&. feiras HI,30 horae
Nova-Trento .

.. 'A. VIAÇÃO ANITAPOLIS - sa. e tia. feU_ 12.10 bor..
I

A T E N c Ã O, G A R O T A D AI
Acaba de chegar o 20 numero. da
GAZETA JUVENIL

Posto de Venda Café Rio Branco

QUER VESTlR.SE COM (ONFORTe E ELEGANCIA'
\., PROCURE

Alfaiataria
Rua Felippe Schmidt 48·

arvores frutiferas
Arvores Frutiferas enxertadas e. plantas oÍ'.uamenta1s· DAI
melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de

. FIOrl e Pomicultura
H. J. Cípper, I

Corupá.
M uno de Járaguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

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

Nedid�L�!wJ�Ltded' L�d!S fôrça
Representantes para todo o Brasil: GEOMINA LTDA.

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

e para revendedores.

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

NOSSO POSTO: - TEIXEIRA E SILVA

�t�nde dia e �oite _ Rua Santos Saraiva
Especíalídade, em óleos Lubrificantes _ De la linh

Peças, Pneus, C�maras de Ar, Molas, Baterias, ('BUSin�S)
Aparleho para limpar e testar Vela� apenas por Cr$ 1,00

''VUDE-SE por malivo de mudança
�rande área de t�rreno iii cultiv.ada

[Distante cerca de seis quilomeh'os da capita! Bai B
.

A d 2
• - irro- arretrD5

rea e 14 melros de frente por 1.850 de fundos, incluindo
6 casas de madeira e uma de. materiaL .

. TRATAR:'

,:Florian/)'l?olis _-neSla reâaõo ou E-wrifó -io I de A L AI
Barreíros - com o proprietário Matbial Iha.

• . ves·

Bíumenau - com o sr, Cbristiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.
� L ._

\

Oferecé seus serviços.
Cartas a Maria 1nês

Ferreira.

Caixa Postal 55

Dia 1.8 Domingo Farmácia Cata

rinense - Rua Tr-ajano.

I
Dia 24 Sábado Farmácia Notur

. na - Rua 'I'rajano,
Dia 25 Domingo Farmácla No

turna - Rua 'I'rajano,

Pública

turna sitos às ruas João Pinto, e

'I'rajano nO 17.
A presente tabela não poderá ser

alterada sem prévia autorização
deste Departamento.
Departamento de Saúde Pública,

em 28 de novembro de ,1949 .

O serviço noturno será efetuado, Luiz Ogwald� d'Âca:mpOra,

pelas Farmácias Sto. Antônio e No- macêutico-Fiscal •
,

I

Far-

Encomende seu terno para
Natal até 20 de novembro

Loja Rener.
Tenente Silveira, 29

Flor ianópolis
........ '

..

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

-,

,Vende-se
1 uma lancha em perfeito esta

do com liO palmos de -comprlmento
Tratar com Hosimiro José Cos

ta em Coqueiros N. 202.
.•......... � ...........•

"UA. \lOl.U�n"'R'OS .0 .... PÁTRIA. N.'" 68 : ....��
cWPQS(Al.._04J.''''�OMli.li64Q·.s:�...-.cm;� ,

Agencia Geral nare S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69· TeJ. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

CASAS � TERREN08

••••••••••••••••••••••••••
.... O'

O' ••

DR. FRANCISCO CAMARA
NETO

Advil)gado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 .(sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso")
Residencia: Rua Alvaro de Caro
valho, 36

Possue V. S. casas ou terrenos pan
vender?
Não encontra eompradort

•

FlorianópollB
. . . . .. �

.

" , ••••• O'O' O' ..

Não espere que a doença vi

síte a sua casa. Defenda a su

saude e a .dos seus filhos, to
mando MALTEG. Frio ou gela
do, ,é uma delícia. É 'O maio
fornecedor de vitaminas, e, po
isso, o melhor tortttícante. A

venda em todas as farmácias
armazéns.
.. . .. ... .. . . . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. .. . � ....

'

...

Bom binóculo
Grande visão

Dr. Lindolfo '1.0.
,

Pereira
Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõee d. .oci.dad••
•••rviço. corebtoe. em g.ral.
�Orqonizoçõ... contabew .

Ragilltro•• mol'Co., di.pondo,
no Rio, de corr••pondente.
EIIcrit6rio: Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43,
Do. 8' ã. 12 hora. I

Tel.fon. 1494

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR
.•.•...•.•... � ..... � .....•...•

cecdo &lguém. tal 00""" o ....�...

Iherro da UWitraollO u.oUnl\, C>tW<""",..

lhe. em .......vel gesto. 'an c&lió.", d'O

excelente aperitj vo KN 0'1. Ienbr9
_ V. Sia. da o.creacen",.r. ao ag�d....
oe•• gentilaa:EH'EÉ TAl1-
BF"1 O I1ElI APERITIVO

�" PREDILETO!

