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

ANEXO N. 18
VERBA 3 Servicos e Encargos
Consignação - Diversos.

.

06 - Auxílios, contribuições e subvenções,
01 -, Auxílios
04 - Departamento de Administração
05 - Divisão de Orçamento. ,

22 - SANTA CATARINA
1) Hospital Frei Rogério, de Tangará, para obras 200.000"

2) Hospital São José, de Videira, para obras ".. 200.000

Manste·ln', ex-m'ar'echal de campo nazl·sfa, I
3f �'i::�!a�. ����a�.a, ,���í���,. �e. ���:�r����: .p��'� 200.000

4) Hospital São Sebastião, de Turvo, para obras 200.000

d d 18 d
.. -

5) Hospital Bom Jesus, de Ituporanga, para obras 2.0.0.000

con ena o a . anos e prlsao 6) ��:�i�!�O��:se����a �.�s. �ra.ç�.s: .�� ���. �.e� 200.000
HAMBUOOO, 22 (E) - ° Trihu-1 os poloneses e os l'USSOS, durante :-J I condenado por 9 crimes e absolvi 7) Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Glô-

nal militar inglês condenou o ex- guerra. Von Manstem é o ultimo do ,d'e outros 8, Tódos os crimes pe ria, de Rio Testo, de Blumenau, para obras 200.000
marechal de campo, Erich von I elos chefes militare� de Hitler a 10'8 'quais foi condenado são varran- 8) Hospital de Misericórdia, de Itoupava (ex-Mas-
Mansíeín, a 18 anos de prisão r, sel' julgado pelos aliados. Ele não íes do cr-íme-generíco de atroei.Ia- saranduba) , para Qbras.:.,... . .. , 200.000
las atrocidades praticadas conl ra ] quis pedir elemencia. O réu foi des perpetradas' :pelas tropas que 9) Hospital e Maternidade Santo Antônio, de Xa-
-_ .....-.-

'

comandou durante a invasão dr, r

b 200000
O MOMENTO peco, para oras .

Polonia e Russia. Estava' no cati- 10) Hospital São Braz, de Pôrto União para obras 200.000
velro. durante mais de '1 anos, sen- 11) Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Tu-
do ele o 9380 alemão [ulgado pelo, barão, para obras . .. .. 200.000
tribunal inglês.

112)
Hospital Miguel Couto, de Ibirama, para obras 200.000

As autoridades inglesas anun- 13) Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, de Lajes,
ciam que o julgamento de Vou para obras ,. ,... 200.000
Manstein termina com os preces- 14) Hospital de Urubici, para obras ,..... 200.000
!lOS dos 'criminosos de guerra. A 15) Hospital de Caridade de Tijucas, para obras .. 200.000
defesa apontou o marechal come 16) Hospital Santa Cruz, de Canoinhas, para obras 200.000
sendo ainda um dos "heróis do 17) Hospital São José, de Jaraguá, para obras. . .. 200.000
povo germanieo", A defesa tam- ,18) Hospital Arquidiocesano "Consul Carlos Re-
bém alegou .que os aliados pe1'pe naux, de Brusque, para obras , . . . . . .. 200.000
traram atos-iguais, durante. a guer- 19) Asilo de Mendicidade I "Irmão-Joaquim", de Flo-
ra, aqueles que são reputados cri- rianópolis ., .. '" . . . . .. . ..

mes quando se trata de alemães. 21) Asilo de Orfãos "Abdon Batista", de Joinvile ..

O írfbunal RCUSOU o réu de ter 22) Asilo Dom Bosco, de Itajaí , .

23) Orfanato Nossa Senhora das Graças, de Lajes
24) Creche Conde Modesto Leal, de Joinvile .

25) Ginásio Dom Bosco, 'de Rio do Sul ..

26) Ginásio São Luiz, de Jaraguá do Sul .

27) Colégio São Paulo de Ascurra ." .

28), .Colégío Santo Antônio, de Blumenau , "

29) Escola Normal S. Vicente de Paulo; de Joinvile.
30) Colégio Nossa Senhora Auxilíadora de Rio do

Sul '" .

Ginásio Feminino Santa Rosa, de Lajes .. , .

Ginásio Coração de Jesus, de Tuba.rão .. , .

Ginásio Coração de Jesus, de Tubarão ,.

Ginásio tmaculada Conceição, de Videira .

Colégio São José, de Tubarão .. , .. , , ..

-Colégío Mater Salvatoris, de Tangará .

Ginásio de Canoinhas " .. .,.... .

Gl)UPO Escolar Santo Antônio, de Brusque . , ...

Grupo Escolar Arquidiocesano São José, de Flo-
rianópolis . , . . .. 100.000
Grupo Escolar Arquidiocesano Padre Anchieta,
de Florianópolis .... .... .... .. �........ .100.000-
Escola São Vicente dePaulo de Papuã-Joaçaba 50.00()O
Arquivo Histórico-F:clesiastico .de Santa Cata:I':!-
n�, a .cargo da Mitra Arquidiocesana de Floria-
nopolis , .. _. 150.00�
Circulo Operál'io de Florjanópolis, para suas
obras de assistência médico-social ,." .... _ '. 100.00G
Vencravel Ordem 3a de Sao Francisco da Peni-
tência, de São Francisco do Sul, pal'a prosse
guimento das obras dó Hospital de Caridade e

pavilhão anexos .. 200.000
Hospital de Caridade Senhor Bol'í'l Jesus dos
Passo�,

.

de Laguna, para as obras 'de um bloco
cirurg'ico .. .... .. .. . .. J .. '.. ... .... .. ..

' 150.000'
Hospital São José; de Criciuma, para prossegui-
mento de obras ,......... 150.006
Hospital Bea.triz Ramos' de Indaial, para pros-
seguimento de obras , 150.000
Hospital Cruzeiro, de Rio do Sul, para prosse-
guinlento de obras 150.00&
Hospital Santa Beatriz) de Itajaí, pará prosse
guimento de obras ..... .... ...: .... ..... 150.000
Hospital Santa Teresinha, ge Joaçaba, p�ra
prosseguimento de obras .. ,... .. . . . . . . . . .. 150.000
de obras 150.00"
HospItal Sa.nta. Teresillha., de, Braç!O do Norte,
Hosp.ial Santa Teresinha, de Braço do Norte,
de Tubal'ão, para prosseguimento de obras .. 200.000'
Hospital Municipal Santo Antônio, de Blume-
nau, para obras '" 150.000'
M;aternidade de Blumenau,' para obras 100.00()
Hospital de Caridade de Florianópolis 600.00Ot
Maternidade Carmela Dutra, de Florianópolis . 600.000:
Hospital Nerêu Ramos, de Florianópolis 500.000
Colégio Catarinense, de Florianópolis. , . . . . .. 400.000-
Colônia Santana de Psicopatas 750.000-
Instituto de Educação de Florianópolis 1.500.000-
Faculdade de Direito de Santa Catarina, para
prosseguimento de obras ., :...... 300.0001
Casa de Saude e Matel'nidade de Taió, para'
obras " .", ,... 100.00(},
Hospital Nossa Senhorà da Conceição, de Urus-
sanga, ,para obras e equipamento ., ,. 200.000'
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Cegueira
A propósito do velo oposto a pretendido auxilio do Estado

para 'obras de administraçãn municipal de Joinvile, foi p11-
blicado num jnrnal daquela progressista cidade' um artigo,
r-ef'erto (le insidias, ao pé do qual sé lêem, à guisa de indica
ção da autoria, as iniciais ,O, A� P. Desde o t itu lo se eviden
cia a tendência maldosa do articulista, que atribui a simples
má vontade elo Governo do Estado para com a gleba Joínvi
J.ense o veto que, pnsterici-mente aceito pela Assembléia, l1e�

gou apóio à ·pretensão da municipalidade de Join,vile. Tl'ata�
va-se dum auxilio estadual à projetada barragem do rio
Cubatão, no ref'erídn Municspío, e cujos estudos ,pI"elimina
res, se não n0,S falham as in tormuções, nem sequer se acham
cOI�luidos. Tais obras portanto, consistem, por agora, em

planos sinfplesmeníe, cuja viabi lidade ninguém se abalan
çaria '3. afirmar dentro elas possibilidades que se mobilizas
sem, incluídos os ceni mi]. cruzeir-o, com que o E�a:do satís
fada os caprichos da administr-ação JoinvHense ...

Acresce, Iodavia, ao caso l,embra.r que não Iôra sem in
justiça e outras comunas igualmente. desejosas

.

de notáveis
empreendimentos materiais que o GOVÔl'l10 do Estado se in
clinasse, num precedente de 'consequências ímprevisiveis;:
em fRVOl' dum Munícípio, sem duvida bem digno de todos os

eslimnlos pela operosidade incontestável de sua p011ulac;ão,
mas. que, entre as demais unidades municipais dr' Sa:nta Cata
rina, tem sido sempre tratado '�om equidade aelminislraliva,'
no-s s0lo1'C;3 da adminis tração estadual.

O curioso, porêm, é que o articulista rio jornaT Jo invi-
100n"e, ao mesmo 'tempo em que censura o UO\-Ôl']l,O rIo b�i't,\�
do por haver negado um auxilio de cem mil uruzchos ao Muni
cipio, alega que não se deve estranhar o caso, pois "o atual
progresso de Joinvile é a razão pl'illcipal elessa má-vontade" ..
l�m suma: 'o GoW'rnador do Estado e as rodas oficiais em

Florianópolis "não suportam" - eS'Creve o despeitado sr.

G. A. P. - "não suportam, de boa cara, referências a (:sse

progre,sso, que põe em destaque o aLl'aso ela prÓjJi'ia ca}lH.al".
Na lógica abs'Lrusa dê�se escrilba alpaixonado, UI}l Municiipio,
cuj.o pr.ogressol faz somb;a à própria Capital do Estado, deve
ser, no entanllo, auxiliaielo com -cem mil' cruzeiros para a rea

J.izaç'ão de obras de iniCIativa de sua. a,àministração. Não fô
ra muito mais licito que Il1l..lnicipi.os menós d,esenvoIYidos,
inclnsive o ela c'apital, assim colocado em vexatório conrei
tio ele a:trasü pelo bairrÍlno do arlíoculisLa jOinvilense, 1'ecor

]'es�c'ffi ao Est,ado, em bus'oa .rle re':lUrsos maiores para as suas

realizações? Sim, certament.e. E o sr. G.,A. P., que lança sô
bre os ombros honesto do sr. Nerêu Ramos. a acusação de na

da haver feito pelia Capital, olhe em l,ôrno percorrend!o a sua

bela e iluminada cidade,- e a cada passo terá deante de si
obras devidas à ,pro'ficua administração estadual conduzida
por 3Jquclle eminente ,Catarinense.

Onde está um Centro de Saude, há uma "realização de
Ncrêu Ramo,s', em Joi'llvile; mas, adiante e ali está a Mat.em,i
dade empreendimento de Nerêu Ramos; ql1er ver mais? A
HesÍ(lência do Dcpartamen�o de Estra!das, 'obra de Nerôu !'la

mos; outras, no s tor da educação- pópular, no sent1d,o da

nacionalizaçiio (lo ensino e mais, se qui,ser. Pois bem. Tacto
o Te,l'ilódo estadual sem preferências regionais foi .igual
mente beneficiado pelo estadis,ta que é hoje, no amoito pólí
tko da Repnblica, um dos mais nolávei;g e prestigiosos ho
mens publicas.

'
•

Na Capital, criou o sr, Nerêu Ramos 1ntitúições de as

sistência es t.adua I, a meItores a'band,onados, a enfermoS' de
males infedo-'contagiosos; amrpliou e moderI1Íz'ou a Pel1itpn

ciaria; nas proximkla,de,s da Caipilal, estão' as colôriias de le

prosos e ele insânos mentais. De·sisas instituições se valem to
dos os lm1J1'icipios, - inclusive 'Ü de J.oinvile ...

Está, pois, muito enganado o ,sr. G. A. P., e os seus me

Jindres eslreilanwnte regionais não encontrariam repercussão
mesmo n:1 sua linda cidade CllJO progTcsso se ,deve a faLô]'es
bem diferentes da{!uelcs a que pretende Vil1'Cllh�-lo o aziuma
do escriba. Estamos certos de que o notbre ,povo de Joinvi

le, ao encontro de cujos J)rO')J�em:a.s �ociais e ecollôm'icos o

sr. Nerêu Ramos e as administrações que se lhe seguiram tem

dado 'Constante a,ssistência, não subscl'eve as alegaçõcs desas
tradas que o "Jornal de Joinvi1.e" acolheu e o vespertino opo
sic1ionisla, aql�i, transcreveu com o costumeiro desamor it
verdade.

se descuidado dos seus deveres opa
ra com a segurança da ordem pú
b'iica e o respeito para com .a hon
ra das familias ..Em consequencia.
<listo foram fuzilados, enforcados,
afogados e asfixiados pelos gases
numerosos judeus e cidadãos SOo

vieticos, pelas tropas "8S", nas zo ..

nas sob o seu comando, '

Pacto SiDO-soviético
dA aN�jstênr,ia-

54)
55)
56
57)
59)
60),�
61)
"62)

Trabalhando por S. Catarina
VIII

e mã·-fé

Moscou, 2:' (0-; E) - ° pacto Si."

n�l' s(�\ AI iCt· de clmqa-d€ e assístên
ela mútua iJaI'cGc cbísa quasí CCI'

ta, depois da chegada do. Iider co

munista chinês, Ma'o· 'Tze Tung, re
cebido· com todas as honrarias. Os

observadores acham que a maMria

do pacto ji ten.ha sido apre.sentada
a Stalin, logo após a chegad� do

chefe chinês a Moscou, via ferrea,

Estpera-se também que os dois pai
ses neg'ociem acordos de comércio

e auxilio mutuo, nes1a primeira vi

sita de Mao á capital soviética. Lo
go ao elesembar.car do trem, Mao

Tze TUllg 'falou sobre· a ,sua admi

ração por 'Stalin e a respeito d'o�
fortes laços que ligam' ()" govêrno
comnnista chinês á Uniiio Soviéti
ca. Declarou êle ,que a mais impor
tante de suas missões seria plena
mente rea',i:l'ad-a, gràças á acerta�la
-politica intelluacional de Stali:l.

•

.........� .

Dr. MARIO C'ABRAL
Pelo avião da Cruzeiro do Sul, chegou

ontem a esta Capital o nosso conterrâ

neo Dr. :.I1ário Cabral, advogado e jor·
nalista, atualmente residindo na Capital
da República:

S. S., 'esteve poucas horas nésta cida

de, dirigindo-se en1 seguida para Lagu
na em visita as pessoas de' sua família.

Durante o curto espaço de tempo que

permaneceü em Florianópolis, foi o Dr.

�lário muito cumprimentado pelas pese
soas que constituem seu vasto círculo de

f amigos.

I S�;oc�!!1n�ert
-

R;ãOCÕ!�I�
I chegou a esta capital, pelo avião
da Panair, o sr. Amari R. Cu'

nha, alto funcionário do Minis'
tério da Fazenda na Capital
Paulista.
Ao distinto amigo, aos mui"

tos' abraços de seus amigos,
por ,sua ,estada em nossa cidá- L
de, juntamos os nossos· r

•

100.006
70.000
70.000
100.000
100.000
150.000
150.000-
150.000
200.000
200.006

/-,'1
.J.

o

.....

31)
33)
33)
34)
35)
36)
37
38)
39)

\
200.000
200.000
200.000
200.0JO
200.000
200.000
200.000
200.000
60.000

40)

41),
42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

19)

50)

;)2)
52)

53)

63)

64)

Contiriua na 3a, pagina
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Entre outras condfções, os 'candidatos deverão ter menos de 21 MARIA CHAIBEN

anos de idade, referidos ao dia 31 de, dezembro do corrente ano, e vêm por meio deste- convidar aos parentes e pessoas amigas e conhecidas,
possuir cerLificado de conclusão dós cursos científico ou clássico, de para assistirem à missa de trígéssimo dia, que mandam celebrar pelo
Escola Preporatária de Cadetes ou certificado de aprovação em exame eterno descanço de sua boníssima alma, quarta-feira 28 dó corrente,
de admissão às Escolas de Engenharia ou de Química, ou, ainda, de ás 7,30 horas, no altar do Sagrado Coração de Jesus, da Catedral Me
qualidade de alunos dessas Escolas?". , tropolitana de. Florianópolis, e manifestam desde já, profundo e sincero

agradecimento atodos aqueles que comparecerem a esle ato de fé

cristã de nossa santa religião.

Ministério da Aeronáutica
Diretoria do Ensino. Escola de Aeronáutica

I

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

cola de Aeronáutica em 1-950 (Aviadores e InLendentes) estarão aber
tas, na mesma Esco.Ja e nas Unidades do F. A. B. sediadas nos Esta
rias, dl?rante o periodo de 2 a 20 de. Janeiro próximo vindouro, deven,
<lo os candidatos, desta 'Capital, procurar as instruções e forrmnáríos,
na citada Escola, diàriamente, em 8,00 e 16.00 -noras exceto aos sá
bados, domingos e, feriados, e os dos Estados, nas sédes das Zonas
Aéreas ou Bases.

Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 22 horas

RaDIO TU8ft' ZVO 9
15�O kilocielos onâes;médias' de 196 metros

, , TUBARÃO __

o

S. CATARIN4

. (orresponJucl t
(omerelel

METODOI

Moderno e Eficiente

Confere
Diploma

DIREÇAol
. Amélia M PigoZZI

Rua General Bittencourl. 48
(Esquina Albergue Noturno)

ClUBE DOZE DE aGOSTO
CONVITE

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

Nêsss grande baile, que se revestirá este ano do maior brilhantismo,
erão apresentadas as debutantes de 1949.

Não haverá reserva de mesas.

Traje rigor: Casaca, Srnoking, Sumer, sendo permitido linho
branco.

,

Em 9 de dezembro de lQ49
O Secretário Geral, Arnaído Dutra

(o REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIVIA AS C0LICAS UTERJNAS
Emprega-sa :

C0m vantagem para
'combater as Flores Brancas, Cóli
cas Uterinas, Menstruaes e ap:s o

'parto, e Dores nos ovários.
É poderoso calmante e Regula-

dor por excelência.
' I

FLlJXO SEDATINA; pela sua com

provada eficacia-, é receitada por
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte.

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

De ordem do Snv. Irmão Provedor desta Irmandade, convido os

Irmãos 'e Irmãs, para, revestidos de suas insigneas (balandraus e fi-
tas), assist.irem as solenidades com que esta Irmandade comemora o

seu 185° aniversário de sua fundação.
Dia 1° de Janeiro:
As 6,30 hOr3'8 - Comunhão Geral dos Irmãos e Irmãs.
As/8,OO horas - Missa com sermão ao Evangelho.

.

Consistório, 22 de dezembro de 1949
José 'I'olentino de Souza

Adjunto do Secretário

Aéro Clube de Santa Catarina
De ordem do sr. presiclen te, CDnyOCO :(JS srs, associados' para -ama

Assernbléia Extraor-dinárta a realizar-se no próximo dia 27, às 20,00
, horas, nos altos do Bar Rosa, à Praça 15 de Novembro, anele serão tra
tados assuntos diversos. ,

As senhoras que prestarem sua colaboração 11 festa "Azas para o

Brasil", deverão tamlJ(\m 'comparecer para organizaQi\o.
A.belaJ'do' Arantes

::;ecretário

Missa de 30 dia

Coronel Pedro Lopes Vieira e familia e Jorge Chaihen e filhos ainda

profundamente contristados C0111 o inesperado e prematuro Iafecimento

de sua querida e sen1J?re lembrada filha, espôsa e mãe
NEUSA LOPES CHAIBEN,

Viuvá Balhina Costa Churie e filhos, Elias Chaiben e filhos, Nicolau Chai

ben e espôsa e Teófilo Saad, também profundamente compungidos Dor

igual sentimento pelo inesperado falecimento ele sua filha, espôsa, mãe,

possuem dó',ares. E as nações eu-- I

ronéas precisam de dólares,
'

.'Segundo o S�'etár,io do Cornér- .

cio dos Estados Unidos - John
i Sawyer - os turistas norte-ame

'll'icanOs possuem um bilhão de dó-·

: lares para gastar anualmente no.

j exterior.,
I Em vista disto, os europeus de-·

O Comandante do 14° Batalhão de Caçadores tem o pra-: cidíram fazer o possivêl 'pará a-

zer de convidar as Exmas. autoridades civis', militares e ecle- trair êsses turistas para a Europa.

siásticas, bem como o povo em geral, para assistirem as fes- Birger Nordholn calcula que as

tividades levadas a efeito dia 23 do corrente em homenagem nações do 'o�ldente europeu con

aos reservistas que serão licenciados por conclusão do tempo. seguirão pelo menos' uma parte de

PROGRAMA - DIA 23 (,0'(10 turismo uorte-amerícano

-a) '_ às 7,30 horas _ missa campal na parte inter�a do nos' próximos mes'es,'
Batalhão, oficiada pelo Revdo. Pde. Itamar Costa, Capel,ao da Nordholn � o presidente da agen

Unidade; , I cia da Comissão de VIagens EUl'O

b) _ às 8,30 horas _ leitura do Boletim alusivo à data. péas nos Estados Unidos.

Entrega dos certificados de reservistas e, distribuição de prê-: .A Comissão d� V�agens, Europé-,
mios. I' I as é uma o.rgamzaçao CUJO propô-

silo consiste em encaminhar o tu- ..

I rismo norte-americano para a Eu

ropa.
Nada menos que 16 pais'es estão

empenhados na tarefa. SãO' êles a:

Áustria, a Bélgica, a Dinamarca, a

França, a Grã-Bretanha, a Grécia,
a Islandia, a Irlanda, a 1j ália, o

Luxemburgo, a Holanda, Portugat
Suecra, Suissa e "I'urquia.
Estes paises reuniram seus es-·

f'orços par-a atrair os turistas nor-·

te-americanos.
Nos Estados Unidos, a Comissão,

'de Viagens Européas organizou
um fl�ndo coletivo, que já conta.

com 100 mil dólares de capital.
Os atuais cálculos prevêm O' au

menta dêste fundo para um mi

.lhão de dólares.

A. Comissão lrabalha de mil e

uma formas, sempre com o o'bje
tivo de fazer com que 'um numero

cada vez maior ele turistas vá via-

jar pela Europa.
,

Uma das principaes tarefas da

Comissão é f'aci lit.ar aos turistas o

cumprimento elas exigências le

gais dos paises que pretendem vi

sitar.

Nêste sentido, a organização se

encarrega de facilitar a obtenção,
de visas, reconhecimento de pas

saportes etc.

Tambem as questões' de cambio"
-tão ímportaàtes para o turista"
são tratadas pe'.a Comissão.

A idéa é conseguir um. sistema,
de cambio que torne a conversão

das moedas uma operação mais fá

cil e lógica, em certa forma auto-.

YillNERAVEL ORDE'M TEJROElJiRA 'DE �ÃO FRANCLSlCO DA PENITENCIA

1I1••r�jl�ilji F' d di. 17r.6
;lil'�__

��� .. I .. i .