Visão maior e mais perfeits
que a de um bom binôculc

. .

alcança quem tem sôlide
instrução.

Bons . livros. sobre todos; OI

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Entregue ao Escritório. Imobll1ú16

10.. L. Alves.

Rua Deodoro, 33 - Florianópolit I Rua Deodoro 30.

lI/1 PIlooilro DA A'nOTU.II'ID- coe: � !L'6I1IUJ$

t
. ITAd.í

·

__

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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__________________________________�_D_i_re�ç�ã_o_d_e PEDRO PAUL�MACHADO.
MENSAGEM DA FEDERAÇÃO COMUT'AÇAO DAS PENAS: A'

CATARINENSE DE DESPOR úLTIMA RElSOLUÇAO DA
TOS F.C.D.

A presidencía da F. C . D., ter
minado seu mandato domingo
últ.ímo, 'enviou aOS clubes e en

tidades, a ela vinculadas a se

guinte mensagem:
A Presidência da F. C. D, ao

termino de seu mandato, dese

ja expressar o seu maior re

'connecimento e a sua melhor
gratidão a tôdas as autorida
des publicas no 'Estado, não só

pelas atenções que lhe foram.
prestadas, senão também pela
cooperação expressada duran

te a sua gestão, de sorte a faci

litar, por qualquer modo, os

encargos que lhe estavam afe,
itos. .Manífesia, ainda, o seu

agradecimento, muito sincero,
ao contínuo Iabôr '0 valioso con

curso prestados pelas diferen
tes Ligas e Associacões filiadas
no sentid'o do ape�feiçoament�
e desenvolvimento dos despor
tos catarinenses, possibilitando,
dessarte. fossem plenamente
alcançados Os objetivos da

atual administração, além da
contribuição, sempre pronta 'e

eficiente, em tôda as questões e

problemas suscitados, com ale
vantado espirita desportivo,
prestigiando e atuando junto à

presidencia de fórma a mere·

cer, sem favor, o maior respeí-
. to e o melhor reconhecimento.
Ao ensêjo, expressa, mais, a
presidência, o seu profundo e

públíco penhor a todos os seus

auxiliares Imediatos e compan
heiros I

de díretoría, cuja cola
boração, índormida e eficiente,
muito contribuíram para o êxi
to qe sua missão. A êles, pois, e
de um modo espeCial, porque
se houveram como capazes, de
monstrando, em tôdas as con

,tingências, raro zêlo adminis
trativo e real aptidão no tra
balho, a afirmativa de que não

desmereceram jamais da sua

confiança, tornando-se, a par
disso, credores da sua atenção

/ e leais amigos, pelo. criterfoso,
destacado e eficiente concurso

no desejo de facilitarem a açã�
e o programa administrativos
da presídencia. Finalmente, a

todas quantos, por qualquer mo
do, tiveram relações com a FCD
na sua administração, a presi:
dencia manístesta tambem o

.seu reconhecimento, pielas a

tenções e gentileza, colocando
se ao inteiro dispôr dos' mes

mos, dentro de suas possibílída
des. Espera a presídêncía, por
fim, á nOVa Diretoria, seja dado
o mesmo prestigio e

.

colabora",
ção, tanto para o seu melhor
desempenho adrnínístrativo
,

' ,

como para o aprínoramento e

engrandecímsrrto do desporto
Qatarinen�eJ.

REQUISITADOS 4 JÓGADO.l{ES

DE BLUMENAU

Para participárem dos exer
cicios da Seleção ,Catarinense,
a F.C.D. requisitou· os seguintes
craques da Liga Bluml'nauense,
conforme solicitação da COmis
são Técnica: Teixeirinha e An
toninha, do Palmeiras, e Nico

lau. e Jalmo, do Olimpico, QS

q�alS deverão se apresp'ntar nes'
ta capital até a próxima se-Iguncla-feira.

OS NOVOS ALTOS PAREDROS
DO PAULA RAMOS

Em reunião levada - a efeito
dia 15 último roram eleitos os

novos altos paredros do Paula
Ramos Esporte' Clube, que são
os seguintes: Conselho Delíbe
rativo - Presidente: Dr. oswaí
Pereira Baixo; 1° vice-presiden
te: Dr. Domlngos Trindade e 2°

. �

více-presidente: Fernando Koe- -(}-
nirig. Diretoria -' Presidente de' - IMPERIAL -

Honra: Dr. Marcílio Mota; Pre- - Fechado para Refórmas;
sídente: Luiz Batistoti: 10 vice- -0-

presidente: Deputado Braz Joa- Domingo - RITZ -

quím Alves e 20 . víee-presiden
I - Um Regio presente de Na-

te:Dr. João Ricardo Mayr. tal!
,

.

A todos, os nossos oumprlmen- Dennís MORGAN

tos, desejando uma gestão prós-
- em -

pera e feliz. MINHA ROSA SILVESTRE

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

(Technicolor)
.............. .1

...-_-_-_._·..._-__.·.+--.•_-.·_·_-_·.·.....·_.._-...·.·.-.·.·.-....�. ,._-.-_-.-------_..-.-_-...

PRISÃO DE VENTRE
_ co.m _

ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS
VIDAL PARA O AVAí PILULAS DO ARS

Segundo se promala o' Avai Arlene DAHL � Agem directamente so'br'e o ap-

ADE MOSS
Efstaria inclinado 'a c�ntratar, -0- ..

war� a temporada de 1950, o za-
IMPERIO � ás 8 hs· � parelho ,digestivo, evitand.o a pri-

guelra Aduci Vidal, ex-íntegran-
Humphrey BOGART

��
são de ventre. Proporcionam bem

te do Corítibo F. C. e que domin_
Walter HUSTON estar geral, facilitam a digestão,

go último vimos jogar no onze
- em - f descongestionam 6 FIGADO, regu-

Ida Liga Blumenauense de des-
O TESOURO DE gIEH.RA I larizam as rll :1ções digestivas, e fa-

�_�_�_:_�_sá_3_�_�_�-:-�_1_::_,_e?u_p-;-a_r_a\a�_'_e_le_ç...:.ã...:._O.:...__�_l�_:_lc_le_�_�_�_�_�ET_�:__TE ;_
It���w�

A Presidênc�a da F.C.D., no

uso de suas atribuições, conside
rando que, pelos órgaõs da jus
tiça desportiva no Estado, fo

ram penalizadas Associações e

atletas, durante o corrente ano,
por infrações á legislação vi

gente; considerando, porém, o

apêlo formulado por diversas
Entidades, .no sentido da comu

tação das penas impostas, tendo
em vista medidas idênticas já Itomadas por outras unidades
desportivas do pais; consideran
do, mais que, dentre os atletas
atingidos, há elementos sugeitos
á convocação, para tomarem

parte no preparo da seleção que
defenderá as côres da F.C.D. no

próximo campeonato brasileiro
de futebol: considerando, ainda,
que esta Presidência, ao' térmi
no do seu mandato, e como um

dos seus últimos atos, resolveu
ir de encontro aO pleiteado, por
iulga-êo medida justa e legal
tanto mais, que t'em êle o carater
de comutação de penalidades
impostas e já cumpridas em par
te, considerando, por outro lado,
que o TJD encontra-se impossi
bilitado d'e' funcionar, á falta de
membros, e mesmo porque em vés

peras de sua recomposição total,
por fôrça da legislação vigente:
considerando, porém, que, em

consequência, não pode o refe
rido orgão apreciar de imediato
representação dl�'Sta Federação;
considerando, todavia, que a

presidência, nessa conjuntura
deseja tornar efetiva a sua de
crsao ; Resolve, adrererendum
do TJD, dar por cumpridas tõ
das as penalidades impostas ás
Associações e Atletas vincula
dos, pelos or�Õs, de íustíça des
portiva no Estado, a partir desta
data. Publique-se e cumpra-se.
FIávío Ferrari, presidente -

Fpolis, 17 de Dezembro de 1949.

,

Cine-Diário

o êesc e o êensc Da palavra
do dr. Renato Berbnse

. r

RITZ - ás 5 'e 8 hs.
....:_ Nunca houve, nunca haverá
comedia tão gozada!

_ A maior pandega do mun-

do! /

- Venha rir como nunca ...

OS IRMAOS MARX
- Groucho - Chico - Harpo

-em--

UMA NOITE NA óPERA
- com

Allan JONES
Kitty CAH.LISLE

Você continuará rindo dois me

ses após haver saído do cine
ma!

90 MINUTOS DE ININTER
RUPTAS GARGALHADAS!
- No Programa -

1) -' Noticias da Semana
- Nac.-
2) - Noticiaria Universal -

Jornal.
- Preços: =r: Cr$ 5,00 - 3,20 I.

-LIVRE" - Cr'eanças maiores
de 5 anos poderão entrar ás 5

haras.
-0·

ODEON - ás 8 hs. -
- Colossal Programa Duplo
1)

.