,

'

, .un a a em
..
'*'

mátíca.
,

. -

d G " H As nacões que integr-am a Co-
Em comemoração ao AnO' Santo e com autorização a, UI,Ia lne·

"

_

.

;- 'de ue-
tropolitana a Mesa .A'dministrativa desta Veneravel Ordem rara

ceIe.,
missao estão convencidas

f
q
t..... ,

h do rlí 95 j os turistas podem ser uma on 8"-
brar em nossa Igreja missa Iestíva de Natal, as 24 oras o (13 � uo ';_ \, .

.
. ,. .

f" de renda tao proveitosa que aJu·ror-rente com comunhão para as Ordens masculína e feminina e ieis i .

I dará a execução do Plano Mar-
em gera.

Para assistirem a referida cerimônia convido de Ordem elo Sen11o,r shall,

Irmão Ministro, aos oaríssirnos irmãos e irmãs terceiros, bem assim
, •••••••••.•.•••..•••••••••••

"

fig ca�óJic:os em geral.
Consistório, em Florianopolis, 21 de dezembro de 1949.

Lindo/to JOsé de Sousa - Secrelário

Agentes no Interior do Estado
Companhia procura agentes exclUSIVOS, em localidades do interior

dêste Estado, �inda disponíveis, para artigos de consumo comUfl.·
-

Carlas com referências co�erciais e. bancárias par,a Rua �aIüa

JLuzia nO 73!?, Sala nO 1.113 - RlO. de JaneIro.
,

NEUSA LOPES CHAIBEN
MARIA CHAIBEN

'I

e

Missa de 30· dia

.cunhada e amiga

,.",

ae ç o

CALENDÁRIO
"AMERICAN "GIRL"
De Luxo para '1950

[.JJOl)Q

5 "meses são repreeen
os· por lindas garotas.
idas. cada qual com maia.

encanto e sedução.
Peça jii p a r a ga.rantir o seu

Calendário pelo Reembolso Postal.
"JUNTO ENVIAREMOS CATALOGOS
"ATLAS", CAIXA POSTAL 4699,RIO

n

Comentário Internacion'ai>i
Por AL NETO

A Europa Ocidental está piscan
do o olho e so-ríndo tentadora

mente para os' turistas norte-ame

ricanos.
Os turistas nortc-amerícanos

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-
- •

·1 \

x imo,

HEMORROIDES)
INTERNAS OU EXTERNAS

-DESPEDIDA BOS RESERVISTAS

MISSA DE NATAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o �;"'''''';), no- Sexla-'elr. 23 G. Dezembro ele 194. 3

-com

José MOJICA,
Lupita CALLARDO

-;, No, Programa -

Cinelandia Jornal - Nac.

Preços: - Cr$ 4,20 - 3,20
"Imp. 14 anos".

-0-
- IMPERIAL

para R,efórmas;
Domingo - RITZ
Um régio presente de natal!
MINHA 'ROSA SILVESTRE
_'�echnicolor _

VENDE-SE OU ALUGA-SE

'Boas-festas _ com _

o' prédio sito à rua Rlumenau n.

'Recebemo.s gentis brindes, C<lr- -Dennis MORGAN 28 - Tratar com o sr. Cap. Améri·
C'Q ua Polícia Militar.

iões, fonogramas c te:egl'amas .ejas Arlene DAHL

I
'

:.\Seguintes vessnas e fl)'"t'_13,;;: Fun- •••••••• ,. •••• ,. •••••••••••••

",

••• -.-.

;limod, Fundição de Tip'JS M[lder- 'ODEON - Domingo-
i nos Ltda, rCruzeira do �ul Ltda" Um NATAL que você jamais;
São Paulo Companhia Nacional de. esquec€rá!

, Seguros de Vida, JO,'L.) Leopoldina I VESPERAL DE ;NATAL'
, de Souza, Representaeões e Oonla

I
- com -

Pl'ópl;ia, Silvio José Amaral, men- George RAFT
'

: 'sa:geirú da Western, Geucsio pel'ei-I Geoorge BRENT

ra mensu.g-eiro da Wesl3rn, 3argen_ Joan BLONDE:LI.
to,� e funcionários civis do Hospi-/

-,--- ,,'

,Lal Mili[.a�', :Campo�:!1,�"J�(;iJIIO AI-j'Trabal'hando 'por S. Catai-roaves, EscntórlO lmobl.:ano A. L" '

Alves AI.varo Go,nca�ves, Diretor e

.olfici�is �dJo li,oS/pital :.\1ilit::'H', UI ,I CONCLUSÃO
lanelo Scarpelli, Sill Améelc.-l Cnpi- I 65) Maternidade de Itajaí, para obras e equipa-
taliza!;ão ;3. A., ComaÍ1dallle do 5°,1 mento .... ,... .., .. , . ..... ." ',' . . . . .. 100.000
Distrito Nav?l e seu� a',lXlliures, 66) Escola Normal Regional Divina Providência,

, hdallJel',lo Tolentino de Sarv:llho,!' de Jaraguá do Sul, para obras e equipamento 200.000
PrefciLo Municipal; '.!.l1f:l Texas 67) Instituto São José, de Itajaí, para obras e

Company SO'llth America Ltd,a., equipamento ".... ,' ... , .... ,. . .... , .,.

Comércio e Transf;ol-le C; Ramos 138) Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Nova
,S. A,; Z Y J - 7 -- Rádio Gu,arll- Trento, para obras e equipamento .",' ....
já, UIA:\', [ndustria de Madeieas 69) Conselho Central Metropolitano da Sociedade
Na'Cionais S. A., Sei'vi(;o,,' Aé1'I00S de São Vicente de Paulo, de Florianópolis, pina
Crl1zeiro do S,ul Ltda" T._"!1Iâo do "'-obras , , , . .. .. '" ., '" ., .

.

Conl'éroio e Tndustria J. \V. Thonl-
-------.-- ..-----------

'pson, Comandante t' Ofi::'a:s da Boas Festas, Feliz Natal e Ano Novo. Faça uso do
E'scola' d� "'I rendiw, �laf'illlJ.3jros' ,

Braço de Longa Distancia
de Hanta I,<l,arina, :'/ B. d,ns SulJ- COMPANHIA TELEFOl�ICA CATARINENSE
Tenenleq c S8rgen�,2s ria 1'1,11cia ------ '-'----------------

M.flitar do E�tado çle Sall!a 1::\!;1I'l' WALDEMAR V. CORDElHO
nn, José Cordeiro, José Fl':milisC'o E
Rtcinel', ele Porto Alegrc, Alcides SE:\'liORA
II ,s" :;-"';;'dente ,do C, R. "._\1.:,

I

tine-Diário
R'ITZ - ás 8 horas
UMA NOITE NA OPERA

ANlY.illRRI\.RIOS:

, I

-com-

Menina Rosa OS IRMÃOS MARX

Comemora, hoje, seu aniversário Groucho - Chico Harpo
natalício, a interessante mcnrna Ro-I Allan JONES

:s� Kalafalas, dileta 'fiuhnhu do es-! Kitty CAR�ISLE
tlma�o comerciante.' sr. Syriacu _ No Programa
Kalafalas. 1) .L Noticias da Semana
A menina aniversariante oferr- _ Nac.

-cerá as suas amiguinhas uma lauta 2) _ Noticiario Universal -
mesa de doces e ref'rígerantes. Atualidades.
'\ ...... Preços: - Cr$ 5,00 - 3,220

Menina. llzá Terezinita Avila "Imp. 14 anos".
Completa, nesta data, seu 2° ani- _ ODEON

"'.ers�rio ,a enc�nt�d.ora m?nin� I�-I
_ "Não Haverá Sessão' oi

'Za 'Ierezmha d'Avila querida filhí- nematográfica"
nha do nosso prezado eoesíaduano --o--
:sr. Francisco d'Avila, operoso e

_ IMPERIO - ás 8 hs.
<categorizado empregado da firma - I _
Meyer & Cia. CARAVANA EMBOSCADA

Ilza 'I'erezinha recepcionará _ com -:-

'suas inúmeras amiguinhas na r-esí- William BOYD
-dência de seus pais oferecendo- (HopalOng Cassldy)
lhes farta mesa de doces. _ II _

S1'. João Francisco Gonçalvés LUTAS' ,SEM TR1:GUAS
Faz anos hoje o sr. João Fran- 4/50 -EPs.

-cisco Gonçalves, hábil e estimado
'motorista desta praça. \

Fel.icitamo-lo pela grata efemé-
."r,ide.

-com

Bill ELLIOTT
- III-

A LEGIÃO DO ZORRO
3/4° EpS.-O�

. FAZEM ANOS, HOJE:

•

- com -

-� o sr, Acelino Assonípo Car- Reed HEADIEY
. doso, 2° sargento. do Exército Na- x x x

"Ci0l'laL.
_ ROXY - ás 8 hs·

- a menina Va-!da' Ines' Lisboa,
_ Gra;ndioso Programa

• Hilhill'ha do sr. José Lisboa. pIo :_

- a sr,a. Alipia de Souza Lucio. !
_ Ultima Exibições _

-0- -I�
WIAJA,NTES RASTRO, CRIMINOSO

Sr. Procópio Lima
Está nest.a capilal o n.osso dis

'tinto .amigo' sr. Procópio Lima,
, prestigios'o -Ghefe politico do PSD

..-em Içara e conceituado comercian-

t te naquele distrito.
'

Apre,sentamos-l-he votos de feliz

",.estada entre nós.

,--
------------

Fechado

-com -

Lawrence TIERNEY

Anne JEFFREYS
-lI-

A CANÇAO DO MILAGRE

-0-
S1'. Jm'ge Elias de Luca

Florianópolis hospeda o sr. Jor

',ge Elias Luc.a,. acatado membro do
,

PiSD em Içara e grande exportador.
Ao distinto visitante o. nosso COl'

, dial abraço com volo,s de fcli.cida
. des.

Cientificam aos sellS parenles e

.' :a" f l)�L ,:) liolictn ti rndt'sen, pessoas amigas o contraio de ca-
18' I:. � ü hOLT:\OS. samento de sua filha 'W:lldilla co.m

Agl"Jd.e. "mos s,e 1.�',bi+izad(Js, os, o sr. Oscar Silyu.
\',,[0, .8 t ..as festas e felj,� a 1.' rl.'-I
've '"\"8'''':', reLrib',;l )-00,

[':"-1'2t!ü::.atl1t � '::..