Cinelandia Jornal
- Nacional -

2) - Uma .original é ínteres
santíssíma comedia romantíca
não faltando momento de emo
ção e "-suspense":

UM LADINO' MAGNIFICO
- com

warren DOUGLAS
Lynne ROBERTS
Ad·ele MARA
Stephante BACHELOR.
3) - Um filme 'l'epleto de

ação e aventuras eletrizantes!
RAST.í:tO CRIMINOSO

- com

Lawrence TIERNEY
Annes JEFFREYS
RomanCe ...

, Lutas. _.
P,reços: Cr$ 5 00 - 3,20
"Irnp. 14 anos".

'

-0-
ROXY - ás 8 hs,
A CANÇÃO DO MILAGRE

- com
José MOJICA
Lupita CALLARDO

- No Programa -

i
A�archa da vida - Nac. -

Preços: - Cr$ 4,20 320--
"Imp. 14 anos".

'

. Assistente do Presidente do Conselho Nacional do

S��I.-Impressõ.es do il�st.re catarínense após a sua

visita �os Serviços SOCIaIS do Comércio, na Capital
e na CIdade da Laguna.

'

O sr. de. Renato Barbosa, 'Assis- i profunda impressão que me cau-

t;.:rJt.e do Pr:sldentc do üonsejho saram lão altos empreendimentos.
Na.clOnal do SESI e uma das mais O elevado espirita sociai cris

pI"lm�rosas· expr-essões da atual tão das classes conservadoras ea

geraçao oatar inense, em vixitu a tar inenses se L),'��le na tna;wil'.,\
sua terra natal, teve a oportnní- dinâmica, patriot icn e 'impessoal
dade de observar: as instalaeúes do com que essa dupla entusiástica e

SB::;,g e SENAlC, nesta Capit�i c na iufadigavel - Ch a vlcs Edgard Mo
cidade da Laguna. ritz e Flavio Ferrari - Iigam seus

Abordado pela reportagem, na nomes moços à mais intensa obra
manhã de hoje, momentos antes assistencial moderna.
de t.omar o avião de regr-essu

ú

Estou em que' nós, empenhados
•

Capital Federal, o CIÜ[O CaIJl'illcn-1 no setór industria em igual SI!lJ

se consignou �o cad.erno do re- tido, haveremos de ler, em breve,

porle�: as. seguintes .Impressões: em nossa terra, equipe da mesma

--:- Peld�ndo-me a imprensa ca- expressão, dentro do super-ior es�
tarínense Impressões sôbre 03 ser pirito de brasilidade que rculça. e

VJÇO� S"OClalS do comércio (SESC afirma a personalidade sugestiva
e SENAIC)· instalados e em pleno e querida de Euvald o Lodi. Flo
funcionamento em nosso querido rfanopolís, 21-12-1l9. (a) REi\ÍATO
Estado, quero consignar aqui a BARlBOSA."

TELLCRAMÃ PROSEBRAS PARANA ,_

t

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

Agenfe� no Interior do Estado·
Companbia procura agentes exclusivos, em 10'calidades do inter"on

l' t E li'
' .l •

c.es c,
< S <ll,O, aInda disponíyeis, para artigos d·e consumo comun.

. Cfl:las com referências cO�18rcíais e bancárias para R;-a i:'anta
LUZia n 7;32, Sala na 1.113 - RIO de Janeiro. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE _ MÊS DE DEZEMBRO: I _ 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 INSCRIÇÃO, A DIREÇÃO ESTA AO 'CAtRGO DA GENTIL SRTA. 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. _ 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 DESSÉ ACONTECIMENTO SOCIAL, A TO
DAS AS JOVENS "DEBUTANTES" - RETUMBANTE SERÁ O "REVEILUONS" DESTE ANO NO "CLUBE DA COLlNA'�. - NOTA: NÃO HAVERÁ RE-

SERVAS DE MESAS. I
".-••-

-

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

CLUBE POZE DE AGôSTO - PROGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO: DIA 25 DOMINGO
BAILE INFANT5.L, COM INíCIO ÀS 15 HORAS. OlA 31 SÁBADO - BAILE DE SÃO SILVESTRE COM AP,RESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES DE

1 949
-----�-----

CHER M
,

NAVIO-MOTOR "ESTELA II

maxrma rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria l

Agentes em Florianópolis CI\RT,O� H:OEPCRE S. A..

Minisierio da Marinha
Capitania dos Portos de Santa Catarina

Todos os Reservistas Navais, das classes, ano do nasciruento de
18 a 35 anos de idade inclusive nascidos a 1° de Janeiro de 1901 a 31
ce dezembro de 1931, obrigatoriamente devem comparecer a' Capíta,
nia dos Partis do dia 16 a 30 de dezembro corrente, afim de ser í'ei
ia a "oposi(.\ão do "VLSTO" correspondente ao presente 'ano de 1949, e,

preenchimento das Guias de Informação do Heservista.
Os Reservistas de la

'

__ 2a - e 3a categorias (ex-martnh eir-ns da
Armada, Marinheiros, P�scodores, 'Operarios de Construção Naval,
Servidores' d,e Repartições).

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

'

As' Empresas e Entidades devem mandar receber P9r pessõa ido
. n a na Capitania as GUIA'S DE INFORMAÇõES DO RESERVISTA que
d,t:vidamenLe preenchidas serão resütuldas .na referida Capitania.

o Sangue· da Véia
DBP.URE p SANGUE COM

ELIXIR 914
INOFENSIVO .AO ORGANISMO
AGRADAV-EL COMO UM LIGOR

REUMATISMO'! SIFILIS!

Tome o popular depurativo composto de
Hermofenil e plantas medicinais de alto
valor depurativo. Aprovado pela D. N. S.
P. corno medicação auxiliar no tratamen

to d aSifHis e Reumatismo da mesma

origem.
_._--�----------------�

.�&..

w--coMiÁNHiA·�m-ANÇ1&·DA··-iAiiíA;;
----._.

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
,

INC:eNDIOS E TRANSPORTES
_

Cifras do Balanço de '1944
CAPITAL E RESERVA� Cr$
Responsabildades Cr$
Receita Cr'
Ativo _..... Cr$
Sinistros pagos [lOS últimos 10 anos "Cr$
Responsabilidades C�

80.900.606,30
6.978.401.755,97

6?053,245,30
142.176.603,Ho
98.687.816,30

76.736.40UI06,20
Diretores:

Dr. Pamphtlo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de S"
Anísio Ma!!l!lorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

__ _ _•.•_ _ _ w._•.._.- _.w.._._.• ._ - w__,

Transportes Coletivos
SRS. PASSAGEffiOS

.PARA
ITAJAí - JOINVILE e CURITIBA

Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ofe-
recem o máximo em

.

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageíros - Poltronas individuais Pulman

, H O R A R [ O S:
.

Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13

horas, podendo prosseguir de Joínvilleva Curitiba no dia se-

guinte ás 6 horas. '

Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven-

dendo-se passagens. _.

Aceitam-se despacho pe encomendas. .

Agencia: Rua Deodoro. esquina da Tenente Silveira nO 29

I êêêêê@êêr'#lêr#lr#lêêêr#Jr; I

LIRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI

Serviço completo e espeeialisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com Tiodernos métodos de diagnóstico e tra

tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SÁLPINGOGRAFIA - ME

TABOLISM0 BASAL

EDITAL
Senai

Departamento Nacional
ÇVTSO Técnico de Industria Textí

Acham-se abertas, até 31 de
dezembro do corrente ano, no

Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (SENA1), à RU:l
Marechal Guilherme, n? 23, as

inscr-ições de candidatos a exa

mes vestibulares para a primei
ra série do Curso Técnico 'I'éxtí]
da Escola 'I'écnioa Federal de In
dusti-ias Quimicas e 'I'éxteís,
mantida pelo Deparlamento Na-·
cional do SENAI, no Distrito Fe
deral.
Serão exigidos os seguintes do-

cumeuíos:
a) - Atestado de vacina;
b) - Certificado ou diploma de

iÜOnclm�ã,) clp curso giuas'ial,
industriaf ou comercial bá

sico;
c) - Certidão de Idade, pro
vando ter o candidato no

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

'Os . candidatos inscritos serão
submetidos a provas de seleção,
sendo concedido, pelo SENAI, aos
melhores classificados transpor
te ao' Bio de Janeiro, a fim de se

rem submetidos ao exame vesti
bular oficial determinado pelo
Ministério da Educação.

Os candidatos aprovados' no
c�ame vestibular serão matricu
lados, na 'ordem de sua classifí

cação nesse exame, obedecido o

limite de vagas fixado para cada
Es-lado.

Os alunos, provenientes dos,

Estados.. e que sejam menores de
21 anos serão internados pelo
SENAJ l'cce:bendo os maiores,
que s� alojarão sob sua inteira.
responsahikdade, um auxilio pa
ra sua manutenção no Distrito'
Federal.

'

M.ilton Marqnes� ele Oliceira

,Inspelor de Ensino
• lO •• " " " • " • " " " " " " • ,,.

TERRENOS
O Escritório Imob1l11ir1o A. L. AI......

, sempre tém eompradorea para CIUIU 0"

terrenos.
Rua Deodoro SI

SENHORITA!
A ultima creação em retri

gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRA.NDES'

Preterindolt» está
acompanhando a moda

• • • • • • • • • • .. •• • •••••••••••• !JIIt"

Médicos
,

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

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

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

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

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

C.mi•••, Grav.t•• , PU.me.,
.