Volta iJO mundo
através dos. pOios
Chicago, 22 (O, E.) - Está sen-

Reunião' do dia 15-12-49 do planejado um, vôa de volta ao
- em 1589, os tndíos de Ma..·

PRESIDENTE: l)láVio Fer- mundo, passando por amuos os po- bapeva, sitiaram 150 brancos
rarí los, qu'e os planeja:clores apontam e 1000 índios aliados, da. Divi'
SECRETÁRIO: Roberto La'

como "as ultimas fronteiras para
são de Alvaro Rodriguês, fer

cerda a aviação". Espera-se que o vôo '�u-
ram derrotados em Sergipe

Convidados: 1 hra uma distancia de' 41.600 qui!,)- por onrístovam de Barrosa
Visitantes i 3 metros em pouco mais de C!�j�: ho-

- em 1634, o Forte de Santo

Rotarianos do clube: 16
ras, num Constellation Lockmeed. Antonio, na mal'�em; esquerda

Aberta a- sessão foi hasteado Os patrocinadores, liderados por
da lroz do Paraíba, capítuíou,

o Pavilhão Na,cional, pelo Exmo. Mason Warner, presidente do "Ad- Os holandeses só perderam es

Sr. Cmt. do 5° Distrito Naval, venturas Club Foundatíon.". UE' Chi- te Forte eni 1654, quando en-

Benjamim Sodré. /

di 'tão voltou a .ser brasileiro;cago, izem que o vôo será tenta-
Roberto Lacerda fez a apr€' do em princípios de janeiro, se as

- (em 1667, foi condenado a

sentação dos vísitantes Abdon condiçõe.s atmosféricas estiverem mort€ o Padre Antonio Vieira;!
F'óes; do R. C. de, Itaja'Í, Mario favoraveis. Disse Warner qu= o r.i-

- (em 1822, o Comandante
Lopes, Serafim Ramir€s, do R. loto será Richard S. Johnson, de 31 Botas, entusiasmado com O

C. de Videira e 'do convidado
anos, que está voando par'a a KLM

combate do dia 8, saiu de Ita"
'especial Cmt. Benjamim Sódré. paríca afl'm de provocar a es-

:-- Línha Holandesa - e foi pllofo' ,

ApóS a auto apresentação, do Comando de Transportes Aéreos. quadra portuguesa, mas �l"
foi procedida a leitura do ex' Partiu para São FmDlCis'Co, pára es-

dado, conseguiu "c,apar-se;i
pedíente pelo. secretário, e a cojher o Conste!l.ation que será Ilsa-

• ,- em 1868, prosseguia O' fo..

palestra programada para a do, Disse Warner que Jchnson est5, go de infantaria nas tomas
sessão: "Como devemos coope- recrutando mais cinco tr ípulantes. Valentmas, entre brasileiros 'e

.rar para desenvolvimento do O próprio Warner planeja j'rr�el' a
paraguaios. Pela tarde as tro·

intercâmbio com clubes estran- viagem. Disse que os planos prevê- pa,s do General catarínense
gaíros," em um vôo sem escalas de' Ghieago

Jacinto Machado Brttencourt
Oonforme, hávía sido. dlelsig- foram substituídas ' por uma Honolulu, um salto dai para Du,

t·' t
,,'.

tal 1
-

B
•

nado, o companheiro Adalberto nedin, na Nova Zelandia e outro,
con igen e ortsn e pe a ,.rl'Tolentino de Carvalho fez uma.

por cima do Polo .sul, para Cape' gada do Coronel Paranhos,
saudação ao convidado 'de hon- Town na Afr.ica do S I D, c A

- em 1942, Os russos avan'
B j

.

S d
' , u. , e .ape : 15'0 'i t tra, en amim ore. Town, o avião voará para o Norte, çam.lI\.Ll qui ome l1OIS, en re

Em nome do R. C. de Itajaí até Londres e dai, por cima do Po- os rIOS Don e Donetz, durante
falou o companheiro Abdon Fó- lo Norte, para 'Chicago. Jú foram a segunda grande gttel'1'a.
es saudando ainda a pessoa do
eminente Comandante, o �ual

obtidas todas as necessárias Iicen- ••••• - .', ' •. '" ••....•..•...••

lOgo a \Seguir agradeceu as ho' ças. de ater,rÍssagem para o apare- CASA MISCELANEA :dJatri .

m€nagens tributadas.
lho. E-ste será equipa'?o de l���li'ieS (buJdOr.

dOI ,:iUdio,�"R':C. A

Na hora da camaradagem extr� _para combushvel, a ti!}) de Victor.�V'iYul•• e'·Df�,"
permItIr os J.o.ngos �mltos previstes. Rua COnlelbeiro', Ma't.fez Uso da' palavra o compa-

nheiro João Eduardo Mo,ritz.
AtJ�'encerrar a sessão, o Pr'e...

sidenlte agradeceu a todos os

pr:esentes, € tCpl pal'lticutar a

pr'e.sença <lo Cmt. Benjamim
Sodré e convidou os cOmpanhei
ros 'visitant'es Abdon. FÓ€s e

Mario Lopes para d€scerrarem
o Pavilhão Nacional.

Carros' para o I interior do Estado
,o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

rirma Fiuza Lima &: Irmãos, é o seguinte:
100.000 EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

cl excessão de sábado

Du'

Rotary Clube de
Florianópolís

-

l\'IALTt;G, c.ontent malte,
.ovos .e mel - os ,grandes for
neced.ores de vítaminas. É
melhor complement.o aliinen
tar para crianças e adultos. •

venda em todas as farmácias
armazens.'
...... -/._. ,. . . . . . . . . . . .

Hoje no passadO
23 DE DEZEMBRO '

Felicità.ções e cumprimentos. -,- Faça uso do Foúograma�
para felicitar seus amigos e pa�entes.

'Compa:o.h�a T,el,efonica Catarinense.

_ ••••• � •••J••••••••".- ••• - ••• - ••• -.

NOSSO POSTO: - TEIXEiRA E SILVA
Atende dia e noite - Rua Santos Saraiva

Especialidade, em óleos Lubrificantes - :De la linha. t

Peças l?neus, 'Camaras de Ar, Molas, Baterias, (Businas)
.

Aparleho para lim!'ar e testar Velas apenas por Cr$ 1,00
'

Arvores· frutiferas
Arvores Frutiferas en:x:ertadas e planta. ornamentais DU

melhores qualidades oferece o 8I'ande Estabelecimento d.
FIo,ri e Pomioultura

H. J. Cipper.
Corupá. '

Mun. de Jaragul - Estado de Santa Catarina.
,

Peçam catalago gratuitamente.

Medidor de luz e de fôrça
da Aron Eleclricity Meter Ltd. de Londres

Representantes para todo o Brasil: GEOMINA LTDA.
RUA 7 DE SETEMBRO, 135 - RIO DE JANEIRO

Preços espeCIaIS para grandes encomendas
e para revendedores.

,
'I

16 horas

14 horas
80.000 EXPRESSO BRUSQUENSE - 2"'., 48., e 6"'. feiras

Nova-Trento
E. li. VIACÃO ANITAPOtIS - 8"'. e 68• feirlH

20.000

LAUllINDO SILVA
, E

SENHORA
Oomunicam aos seus parentes c

pessoas de suas re1.n,ções ([U:) seu

filho Oscar contratou casamen to
com a senh'o_riLa W,aldina Cordeiro.

OSCAH E,' \VALDINA
NOI'í'OS

16,30 horas

12.10 hol'u

A T E N ç Ã O, G A R O T A f) AI

'Acaba de chegar o 2° numero, da

GAZETA JUVENlL
Posto de Venda Café Rio Branco

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

r
i
f

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

VESTlR·SE COM CONFORTe
A

QUER E EUCiÂM(L,� 1
PROCURE

alfaiataria ello
Rue. l'J'elippe Scbmidt 48

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 S8TADO !eJtla-feira-23 lIIe Uezembro .,_ "$49

EDITAL
êener

Departamento Nacional
Cvrso Técnico de Ituiustrui Texti

"

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

Serviçn Nacional ele Aprendiza-
gem Industrial (.SENAI), à Hua
Marechal Gu ilherrne, n? 23, 'as
inscrições de candidaLos a exa

mes vestibulares para _

a primei
ra série do Curso Técnico 'I'éxtil.
da Escola Técnica Federal de In

dustrías Quimicas" e 'I'éxteis,
"

mantida pelo Departamento Na

cional do SENAI, no Distrito Fe-

LIRA TENIS CLUBE - ,MÊS DE DEZEMBRO: ) - DIA 25 DOMINGO - NATAL - TARDE INFANTIL _ G,RAN})IOSO 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 ESTÁ, AO C.I\RGO 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 J949 _ O LIRA OFERECERÁ COMO, RECORDAÇÃO UM FINO ALBUM COM FOTOGRAFIAS DESSE ACONiECIMENTO SOCIAL, A TO
DAS AS JOVENS "DEBUTANTES" _" RETUMBÃNTE SERÁ O "REVEILLIONS" DESTE ANO NO "CLUBE DA COLINA". - NOTA: NÃO HAVERÁ RE-

.

SERVAS DE MESAS. "t�-"""'''''_''_''"""�""'''''''''_'''_''-'-'-_'.w_"_,_"_,_,,,,,_,,,,,,,,.·._,,,__N�_,,,,,,,,,.-_,_-_,,-,,,,,,,,.,,,,,,,,_,,,,-, ...__w._.-.,w......_,....._••-_.;.".:,..,..",.�......._..............___w.-.-.-.-............ ...___,._._..................-J

CLUBE POZE DE AGôSTO _" PROGRAMA' PARA O MÊS DE DEZEMBRO: DIA 25 DOMINGO
BAILE INFANnL, COM INíCIO ÀS 15 HORAS. DIA 31 SÁBADO _ BAILE' DE SÃO SILVESTRE COM APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES "DE

1 949
.(

.:..:..:..:..:..:..:..:..:++:..:..:..:...:..:..:..:�:..:..:..:..:�:..:..:..,

. f GaNHE DINHEIRO COMPRaNDO ,��L �
.•:. NA .:.
�i· CASA PERRONE ·1·Y Y�:"+ Seu tipo· de calçado quase de graça +:"+y ytit"+ Por que não a visita para vêr? �:.�. �.

:�: E' realmente espantoso ! I, :i:� p
"

f �
..�. are, en re e co-mpre ,��.L �
�i· ,Rua Conselheiro Mafra D. 17' ·i·y

,

y�f "�L...,.:;.,•..:..�...�....�...�...�...�...�...�++....�...�..,.........�......��.........�............e..�.;..:�.�.TT.�.�+�� � � � � �_� ��,� � � � � � � � � � � �·tnaxima rapidez' e garantia para transporte de luas mercadoria I ,

Agentes em Florianóoolis CA.RLOS HOEPCKE" S.,A.. .Transportes Coletivos
SRS. PASSAGEIROS
( PARA

ITAJAt - JOINVILE e CURITIBA
Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ofe-

recem o máximo em ,

Todos os Reservistas Navais, das classes, ano do nascimento de CONFORTO E PONTUALIDADE
)8 a 35 anos de idade inclusive nascidos a 1° de Janeiro de 1904 a 31 Carros para 14 passageiros _:_ Poltronas individuais Pulman
ce dezembro "de 1931, ohcígatoríamente devem comparecer à Capita�' H O R A R [ O S:

, nia dos Portis do dia 16 ti 30 de" dezembro corrente, afim de ser Teí , Carro direto a Curitiba: parto 6" Hs,
ta a oposição do "VIS'I10" correspondente ao presente ano de 1949, e Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13
,preenchimento das Guías de' Informação do Reservista.

.

horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se-
Os Reservistas de 1a, - 2a - e 3a categorias (ex-marinheiros' da guínte ás 6 hoJ.·8.S.

Armada, Marinheiros, Pescadores, Operarios de Construção Naval, Mantemos trafego mutuo a São Pat40 e Londrina, ven
Servidores' de Repartições). .iilendo-se passagens.

.

Os Reservistas que já possuírem suas Car�iras devem apresentá;' " Aceitam-se despacho de encomendas.
.Ias na Capitania dos Portos.

, A��ncia: Rua Deqdoro, e�quina da Tenente SUverra nO 29
As Empresas e Entidades devem mandar 'receber por pessõa "ido- I @@@@@@í#Jí#J@ê@@í#I@@F§lr; Inêa na Capitania as GUIA'S DE INFORMAÇõES DO RESEH. V 1::;:1.'1\ que

'

devidamente preenchidas serão restituídas na referida Capitania. DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI

,

NAVIO-MOTOR "ESTEL�"

,'"

Minislerio do Marinha

e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Capitania dos Portos de Sania Cahrina

o Sangue da Vête
DEPURE O SANGUE COM

ELIXIR 914

INOFENSIVO AO "ORGANTSl\IO
AGRADAVEL COMO UM LIr.OR

REUMATISMO! SIFILIS!

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra

tamento.
CÓLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFI-I\. - ME

TABOLISMO BASAL
Tome o popular depurativo composto de
Hermofenll e plantas medicinais de alto

valor depurativo. Aprovado pelo D. N. S.
P. como medicação auxiliar no tratarnen
to d aSifilis e Reumatismo da mesma

origem.

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

Consultório: Rua Trajano, nO 1, 1° andar - Edifício
do Montepio. /

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr, Mussi,
,

Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

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

.._.._ .-_._ _�._._.J" __-.-.-_- -_- - -.-.-.- -.-.-.-.- _-.. ::. .;.. "

COMPA�HIA "ALIANÇA DA BAlDA"
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INC:eNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de' 1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades •...... Cr'
Receita ..........•.••..• Cr'
Ativo _" " Cr'
Sinistros pagos nos últimos lO ano! •... Cr'
Responsabilidades CIi

Diretores:

80.900.60ji,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,110
98.687.816,30

76.736.401.306.20

êr#lr'#lr'#Jêêê@êF-l@r#lêêr#Jêr=
"

Hospital de" Carid�de.
"Seviço de trau8fu�ão de sangue

o Banco de Sangue do Hospital de Caridade neces

sita doadores. Qualquer pessôa que deseje doar ou �en- ,

der 'Seu sangue pOderá procUl'ar os técnicos encan'e

g'adO'� do Serviço entre 8 e 10 horas. Tel'ão os doadores

gratuitamente exame clínico e exames tle sangue·
Doar sangue não prejudica, traz benefícios.

\

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carválho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Ma!!8orra. Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.,

..

�."....-.-.-.._.--.-....-_._......_------..,.........-.---.-----..•-.-----.-.-.,..".-_-_-_-_-----_-_-.,...........

deral.

Serão exigidos os seguintes dor
cumentos:

-

a) - Atestado de vacina;
b) - Certificado 011 diploma de

conclusãp dr curso gf nas'ial,
industrial ou comercial bá

sico;
c) - Certidão de idade, pro
vando ter o oundidato no

máximo 25 anos de idade;
c1) - Fotogr-afias de 3 x 4 CID.

OS candidatos inscritos serão

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

melhores classificados transpor
'te ao Rio de Janeiro, a fim de se

rem submetidos ao exame vesti
bular' �ficjal determinado pelo
Ministério da Educação.

Os candidatos aprovados na

e1f,ame vestibular serão matricu

lados, na ordem de sua classífí
cacão nesse exame, obedecido o

lir�ile de vagas fixado para cada

Estado.
Os alunos, provenientes dos

Estado!', e que sejam menores de
21 anos serão internados pelo
SENAI, recebendo os maiores.
que se alojarão sob sua inteira

r-esponsahisidade, um auxilio pa
ra sua manutenção no Distrito

Federal.
. Milton blarques de Olioeira

Inspetor de Ensino
•• II ...... � .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .... .�.

TERRENOIJ
O EscrIt6rio Imoblll�rio A. L. AlT-.,

sempre tem compradores "pua euaa e

terrenos.

Rua Deodoro 31,
.. .. . �

SENHORITA!
A ultima creação em refri

gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAP'AS GR4NDES

Preterindo-o está
ecomoanlxendo a moda

• • • .. • • .. • .. .. • • _I

Camiillll, GrllVat.'j Pitame.
Meiu d••:melhorel; pelei J me
Dorel preco. 16 n. CASAdMIS
CELANEA - RUClC. Mllfr.j L
.... �. .. .. .. i .. '. .. -r

O VALE Dê ITU"U
ProeueBl .. A«'••

Pro�H,
LIYIU.RlA 41, LI'VlU.lf1JA

BOIU

o Sahão

"VI:RCiEM ESPECIALIDAOE"
CIA� 'WETZEL INDUSTRIÁL-JOINVILL 11; {MarclI[ rel(l�1

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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há •

cinco anos

ai,nda O primeiro.·e .. '

•

,.

"

\ '

t

.

�
}

Dê a seu automóvel o bénefício do mais moderno e

completo motor oil. .. para a' lubrificação perfeita das

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

têm o detergente certo, na proporção certa .

Que é um 'Óleo
Detergente 1

tem' uma películe lubrificant.
aftame'nte aderente

*

mantém seu corpo sob tempe-
raturas elevadas

*

evita oxidação, corrosão e

.
formação de "bôrra"

*

mantém livres os anéis de

segmento
"

,

Após anos de pesquisas nos laboratórios
"

Atlantic, foi ocrescentodo um aditivo quí

mico ao melhor óleo lubrificante conhecido.

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

propriedade de dissolver as impurezas.

formadas dentro do motor, c,omo o �abão
dissolve a sujeira. Os resíduos corboncses,

assim dissolvidos e mantidos em suspen

são,· elimínam-se com a troca do óleo.

*

isenta de entupimento os ca-

nais do sistema de circulação
do lubrificante.

1
---------- /

* Ao trocar ou adicionar o óleo no cor

ter, insista no Atlantic Motor Oi' de

IIAção Dupla".

•

Produto da A T L A N T I C REFINING COMPANY OF BRAZIL

Gasolina • Motor Oil • Lubrificação • Pneus • ,Baterias

\

5

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DO MEU ,ARQUIVO
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LIX I despositou uma bola de fute�GI,

\ : sobre a última moradia de Slll..
NAS OLIMPLll)AS de

Lor'-I' delan. Alguns
dias após, o Aus

dres de 1908,. o ,farrws:O
.

sal,t�: tria enfretou O �iene S.C. �ou
-dor, Geo André. perdeu pOI ve o clássico minuto de sílen
culpa do seu calção, Demasia., cio 'mas de modo fora das pra
do Largo, ao saltar 1 .metro e xes. Aos 15 minutos, quando já

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE DESPORTOS respectivamente. 91 centímetros de altura ras- havia sido mar-dado um tento"
Aviso Coube aos [ovens defensores pou no � travessão. derruban,

o árbitro apitou, determinando
Pelo presente, ficam convidados todos quantos se julguem credores do Guarani E. C. a vitória em do-o.

., .
um minuto de siléncio. oínquen;

da FCD 'para apresentar-em as suas contas a esta Tesouraria, até o dia todos os títulos em disputa con- I �m 1933 fOI d:,p�tado o ,pI"l- ta mil espectad.ores . partícípa-
31 do andante, diáriamente, das 8 às 11 horas. seguindo para Joinville mais melro Grande Preml� Brasil . .t: ram aa homenagem, Sobre o t�-

Florianópolis, 21 de dezembro de 1.94!};- uma página brilhante para a vitória coube ao. notável t�rdl� mula de Sindelan, foi constrUl_
Liberato Caríoní, Tesoureiro. sua vida esportiva, lho "Mossoró", ,filho de. Ki�Ch- do um qsqueno monumento, en-

� • A equipe bugrína venceu to, ner e�dPadlantdhea, de CFrleadçar�COe cifnado por uma bOlaNde fUHtebmol,� dos os seus adversários, mercê propne a e o
. �r. r e 1 O IFLORIANO, de ova a -

O CAMPEONATO DE ASPI.tt.AN- Ramos 6 x Avaí 1, tentos de,
de um melhor preparo e um en- Lundgren. Partlclp�ram das- burgo, conquistou, em 19.48, pela.TÊS EM REVISTA Anselmo (3) ItaiIqar, Pinto e
tusiasmo Invulgar.

.

sa prova 22 competidores. 1 •

37a. vez. o cetro. máximo de
Ainda não terminou o certa' Paulista para o vencedor e Mi-

Também e:r:n'Lance Livre a e' SI�DELAN er,a consldel'a�() campeão daquela cidade gaueha,me' de aspirantes do corrente ehel para o vencido.
ípe Joinvilense consegui\,! ma' o maior futebollsta da Austría. O FUTEBOL americano, ou.

ano. 17° [ogo - Atlético W x ao i��fica vitória, tendo O atléta Em 1�38 �m _ conseque1!-cia d: seja, o "rugby", é ,o "esport� as-
Falta ser disputado o jogo caíuva O.

Rolando Werner o popular Ma' uma íntoxícação produzida por sassino". Em média, a parur de
Figueirense, x Atlético, que por 19° jogo, em 27-V/49 - Fi-

I conquistad� também o ti, amanação de oxido de carbono, 1931, nada menos de 16 jogado-
diversas vezes deixou de raali- x Bocaluva O.

.

� �l� índívídual-: Sinde�am morreu. O quadro do
res,' de coíégtos ,e universidades.

zar-se. A título de curiosidade 19° jogO, em 2q-1l-49 - F· .

OS JOGOS Austna F,C. a que pertenceu, morreram por ano, como resul-
, damos abaixo; um r\trosple.cto gueirense 5 x Avai 3, tentos

D'
•

do com' O sorteio ere- acompanhou o -enterr.o, uníror- tados de ferimentos e contusões'
do sensacional campeonato: 'de Osman (2), Meireles (2) e

t d acor

b o Guarani e ao mízado. O arquei�o conduziu recebidas,
1° jogo, em 17-7-49 - Paula Lócio para o venoedor . e Pau' Tua bO't�OU e l�zarem o jogo de sobre uma almofada, uma bola No. TE:MPOantigo, em díver-

Ramos 3 x· Atléticol tentos de linho (2) e Nauro para o ven- �u t ;ea certam� defron- de futebol. Diante do túmulo, sas épocas, quem quízesse pratí-
QuidinhO (penalty), Paulista e cído. ta", edr �ra o

xteto d� voleibol. o quadro' do Austría formou e car esportes, tinha que se fazer
P d I d AI' CI' 'f'

- .4.� C rr n- an o se os se s, ,ar a, para o v�dnce 01' e en-

acSSl lcaçãao U!USF�on? nese A vitória pertenceu ao Guara-
" ... , .. , ... ', ,.', .. ",.

,._.. herói e arrostar com os perigos
car para o- venci 0, tes: ampe o - ígueire ",

la tagem de 2xO (15x10 vens que se sagraram campeoes dos senhores poderosos, que i)S
2° jogo, et;n 31,7'49 - Boc�i' seI? pontos perdidos; vice-eam' 1111��3 ,con estad�is:

.

'. pro�biam, .E� 1397, o I_'refeito ��uva 4 x AVal 2, tentos de Bala- peao - Paula Ramos, com 5 e )" .

d t -mínado este en Voleibol - Mauro Moura, Hu', ParIS, proibiu que Se Jogasse a

no, Areão, M'adalena� e namía pontos perdidos; 3° lugll:r. - . Depolsf .e. fe�U:dO o campeã, go Schaewer, Rolando Werner, .ta paume" durante a semana in-
.ní, para o vencedor !a, Paulinhq AtlétiC.O, com 7 pontos perdidos; conttrod, LOl e.e

Livre Hilário Ganske, oíaudíonor Ta'l teira _ somente aos domíngos,
d id A' 12 na o e ance 1 .

..... ld H tte .

f
' .

1
..-e oar oso, para o venciao, 40 lugar - vai, .com pon-

C b Guarani o honroso vares e na emar O • e quem ousasse in rigir eSSa el.
30 jogo, 'em '14-8-49, - Figuei- tos perdidos; 5° lu�r )30cai- . fU e �o quipe conse" �asquete.,- lwlando Werner, arriScava-se aos rigores da lei.