Meia. d••:melbore.; pela. ; me

noree prece' .6 n. CASAdMIS'
·CELANEA - RuaO. Mafr.ll
............ " "............. ......" ..... o lO... eY

() VALE »0 ITUAJ
ProeueJlll .a A.dlll�1a

Pro�
LIVRARIA. ...�

BOBA

o Slhio.

êêêêêêêêêêêêê@êêF

Hospital. de Caridade.
Seviço de transfusão de s8ngue
o Banco de Sangue do Hospital de Caridade neces

sita doadores. Qualquer pessôa que deseje doar ou ven

der' seu sangue poderá procurar os técnicos enearre

g'adoSj do Serviço entre 8 e 10 horas. Terão os doadores
gratuitamente exame clínico 'e exames de sangue.

Doar sangue não prejudica, traz benefícios.

"VI:RCiEM ESPECIALIDADE"·
CIA� WETZEL" INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marcll(re�l"'

TORNA A ROUPA BRANQmSSIMA ' ..

•

r
��� • __��� .w
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15 Congressos Católicos em 1950
ROMA, 21 (U. P.) - Um to- de 1950 por Intermedío da Co

tal .lte �uinz,e Con:gre&sos Ca- missão Oentral do Vaticano
toUcos Internacionais, que ver- para o Jubileu. Ao mesmo tem
sarão sôbre todos os aspectos po, celebrar-se-ão nesta capital
daf:; lativi�a"es da I�rftjaJ foi varias. conferencias ínternací
organizado para o Ano Santo onaís não religiosas.

t,'-

Foram concedidoS OS prêmios Nobel
de Física e QuímiCa

Estocolmo (BISl): - Os Prêmios Nobel de Fisrca e Qíúmica de

1949, segundo decidiu a Real Academia Sueca de Ciências, Ioram con

Ier idos ao professor japonês Hidekí Yukawa, da Universidade de Co

Iumhia, Nova York, e ao Professor William Prancts Giauque, da Urii
versidade da California, Berke}ey, respectivamente.

O Prêmio de Literatura foi.seservllido para o próximo ano, par
falta de maioria a:bsoluta a favor' de';l.lgum dos candidatos propostos.

/Aéro Clube de Santa Catarina
•

De ordem do sr. Presidente, convoco iQS srs, associados para uma

ASisemb\léia Extraurd inária a realizar-se no próximo dia 27, às 20,00
horas, nos altos do Bar Rosa, à Praça 15 de Novembro, onde serão tra
tados assuntos diversos.

As senhoras que prestarem sua cotaooração à festa "Azas para o

Brasil", d everão tamném conmareeer para organização.
A beiardo Arantes

.

- '�ecretário

.r

Irmandade do S. J. dos Passos
e Hospital de Caridade

De ordem do Snr. Irmão Provedor desta Irmandade, convído os

Irmãos e. Ir-más, para, revestidos de suas' iusigneas (balandrans 'e. fi-
_- ías) , ass istircui as solenidades 'com que esta Irmandade comemora o

"eu 1850 aniversário de sua fundação.
Di:l 1° de Janeiro:
As G,30 horas. - Comunhão Geral dos Irmãos e Irmãs.
As 8,00 horas - Missa com sermão ao Evangelho.

Consistório, 22 de dezembro de 1949

J;OSé 'I'olentmo de Souza

-Adjunto do Secretário

�,
,
>

Atenção
A Juventude Operária Católica avisa que a extração da Rifa
da Máquina Singer em benefício da Sopa .operária da Im

prensa Oficial ficou transferida para o dia 7 de janeiro pró
ximo.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
QUALIFICAÇÃO ELEITORAL

SERAO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

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

DIARIAMENTE.

TODO 0\ ·MUNDO FOTOGRAFA
COM "B E L.A B O X"

,

A MAQUINA DA EPOCA.
O MELHOR PRESENTE.

Tira S·fotos de 6x9 ou 16 de 4,lIzx6 com

um filme 120 ou 620.
'COMPRE TAM'BEM A SUA "BELA BOX",

por Reembolso Postal, enviando á Casa Fo
.

topan, o recorte abaixo, à Caixa Postai nO
4405 ...!.... Avenida São João, 340 - -São Paulo.

CR$ 180,00
Garantida por 10 anos

NOME .

RUA
-

e N° _ . . . .. . _ ..

CIDADE ESTADO

COI'Jissão Ceositária 'i'K'iERAYEL ORDE'M TFJR�';;:!l���,=\�!RA�CT'8CO DA PE�lTE:\CI.\

I
JllSSA DE .\'ATAL

Regiona . Em comemoi-ação ao Ano Santo e com autortzação ela Curia Ne.
COMISSAO CENSITARIA tropolitana a Mesa Admínistratíva desta Veueravel Ordem fará ��le,

REGIONAL ln-ar em nossa igr-eja missa Iesl.iva cle Natal, às 24 horas do dia 25 ri,

ltealizar-se-á hoje, às 21,30 corrente com comunhão para as Ordens masculina e remínína e fiel�
horas, no Salão Nobre da Facul- ern geral. /

dade de Direito, a solenidade Para assistir-em a referida cerimônia convido de Ordem do Senhor
de instalação da Comissão Gén- [1 mão Ministro, aos carissi rnos irmãos e irmãs terceiros, bem aSsim

sitária Regional, cuja rinalída- «s católicos em geral.
de _ de acordo com O sstabele-

.

. .Consistório, em Florianopolls, 21 de dezembr-o de 194'9.

cido no artigo 24 do Régulamen- Lindolfo JOsé de Souza - Secr-etáríc

to do Censo - será auxiliar o

IBGE no -preparo da opinião pú
btíca ,em favor do Recenseamen
to.

.

Compõem-na, como membros

efetivos, os snrs. drs. Roberto

Lacerda, Diretor do D. E. E.,
representante do Instituto Bra,
Estado; Arolde Caldeira, Ins·

petor Regional do L B. G. E.,
representante do 1nstituto Bra

sileiro de Geografia e Estatís
tica; Capitão de Mar e Guerra

plinio da Fonseca Mendonça
Cabral, Capitão dos Portos de

Sant'a Catarrina, ropresentante
das classes armadas.
Como membros colaborado

res.. participarão da C: C. R.

S. Excia Revma Dom Joaquim
Domingues de Oliveira, Arce

bispo Metropolitano; Des·emj

bargador Urbano Müller Sal
les Presidente do Tribunal de

Ju�tiça; Deputado Antenor Ta

vares, representante da Assem
bléia Legisíativa: Dr. Adalber
to Tolentino de' Carvalho, Pre

feito da Capital; Jõrnalista
João Batista Pereira, Prt'siden
de Florianópolis e da Associa
de Floian<1polis e da Associa
ção. catarínense de Imprensa;
Charles Edgar Mo-ritz, Presi
dente da Federação de Comér·
cio de Santa Catarina; Dr. Leo
berto Leal, Presidente do Con

selho l{egional de Geografia;
Carlos da Costa Pereira, Pre

sidente da Comissão de Estudos
dos Serviços Públicos' Esta
duais, e Oswaldo. dos Passos

Machado, Diretor da Rádio
Guarujá de Flo.rianópolis e re

presentante da Imprensa Fa
lada.

Agradecimento
Renato Barbosa, regressando aa

Rio, agradece, penhorado, as pro .

vas de simpatias e apreço, recebi.
das durante .sua estada na lena
natal, consignando especial reco.

nhecirnento aos dignos l{epreseu_
tantes das cloasses produtoras; à
imprensa e difusoras úalarínenses;
aos srs. Governador e secretári

de Estado; ao sr. Celso. Ra

presidente, do P. S. D. no Esta -

aos srs. presidentes a'a Associação
Comercial de Florianópolis e de

Laguna, da Federação do Comér
cio de Santa Catarina; ao diretor.

geral do SEJS!C e do SE�ACJ; ao,

prefeitos municipais de Laguna e

de Crescíurna; aos brilhantes e

presados confrades Rubens de Ar

ruda Ramos, Jairo Calado, Jáu
·Guedes e Nelson Almeira ; aos srs,

Acelon de Souza, Osvaldo Machado,
dr. Carlos Gomes de Olive ira. dr,
Anes Gualberto, dr. Newton Vare-

1. e dr. João de Oliveira, of'erecen

do a todos seus' '.imitados, porem

sinceros préstimos, na Capital da

Republica, Avenida Calógeras, 15
.L- 90 andar :_ Gabinete da Presi

dência da Confederação Nacional

da Indusír ía.

Florianópolis, 21-12-1940.

Totalmente isentos
de impostos
RIO, 21 (V. A.) - O presi

dente da República sancionou
a lei que dá nova redação ao

parágrafo 2° do artigo 24 da
Lei NO 154, de 25 de novembro
de 1'947, que altera dispositivos
da Legislação de Impõsto de
Rénda.
Não haverá, dessa forma,

inelcencía daqur'le tributo só
bre os salários de jarnalitas e

professores. nem sõbre Os díret
to.s de autor, estando a Lei �

digida nos seguintes têrmos:
- "Art. 10 - O parágrafo

20 do alto 24 da Lei n. 154, de
25 de novembro de 1947, passa
a ter a seguinte redação: "Não
serão considerados para efeito
de ímpôsto cedular e comple
mental' os direitos de autor,
nem a remuneração de profes
sores e jornalistas.
Art. 2ô - Esta Lei entrará

em vigor na data da sua pu
blicação revogadas as dispost
ções .em contrário".