·-sense 5 X Paula R am o 8 úva, com 14 pontolS perdidos. tlt� o, p�)lS sU;l e antos em 50 I CI.audionor Tavares, Mauro Em 1300, o Conselho dos Anei-
2, tentos de L6cio (3) le, Meire- Ataque mais produtivo: Fi- gUlu a�ma\a� nd�P o Ubiratan I Moura, Hugo Schaewer e Hilá· 'ãos de Pfsa, Italia, poibiu 'o jogo
les (2) para o vencedor e Fal- gueirense, com 42 tentos. arr:messosi5 e

Centro Estu' rio Oanske. _
I da bola no ,Duomo" e também

,cão e Pardal para o vencido. Ataque menos produtivo: Bo' maI�.ad�4 e o ,

O cestinha do campeonato foi I
no "Camposanto." Proibição que

41> jogo em 21-8-49 - Avai 7 caiuva com 7 tentos- I
dan 11. .

d . imeira etapa Francisco Hotte do Centro Es'- f vigorou até 1478, mas sêm resul-
x Atlético 1, tentos de Bolão Defesa mais <eficiente: Fi' . Ence�ran o a pr

equipes de tudantil de Blumenau, com

191.tado. Havia paixão mais forte
(Si) Paulinho (2). Duduca e gueirense, 13 tentos. ',' defrontr�m��. a�an e do Cen' pontos, vindo a. seguir Mauro pelos esportes, Informa um do-
Nauro, para o vencedor e Aga- Defesa menos eficiente: Bo- basqEue ed °t'l dIraBluménau ca' Moura com 16 e HugO Schaewer t cumento .qu_� Santo antoniO, �:r-:.'t Atlét· .

_. tro stu ap 1 e ,

15 b d G
.

,. F
..

' ..])1 0, para o ICO· caluva, 3� tentos. .

d ·tó
..

aoS represen- com am os o uaram.
, ceblspo. de lovença, Jogou, na

5° jogO, em 2-8/49 - Figuei- Artilheiro principal: Osman bente° � � B�la pela contagem Nas tr�s jornadas foram! sua juventude, em princípios d{)
rense_ � x Bocail�va 1, t�ntos (Figueirense), com. 11 ,tentos; tan19sa:.

. . ,.

ma�CadOiS 52 J)ontQs pelo pu�-1 século xv/, .
Palla grossa", ou

de LOCIO (3), RUI (2), AIrton 20 lugar Meireles (FIgueIrense), de
.'

la �nhã mais ralll; 38 pelo Centro EstudantIl, seja, o futebol daquela epoca.
'(2) e Osman para o vencedor I com 10 tentos; 3° lugar Airton Domtlngo Pde c rtmam,e fOI' cum, de Blumenau e 18 pelo Ubira',1 O BOTAFOGO, db Rio, foi fun-
D

' .

'd'l' t . 4° uma e aPa o e .

t '� ammnl para o venCI o. Figuell'ense), com 9 ten os, I 'd fetuação dos se' ano dado no balrro do mesmo nome,
6" jogo, em 4-9"49 - Paula lugar: L6.cio (Figueirense') com pr: �,com a t�.os' Lance Livre - Campeã a

e-I
com a denominação de "Eletm

Ramos 5 x Avai 4, tentos de 7· tento.s 5° lugar: Paulinho gUvlnle�belncont
'

a's equl'pes' do I
guipe do Guarani. . Clube" . no dia 12 de agosto de•

.

, O el o ,en re· ',. I
_

'

Pauhsta. (3) e Careca (2) para (Avaí), Anselmo e
.

PaulISta
Taubaté e' do Centro Estudantil IndIvIdual: Campeao R_oJan-; 1904. Em 18 de setembro do mes-

; �en(�e)dor e AUgUS�� (2) e (Paula Ramos) e Alencar (Atlé-
de Blumenau. Venceu o C.E.B. do :Verner (Rolando) do 'Gua-j mo ,ano, resolveram os seus f�n_01' para o VenCI o. tico) com 5 tentos. 2 1 (15 12 10x15 e 15x12). ramo

.
dadores mudar o nome para 0-

7° jogo, em 11,9'49 - AtIé- Estiveram em ação no certa' por x

f
..

x ,

eléja bastante ENTREGA DOS PR�MIOS, I tafogo Futebol Clube. A sua pri-
'tico 3 x Bocaiuva 2, tentos de me Os iS€guintes guardiões' e c_omot �l uma P A noite foi eretuada nos sa·· meira diretoria ficou assim conSl�
Alencar, Agapito e Walmor pa-I respectivas vezes em que foram dlSEPU a).a· 'd qUl'ntetos de Iões da Sociedade' Ginástica de· tituida presipente, Flávio}(a.-

.

d D
. ,

M . m St:gUl a os
J' 'II

'

d H .,,, • 'd Ot'
.ra o vence or e amlanI e au',' vazados: Do FigueIrense -.

b t d C E B 'e do Guarani OmVI e, a anuncla a sOIr'ee I mos; vlce-prefp ente, aVIO
xo para o vencido. . Mafra 12, Meirel.es II 1 e Luiz! asfue e o

'.' u� jogo caben, do Campeões, durante a qual, Werneck; secretário, Jacques
8° jogO, em .18-9-49 - Figue�' lO; Do Paula Ramos - Jaime: ��a lZ���n: ma;SClube joi�vilense foi feita e entrega dos prêmios : Raim�ndo Pereira da SilVa e te_

rense 4 x AVal 1, tentos de Mel". 7 Z-izinha 6 J Cristo 4

,Fal',
a v trla a

d 30x19 aOs vencedores dos campeona' I SOUTelrO, Alvaro Werneck.
I (3) A' t

.

, ,
.

, pela con agem e .

,'d 192'".l'e es e Ir on para o ven', cão 3 e Dins:rfe 1; Do Atlético .

�. m assim for, tos da LANC. A 27 DE SETEMBRO e .,.

cedor e Augusto para o venci'l_ Oscar 14 e Mesqui�,a 8; Do I m��a��UIpeb Jogara

.

N_a oca;�H�.o, també� a Fede,; foi fundado, em Rio Capinzal....
do. Ava'Í - LeIo 25 e RU15Inho 6; i

GUARANI _ M nolo (5) Ta, raçao AtletIca, Catannense fez

I Esporte Clube Gaucho.
.9° jogo, em 25'9-49 - Paula' Do Bocaiuva - Kalil 12, Mauro I (1) M r

a

(10) Hugo a entrega dos prêmios conquis' NO DIA 10 de julho de 1927, o
Ramos 4 x Bocaiuva O, tentos, 11 e Santiago 10.

vares
RI:" a�ll o Mac.ecÍo e Sa' tados no certame de domingo. I América, de .Joinville, venceu a

-de Quidinho (penalty), Carico, I Foram os seguint'CIS Os api-
1 (lO), I ano (.), (Do "J·<;>rnal,de ·Joinville", de 20,1 Bataclan, de São Francisco, por

Itan�a� e Diifar�e. .._' tadlÜ'roes: \Aca:ctí Margarid�� 5, pOCENTRO ESTUDANTIL _ 12,49).
I

2 "a L

.

10 Jogo, em, 2.10,49 - FIguel vezes; .Duarte Pedra PIres, I
Clans (1) Vogel (1), pachego

rense. � x Atletlco 3, tentos de JOlão Fernandes dp� San,os e
(3), _�mo (2) e Hetel (12).:MI�rellejS (2), Plerron� (2) e Láza�o 'Bart?l?meu,.2 v�z�s; I Na parte da tarde foram rea'Osman, pada o vencedor e Alen' Serglo Tomazlnl, Otjíll.l<J Alves, lizados as pelejas finais, defron'c�r . (2) oe Oswaldo para o ven' Aldo Fernandes, Manoel Touri' tando'se os sextetos de volei do'CIdo h A t

.

p. O]·· I.

.

_'.
n o,. n OfilO erelra e Ivel- Centro Estudantil e do Guaraní.11° Jogo, em 9-�0�49 - Pau' ra Neto e Waldemiro Melo 1

I jogo
esse vencido facilmente pe,la Hamos 4 x AtletIco 4 ten' vez '. .,.

'1 2 O'. la eqUIpe JOmVl ense por xtos �e Anselmo (2), Astro e
., -' .;.

(15x4 e 15x7) sagrando,s.e dessaFalca?, para o Paula Rllmos e, CONQUISTADO PELO GUA-I forma 'Oamp:ão Catarinense deIrassu (2), Mencar e Walmor RANI OS CETROS MÁXIMOS V 1 'b 1 J '1III Atl't·: o el ouvem.

poa�a o e ICO.
. _

JUVENIS DE VOLEIBOL,

BAS',· Finalizando o certame, foi le'12 Jog_o, em,16'10-49 -:- Aval QU�TEBOL E LANCE LIV.H.E' vado a efeito o jogo de basquete'5 x BOCaIu�a O, tentos de Gun', Na noite de sábado e durante boI entre as equipes do Guara'ter (3) P.oh e Augusto. o dia de domingo realizou-se na I •

d Ub' t130 ' m e o ,Ira an,
J?go: em .13-.11,49 - quadra �o �uarani Esporte Clu' Mais uma vez engalanou'se o

(�om�. partIda pnncIpal) - be, o Pnmelro Campeonato Es- pavilhão bugrino e com ele .
oFIguelIenSe 6 � Paula Ramos tadual Juvenil de Bola ao Cesto, desporto joinvilense conqutstan'�, tentos

.. d.e AIrton (2), Mei' Voleib�l e Lance Livre, Promo, do uma vitória que lhe valheu oreles, HamIlton, Osman e F.i' . vid? pela Federação Atléticll: eba, título em jogo.l�ote para o vencedor e QUI- tarmense e que obedeceu a or' Por 22 a 10 foi derrotada a re-'d�nho (penalty),. Itamar e ganização da LANC. presentação' florianopoitana.P1l1tO .para o venCIdo, i \Todos os jogOS tiveram desen, Estavam assim formados os
.

140 Jogo, e:n 29'10-49 - AtIé- rolar entusiasta, sempre dentro· quadros:tI.co 6 x Aval 1, tentos de Aga' da maior disciplina. I Guaraní _ Manolo (2) Tava,pito (2), Oswaldo (:?�) e Ira�sú Tomara:11 parte no Campeona' res (6), Mauro (6), Hug� .(5),(2) para o .vencedOI e MeIra to as eqUIpeS do Centro E'stu, Hilário (1) Macedo (2) Sapopara o venCIdo dant'l d Bl G'
' ,

hO •

•

•

\.
1 e umenau e uaram Diomar, Ronaldo e VJ'aldemar.1� Jogo, em 30-10''l� - FI' Esp.orte Clube em todas' as' mo, 'Ubiratan _ Livramento (2),. gueIrense 11 x. BocalUv� 0, dahdades em di'sputa, enquan' Rozl'lldo, Zamzibar, Pereira (6)tentos �e Osman (6), AIrton �� que coube ao Taubaté e ao U, ,Edson, Mafra, Matos, Túlio (2):(4) � �IIhote, i D1ratan representarem a Capital Duarte e Romulo.16 Jogo, em 6'11-49 Pau' do Estado em Volei e Basquete" Assim sãel os seguintes o,s joQ.

I ',--

Direção de PEpRO PAULO MACHADO

\

o Br,aço de Longa Distancia levará aos vossos Parentes e,

Amigos, votos de Boas Festas e Felicidades,
....................................................

DURANTE TODO DIA

nos VAlléJOS

VftiDEoSE por motivo de mudança
Grande. área

-

de terreno iii culUvada
(Distante cerca de seis qUilomitros da caP'ital-Bairro-Barreir'.Js
Area de 142 mZiros de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas d� madeirn· e uma de materiaL
TRATAR:

fi'lorianópolis - neSía rec'a:àn ou E�('".i'ó 'ia T. cig A L. Alres
Barreiros - com o proprietário Mathiaa Iha.
Blumenau - com o JI'. Christiano Knoll. no Hotel CruzeirO. 1

-"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

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

...-,....._.-.........................,._-.-.._-_......-.-_-.-_...._...-_-_-_.....
- ••_-., -a"

'

................o:-�

Dr. Alvaro' de Carvalho
I

Doenças de Crianças
Consultoria: RUa Tenente

IIlvelra, 29
" Horário de consultas: 9 ás 11

" ....
'

8ãbados: 14 ás 17 hs.

Dr. Milton Simone
Pereira,

Clínica Cirurgica
lIo1estias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
poa Serviços dos Professores Bene

ticto Montenegro e Piragihe No-
10

gueira (São Paulo) I

Consultas: Das H ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

Dn-etor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS, - CI-
RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle' .e tratamento

.,pecializado 'da gravidês, Dístur

Mo. da adolescência e da menopau

P. Pertubações menstruals, i 'l�1't.

mações e tumores do aparelho geuí-
feminino.

� iPtlrações do utero, ovários, trem
fU, apendíce, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
taru)
) SSISTENCIA AO PARTO E OPE-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tíroíde; ová

rloa. hípopíse, etc.)
Dlsturbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
uel

�s:Ld. R. 7 de Setembro - Edil.
tnu e Soma - Tel. 846.

DR. NEWTON d'AVlLA

Cirurgia gerar - Doenças de Senho
,ras - Proctologia

• Eletricidade Médica
Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11 ,30 horas e ii tar

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

15 - Telefone 1.422�

Dr. Mário Welldh.u••
DIai.. médica de adultoa • cria_
PnsW.tórlo - Rua JoAo Pinto. '16
r ...·

Telef. M. 769
Conlulta das' 4 i. 6 hora.
incia: Felipe Schmidt L .1.

Telef. III

Dr. '.alo 'oal..
Clinico e operador

t...ultório: Rua Vitor Mdrelea. ...
Telefone: 1.405

I:o.,IJalta. da. 10 .. 12 e da. 14 ..
brt. Residência: Rua Blum_ ti

22. - Telefone: .1.620

Dr. Guerreiro da
Fonseca'

L'ransportes regulores de cargos dopôrto

SÃO FRAN'CISVO DO SUL, para NOVA fORK
lnfol"magõe. como. AGente.

FIOrtlloópoli1 - Carlos HoepckeS/A"":"C[- Teletooe li21'l ( Eni. t eleg.
São Frllocilco do Sul-Carlol Hoepcke S/A-Cl- Telelooe õ 1dO()��MA':K

1 (

I

�, .. (.__._. "'--_'_ .._--_._---------

Especialista
Médico - Efetivo do Hospital de

Caridade
OUVIDOS· - NARIZ e GAR·

GANTA
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmídt, 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. PULYDORü ERNANl DE !)

THIAGO
Médico e partebo

Hospital de Caridade de FJo·

.rtanópolís. Assistente da

Maternidade
J<>enças dos órgãos internos, es ce

cialmente do coração e vaso!!
Jcenças da tiroide e demais glan

dulas internas
llnlca e cirurgia de senhora. -

Partos

fiSIOTERAPIA. - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL •

WRARIO DE CONSULTAS: .-

Diàriamente das 15 às 19 ho-
·as.

CONSULTóRIO :

Rua Vítor Meireles n, U!

Fone manual 1.702

RESlrrBNCIA:: \',)<'7'7

Avenida Trompowski III
Fone, manual 711ft

Dr. Roldão Cou•.d
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
'RURGA - MOL'ltSTIAS Dl!; SJt.

NHORAS - PARTOS
!'ormado pela Faculdade d. Medi·

lIlna da Univenidade de Slo Paulo,
onde foi assistente por viria." auOIi do
Serviço Cirúrgico do Prof. AlIpl.

I Correia NetII
Cirurgia do estômago e via. eirc:uJa·
reo. Intestinos delgado e 1I't'".,o, tim·
de, rins, próstata, bexiga, utere,

Gvi".,. e trompas. Varicocele, hidrO-,
cele, varizes e herna•.

Conlultas: Da. 3 i. 5 hora., , rua

l'e1ipe Schmidt, 21 (altos da ea..
Paraíso), Telef. 1.598

Re.idencja: Rua l!;.teve. Junior. 110 ;
Telef. M. 764

Dr. M. S. Canlcull
Clinica u.clusivamente d,e erlanÇ&l.

Ró. Saldanha Marinho. 10
. Telefone M. 7J:i

DR. A. SANTAELA
(ponnado pela I"aculdade Na�lo
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
lI6dlco por concurso da Asslst6n·
ela a Pstcopatas do Distrito

pederal
h.lnterno de Hospital Pslqulá-
trtoo e ManlcOmlo JudIciário

da capital Pederal
h-Interno da santa Casa de Mi·
serlcórdla do Rio de Janeiro
OLtNICA :au:DICA - DOENQAS

.

NERVOSAS
consulttlr1o: \EdIflclo Amélia

"eto _ Sala 3.
Residência: Rua' Alvaro �tl' oar·

valho. 70,
Das 15 U 111 horu

Telefone:
Oonsultórlo - UI(,u.
R.esldência 1.305.

OOM(P>AN�� [D)[E��:<� � �O;S CO�lAA
§,__ ACCIDENTES DO TRABALHO A

SÉOE SOCIAL:

P0l!'410 ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 . 1.° ANDAR
CAIXA POSTAL 5S3 ,TELEFONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA·

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

Caixa Postal. 69 Tel.:"Pi'otectora" FLORIANOa..OLIS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DR.

A: DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

AÇõES C1VEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - 2° anlll.

(Edifício Pérola)
. i
, ,

Fones: 1.324 e 1.388

Florianópolis - Santa Catarina

Extravio de apólices
Elisa Maria Collaço Barbosa

.

torna público, para os devidos
efeitos,' o extravio das seguin
tes apólices da Divida Pública
do Estado de Santa Catarina:
Lei 769: apolíces números
2634, 2635, 2637, 2639, 2640,

I

2641, 2643, 2644, 2645, 2646

12647, 2648, 2649, 3277, 3281,
3282, 3284,.3285, 3286, ;3426,
3427, 3428, 3429, 3430, . 3432,
3433, 3434, 3436, 3435, 2431

12636, 2638, 2642,' 328,3; Lei 507:1076, 1078,· 109,9, 1100, 1101,
'1102, 1103, 1108, 1115, 1116,
'1117, 1119, 1120 e 1121.
Florianópolis, 12 de dezem

bro de 1949.
Elisa�Maria CoBaço Barbosa

·ft VISO'
ELVIRA MUND MAZARAKIS

(Dona Vivi)
Obstétrica (parteira)

Comunica que desta data em

diante encontr-acse à disposição I

de quem necessitar de seus ser

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

I
I

I

I·
I

.......... " "'. .. . �
�

Se ricos quereis ficar
D� modo tacil elegal
Fazei hoje uma inscrição
Credto Mutuo Predia

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

Especlelízede em arfigo� para Tubos 'canos
, ( homens

.
.

.

·

dRECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA- A h qa�adnlza os
ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS .

cegar .enro � alguns

MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS dias grande lmpor�açao a pre-

PARA HOMENS
ços reduzidos

ARMARINHO EM GERAL _ CAPAS, CAMISAS, GRAVA-
MEYER & COMPANHIA .d

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.
Rua Conselheiro Mafra, 4 �f

Tudo pelo menor preço da praça ...��:�:;.;;�;P:s�..i�.;

Faça orna visita à Dossa Casa e verifique
nossos pre�os e artigos

LOJn . DnS CnSEMIRAS··
FERID'\ � R�UMI\TISMO t

PLACAS, SIFILITICAS

I Elixir de Nogueira
MedicaçQo aUlI:i1iGI' D'J tratamento

da .iflli.-:

Mas. nio esqueça. que o ••1•••
presente para o seu "rJMPOLBO.
é ama caderneta cio CUDITG
MUTUO PREDIAL.
................. � -.,. .. .. ,...

.Perdeu-se
A caderneta da Caixa Econômica

Federal pertencente à Neusa Bar
reiros. À pessoa que levá-la à Cai.,
xa, os agradecimentos de sua pro-
prietária.

,.

rIIIA - Fabrlcant. e distribuidores da. afamada. cora-
11 '11 fecçõ•• -DISTINTA- e RIVET; Po••u. '11m gran;;l

d. .ol'tlmento· d. casemira. I rl.cado.: bl'ia.
bora•• bal'ato., algodõ••• "morin•• a"lam.ratos

. para alfalat•• 1 que recebe dil'.tomentlt:: ao.
8nrb. (om8I'cl••t•• do Interior !tia .entldo' d. lhe fazerem 'qmlll

'F'lorlan6poUu. � FILIAIS om Blumanau:. Laje••

I'
I

rm

!d brt<::al!l, • A Co co ..

A CAPITAL- Gflqn, a li» . ú'l: IX' gao dfl)�
"ID1to anta. d.. "'tlllt'HH'cm I!IU"'� CiOmp!I'(!II, MATPIZ IIIlIll1'l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Agradecimentos do sr. Presidente do Tri
bunal de Jus,ti�a (10 sr. 'Oovernador,

o EXl110. Sr, dr. José, Boabaid, preclaro Governador do Estado em

exercício, recebeu do Exmo, Sr. dr. Urbano Salles, íntegro Presidente

do' Tribunal de Justiça, o seguinte telegrama de agl!a'decimentos:
Fpois.,)2 - Em meu nome e 'no dos desembargadores e demais

membros da Magistratura 'Catarinense muito agradeço a V. Excia. os

honrosos cumprimentos por motivo, da passagem do Dia da Justiça, Cm'
(fiais saudações.
..............................................-

Instala�a, ontem,!' nesta 'capital
Comissão Seõsilária Regional.

,",
f,

II

'.

Mini,slério da' Aeronáutica
i'

,� Info'rrnações completas e formulários, poderão ser obtidos no Des",
tacamento de Base Aérea 'de Florianópolis.'

\ Toda criança sente um grande p�zer ao receber algum
dinheiro. Dê esse prazer ao seu' filho por .meio de uma

caderneta da Caixa Economiea de Santa Catarin�, o me-

lhor presente de Natal.

\,

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
, QUALIFICAÇÃO ELEITORAL

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

,

• RUA F,ELIPE SÚHltII.DT. �

HORARIO: DAS 1Ó ÀS 12 E, DA.S 14 AS 17 HORAS,
DIARIAMENTE.I

i

10 novo Parlamento
. 'bulgaro· é comunistá

SOFIA, 22 (E) - O povo da Bul- ,instalados em todo o territorio na- todos -e1.eitos ao Panlamentn nacie,

gari.� -comp.areceu aos postos e_l,ei- cional funcionaram regularmente, nal, com a margem de 97,66 �ol'
torais a Jirn de eleger um 'novo com boa af'luencia de votantes. Em cento dos votos em i tidos, \_

Parlamento ,na,ciona!. Embora' os todas as cabines índevassaveis ha- PISOU xo RETRATO DE' STALIN
únicos candidatos pertençam a vi:}" um retrato de Staiin. Praga, 22 (E.) - Uma testemu,
F.rente da Patria, dominado pelo nha informou que um homem, que
Partido Comunista, e que vem go- 97,66% DE :'LUOItTA pisou num retrato de Stalin, foi
vernando o pais desde o término da Sofia, 22 (E.) '-- lnjurmou-se oí'í, apr-isionado. A policia declarou que
guerra, desde' ás sete horas .da ma- cialmente esLa noit e que os oandí- se tratava de insulto a um estad()
nhâ os dez mil postos eleitorais dates da Frente da Patria toram amigo."