TINTAS PARA IM·-P-R-ES-SÃO
COTTOMAR

.-

I ,- ----.----

I TINTAS PARA
.

IMPRESSÃO

I· COTTOMAR
Trnmao terminou
as férias
WAS�INGTON, 21 (INS) - B�beu o sangueO presidente Truman chegou

.

• _

-

ao Aero-porto. de Was�ington de dOI� eaes
ás 12,27 d�POl� de um .:'00 de 31 LOND�ES, 21, (O E.) � Wil·
horas e 43. minutos, proceden- [Iíam Thomas de 17 anos, de
te da F'loria, onde passou tres clarou ao tribunal de Epping,
semanas repou!Sando.

_ . Inglatera, que matou dois cães

para beber-lhes o sangue. Har
I ris é acusado de malvadez, por
ter morto dois ,cães, com uma

faca, na floresta de Hainault,
até 14 Disse ele ao juiz: Eu li num li

vro a historia de um homem
chuvas que bebia sangue e pensei que

·talvez gostasse de fazer o mes-

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA

_
TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

VENDE-SE OU ALUGA-:3E
O prédio sito à rua Rlumen)lU n.

28 - Tratar com o sr. -t:ap. Améri·
('1). na Polícia Militar.

'

Previ!São do tempo,
horas do dia 22

Tempo Ins'taVlel, com

e trovoadas
Ventos varia'Veis frencos
Temperatura estavel
�emPE\l'.atu'ras extr:enias de

hoje: Maxima 2�,7 Minima 21,-0

Ó-abonõ-iMá pã-go·_·
lOgo após o Natal
RIO, 21 CO E.) - Ainda a

.

proposito do abono, o diretor

geral lJcja Fazenda Nacional,
conf'irrnando o notieriario de

ontem, declarou que é impos
sivel o \Seu pagamento nesses

tres ou quatros dias, pela
simples e unica razão .9JI que
o Ministério da Fazenda só po,
derá autor,izá-la após a abertu
ra do crédito. E, isso, depende
rá do pronuniCÍam'entü do Tri
bunal de Contas ao qual já se

dirigiu o. sr. Guilherme da Sil
veira. E que obtida, no entan
to a 're\spostã' daquele Tribunal
d/etermina' o CódigO de Conta
bilidade da União a expedição
do decreto de abertura do cré
dito o que será imediata�n·
te providencIado pelo Minis
tério da Fazenda Dai não ser

possivel precisar a data de ini
cio de pagamento, 'previsivel,
contudo, para os próximos dias
após o Natal.
Esclareceu ainda que. diante

do exposto, não terouxe a_uto·
rização para a confecção das
folfia!S suplementares.

mo".

Com ,lata de 20, recebemos
_
esta epislola,' milagl'OSal11Ente

esvalcoa às citações laLinas: I

"Amigo Guilherme

.Peço retificar o curso do teu Frechando, que nã,o atingiu
a e:x:ata meta. A boa obra foi minha; o merlito, porem, ca,bc ao

malunamente bom Barb1osa, que a provo,cou, esvasiando 1 ao,'
pé da letra) os bolrsos pelos ceguinhos.

_

Contribuiram: o Jú, o Bati'sta, o Conceição, o Juiz GaloHi
o Athúino, o Cronge, :0 João Pedro, o. Acary, o Manoel S.iLva,
João Neves, J{omeu Gosta, o Grilo, Dionisio Ramiani, Mlario Can

d.tdo, Dr. João Ramos -Dr. Helio Rosa, Dr. Antonio Almeida, Al
do Nunes, Nicolich, JulIo '_Gonçalves, Nico Luz, GLüno, Daux.
O. Cunha, alguns COI11 20 outl'os com 10, A compra foi efel'Ja
,da pelo Miguel Daux, no Emporio Ro,sa, o qual, com Cr$ 3,60,00
fez o milagre de grustal' 460,00.

A ,entre�a patética: Barbosa chorando; Osni Ol'ti'ga, con

dutO'r da �aravana d,o bem, Lremelicando. Ceguinhos· residen·
tos em P i;::wrl as, Silo José: Benjamin José de 1'ouza, 13 anos;
'iV'aldir José de Souza, 10 anos; e Ataide J.osé de Souza, 2 anos

este não cego. São Filhos de A'.ice Ana de Souza, viu\'a.
,Conclusão:
>O QUE MAfS VAMOS FAZER POR ELkJS?

Um abraço do Custódio."
,

o c;;;::d;��.�::"

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

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,

INF.LAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC. f�

- .....�....,��'
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