\

Dr- ,VIU TAVORA de Aldo Luz

\

Julgamento em
um hospital

"

Nova YQrk, 22 (E.) - Um juiz

Clube
Depois de . haver prestado

assinalados serviços no setor
da Defe,sa Sanitária Anímaí, C O D V i t e
no Estado, e onde lhe coube De ordem do Sr', Presidente convido os senhores SOClOS e suas '

•

concluir as instalações do La- 'milias para assistirem as' solenidades com que assinalarão a passa;c,a
b

"

d V' A t'
to l1!

oratório
, � �cInas. n r do 31° aniversário do Clube, no próximo dia �7 do c�n'ente, às 20 horas" .

Afetosas, . hOJe, a Capital da em sua séde social. '

a República o sr. dr. Cid 'I'avora, Florianópolis, 22 de dezembro de 1949.
alto funcionário do Ministério Eduardo Rosa - Diretor de Festas e Comemorações.
da Agricultura.

'

'Durante ..a. sua permanência
--------------,��----

entre nós, o sr. dr, CiáTávora
:R)ralizou-se, ontem ontem no tante das classes 'armadas,

Salão Nobre da Faculdade de Como membros colaboradores conquiJst�u ,g:erais si�pa�i�s e

D· it
'

21 30 h so- tí
-

d C C R SE'
um largo 'lcwculo de sólidas

IreI o, as , oras, a par iciparao a xcia. '

R D J' :. D' '. I amizades, motivo pelo qual
lenídade de instalação da Co' vma. om oaquim ommgues' ", -

• - ..... 't''''; R íon 1 dOI" A· bí M t
deixa amavers recordações de

missao \veIlJSl arua egl a

l.et lveDIra, /bce ISdPo ue bropo' seu trato cavalheírescó e de
para, de acõrdo com o estabe 1 ano; esem arga or r ano lbilid d f'
lecido no art. 24 do :R:egulamen' Müller Salles Pr,esident,e do Tri'

sua accessI·, 1 a e. a aveio
, .'..

'

.

O nosso Esta,do rica a dever
to do Senso - auxiliar IBGE bunal de Justiça: Deputado An

lhe uma cooperação eficiente
no preparo dos trabalhos em tenor Tavares, representante da ..

tí
.

1
'

títui,

A bléí L
.

1 t·· . D Ad!
e Ines imavei, o que cons ítuí

favor do Recenseam'ento de ssem ela egis ativa: r. a·. -

d
'

t·
.

1950. b t T I tí d C Ih
tnars uma razao e mex mgui-

er o
•. o eI). ino e .arva o, I I b

O ato contou com a presen- P feito" d i+..·t I J r t
ve em ranÇa de sua passagem

r: ei o
.

a vétPl.a; or�a IS a entre nós,
.

ça. das autoridades. ,e de gran- Joao �atlsta Pereira, Prssidente Ao ilustre patrício os nossos
de número de pessoas empenha- da ?an:ara. }l,e, Vereadores. �e votos de boa. viagem e o tes
das no maior êxito do cen- FclOtflll:noPohsde Ida AssocIcahçao t;emunho da nossa grande �sti- .•
soo a arinense e mprensa: ar' ma e admíraçã

. Como membros eretívos, com- les Edgar Morita, Presidente da
ao.

põem a Oomíssâo os srs- drs, Ro' F:ederação de Comércio de San
berto Laceroa, Diretor do D,E.K, ta Catarina; 'Dr. Leoberto Leal,
representante do Governo do Presiden:te do Cons�lho' Regio"
Estado; Aroldo Caldeira, Ins- na! de Geografia, Carlos' da

petor Regipnal do I,B.G.E., re- Costa Pet:mra, Pr,esidente, da
presentante do Instituto Brasi- Comissão de Estudos dos ,Ser-
1eiro de Geografia e Estatistiea; v,içüs Públicos Estaduais, e Os'

Capita.o dI:' Mar e Guerra PUnia waldQ dos Pass-os Machado, Di"
da FonseCa Mendonça Cabral, retor da Radio Guarujâ de FIo'

Capitão dos Portos do Estado I rial1ópoli� .e· l'epresentante da
de San.ta Catarina, repre.sen Imp1.1ensa Falada.

l�euniu o seu tri,bunal num hospi
tal desta cidade, a fim de "proferír
a -sentença" co'hLra dois ladrões alei
JWdos, Os dois deLiodos foram 1.eva
dds em Caldeiras ele roda para a

s'ala de espera .do bos:pit'al-presidio.
A'mbos foram atingidos pela's balas
da 'Policia c, ficaram paralíticos da
cintura para b&,ixo. A Georg'e De]
Toro, de 21 anos, ladrão c:onfesso,
o juiz disse: "Minha sentença con- •

Quint.a Zona Aérea tra o senhOl� é o, tempo servid�)

Destacamento de Base Aerea de Florianópolis aqui'�. Del Toro foi ferido em 1947,

INSTRUÇõES PARA A INSCRIÇÃO' PARA O CONCURSO DE ADMIS- ,depois de um ass'alto c6ntra um

SÃO E MATRICULA NO CURSO PREPARATóRIO DE CADETES DO restaurante, A Pedro Hernande�, de

AR, PARA O ANO DE 1950. 30 anos, f,erido 'a 5 de dezein'bro

a) para o 1° ano, tendo o candidato o curso ginasial e idade máxi .. ' quando procurava fugir, depois de

Illa de 18 anos.
um assalto contra um mo�orista,

b) pal'a o 20 �.<I10, tendo o_andidato o 10 ano Cientifico ou.clássico disse: "A sua sentença ficará sus-

e idade máxima de 19anos,. pensa", 'Por mais ,severa que fÔ.sse

c) para o 3ó
a.no, tend.o

o candiqato, o 20' ano Cientifico ou

cláSSiCO,
a minha decisão, nada poderia au-

idade máxima de 2{) anos.
•

, mental' a I sentença que o senhor

O pedido de Jnscrição -'no conclhso de adnlissão será feito em Re- próprio S'e impôs". Qua'ndo os_'de

çuerimento endereçlil}o ao Diretor do Curso Prep�ratório de Cadetes d0 �,entos. iam S�iIldo; o, juiz declarou;

'Ar datiloGrafado ,em formulário apropriado que deverá ser entregue DeseJO a a;mbos um bom Natal (>

no'Destac:mento de Base Aérea de Floria�Óp�lis, até o dia 31 de dez:m- um Feliz Ano Novo".

bro de 1949.
'

o PRECEITO DO ola
CAFÉ ÁLCOOL e FOME

O café e o aleoo! fazem de
saparecer durante algum tem
po, a seIllSação de fom:e" mas
não evitam os efeitos, da insu
ficiência de alimento pnsao
de ventre,' p.erda de pêso e di'
minuição de resistência às do'
enças.

' .

PROCURE ALIMENTAR-SE

CONVENIENJ'EMENTÉ, EVI
TANDO O ÁLCOOL E O ES
CESSO DE CAFiÉ P.f<.INCifPAL
MENTE ANTES 'DAS REFEI
ÇõES. - SNES.'

TINTAS' PARA IMPIRESSÃO
COTTOMAR

PITIDLIII
.11111[011

!

!,

i
I,

CONTRA CaUA,

QUiDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
'TOI'UC�;_CAP}!-�R
PO�i�XÇE:t1�<éiA

j

Quando, há três dias, em visita de surpresa Ll recém inau
gurada colônia de férias de Coqueiros, desembarcávamos no

páteo da antiga Escola, de Aprendizes Marinheiros, a primeira
impressão foi de entusiasmo cívico. lt que" ao to-po do mastro,

à frente do velho casarão, 0/ Bandeira do Brasil tremulava fes-
tivamente. À sua sombra brincavam .cr iançae vestidas' de chita
pobre e enfeitadas de. alegrias brejeiras e satisfeitas, Dír-se,
ia que � Bandeira, no alto, batida pelo vento, no frufru Ido seu

pano, irradiasse coloridas mensagens de agradecimento a to

dos os que haviam posto coração e trabalho naquela emprei
tada de solidariedade cristã. A colôni'a é simples, da simplici
dade encantadora dos poemas afetivos, Nela não rebrilham
assoalhós encerados. Os móveis que a servem dispensaram as

exigências dos estilos, No dormitório não há linho. No refei
tório os pratos e, talhere's são da mais comum da� folhas. o.
aparelhamento material, em suma, é rústico e praiano. Embe-
,leza-o, �Iltretanto, o rigor ,-da higiene:' Na casinha o leite � J!.Í.iI'
farto, o feijão é grosso, a farinha racionada, o arroz gostoso;"·,
a carne bem temperada. Em função disso, o apetite, como na

canção carnavalesca, pede bi's, ,pede bis ...

Quando, já no interior da colônia, fomos entrando nas par
ticularidades . .ç, com o encontro do Comte. Benjamin Sodré que,
em companhia de sua exma. faplilia, também visitava os seus

antigos 'dominios, foram surgindo detalhes preciosos para ()

, jornalista, aparentemente despreocupado, mas, na verdade cem

1P0r cento às perguntas e respostas, mormente aquelas que as

senhoras, com a intuição de donas de casas, faziam às bene'mé
ritas Irmãzinhas da Imaculada. Também ali se achavam, auxi
liando a ordem, as professoras Da. Ada Bernadete Fontes e Ma

rilia.Carvalho. No lavatório encontramos o dI'. Coutinho, enge
nheiro do 5° Distrito, mais satisfeito· que Moisés, quando com

a sua varinha bíblica, fez jorrar agua da rocha. E isso porque'
o dr, Coutinho, depois de ingente batalha, acabava de fazer
com que todas ,as torneiras cmnprissem !ma fun,cão específica.
Das illosssa anotações colhemos qne ali estão 47 meninas po

bres, indistintamente recrutadas nos bairros humildes da Capi
tal. o. Morro do Mocotó estava com o seu coeficiente em hon

roso primeiro lugar, Muitas dessas crianças pela primeira vez

,dormiam em cam�. E isso, para elas, fôra uma delicia, a que nã()

se causavam de lembrar. O Decreto do General Dutra, avan

çando os relogios, teria ali aprovaçã'o u<nãlIlime, por obrigar (}'

sono "antes do tempo. O uso do chuveiro, também, não era mni
t,o, cOJ1lhecld,o, Dai, uns contratempos jOCOISO,s', n� primeiro dia..
O banho de mar, entretanto, é a festa diária, a que a criançad9'
se atira bu'1henta e feliz. De par com êsse programa de divf;'"(

sões, complementado por práticas esportivas, nos páteos, há (J

de ensino, com áu�as diárias de religião � instrução moral e "

vica. ':>,0;
, Á satisfação da petizada terá a 'defini\�a, se para tanto de-

finição houvesse, palavra comOvente. De uma garotinha de

o,lhos de jaboticaba ouv-imos esta expressão que, na sua inge

nuidade, diz tudo: pena que nã� seja pará sempre!
Qu�ndo deixavámos o vasto casarão à' :p.or'ta, encontra

mos o Pe. Itamar _:_ o realizador da colôni,a. As cri&nças feste

javam-no ruidosamente. Mas êle, com o seu ar de bugre des

confiado, prestava toda a atenção ao Comte. Sodré, que () infor

mava de mais alguns auxilias à iniciativa. Depois de nos des*

pedirmos, já ao longe, parámos',para observar aquela casa, an

tes morta e abandouáda e agOl:a posta a serviço de uma gran
'de e nobre causa. E, como Goelhe, vimos que sôbre. ela plana-· "

vam anjos bernfazejos, mensageinos das bençãos divinas.

No paSsado, naquela escola, os' marinheiros se adextra,,'um

para li defesa do Brasil.

Nela, atualmente, êsse gtande brasileiro, que é o Pe. Ita

mar, prepara o espirito das crianças para a luta em prol do E,em,
com Deus, para a Pátria,
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