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0, �a�inete �e caalisão 'francês pediu um votO': do confiança
orçamento I

te, visa unificar todos os deputa, so da queda de dois gabinetes no crise de notas de 500 e 1000 cru..

existe um dos dos partidos do governo de periodo de dezoito meses, zeiros. O Tesouro Nacional anda

gabinete e I coalizão, país existe um disposi., O governo de Bidault será o pri , em crise de cédulas de 500 e 1000

I' ti vo Consíitucional que determí., meiro a utilizar este recurso. O� cruzeiros, Só dispõe e em grande
gabinc. ,na a convocação de eleições no ca- anteriores prefer-iram ,renunciar quantidade de notas novinhas di}

sem enfrentar uma batalha eleí., 200 cruzeiros, conforme declarou:
toral.

, I o diretor geral da Despesa Publi ...

RIO, 22 (E) - Noticia-se uma ca.

MonopollZDn 'a atenção do povo russo cÍa�a�i��a�a�vf���Cê� �. n��:l�,til��
7'0

Pe-tsche, declarou que a Fra�-
O'

.. aniv·er.sário de Stalin, ça pretende equilibrar o orçamento

Moscou, 22 (U. P,) - A, etnisso-' hostil elos chefes sovi'éticoS' c da- de· 1950 com o auxilio dos Estados

1'<1 de Moscou diz que o's tra:dicio" queles ,dois paises do Cominform Unidos. Falando esta tarde na as

nais preparativos' pura -o Natal Io- não poderia retardar ,ou conteI' a

ram quasi esqueci,dos na capItal so- _mar,cha vitoriosa da nossa pátria."
vietka, ,pois monopolizam '8J aten- CONGItA'l'\UIJAÇõES DO PRJESl-

vão do povo as. comemorações do DENTE THUMAi\
700 aniversário de St.alin, a'01ama- \Vaslüngto'n, 22 (V. A.) - A Ca-

do pela imprensa com os maiores s·a Branca anunciou que o presicrnn
titu�os laudatorios. Mesmo os fun- te Truman enviou um telegrama de
dadore:; e os pai,s do comunismo 'congra,tulações ao primeiro minis-

, Hcam na sombra, ·em compara(.',ão Ll'O Stalin, pe'.a passagem do seu 70°

com, Slalin. :Marx e Lenine si'io anivers·ário. 'P'OllCO mais tarde, en-

.apósl.olo� de segundo plano. trelanlo, a uota iniCial f0i modi-

O Presidente do Supremo Sovie- fÍ'ouda, tendo sido in.formado que
tico estabele.ceu o prên1i'o anual d,a as congratulações não foram e!wÍ:1- --.-

---------"------.-

paz "Stalin", de cafáter interna'cio- das diretamente pelo presidente Pref.. Abel Bez Hatti
nal, que parece constituir uma répli. Truman, mas apresentadas pelo
ca a:Q prêmio Nobel. Cada ano, de 5 a embaixador dos Estaidos Unidos Vindo de Araranguá, pelo avião
10 pessoas l'eceberãd 100 mil 1':.1- em Moscou. Os tecnic08 em servi, da/Varig, encontr3-"se nesta capital

iUma'hlos (cêrca de 20 mil dOlares) "por �os .de �ro�O'colo, afirmaram que '00 sr. A�e: Sez B�tti,' ilustre Prefei

serviço.s relevantes it causa da luLa StalIn nao e chef·e de Estado, mot! to '\1LTlllclp'a-l de rurvo.. .

-contra os forj-adores. eLe guerra e \'0 pelo qual aS' congratulações 1'0- S. S. s,e fez aconlJp�lhar dos S1'.8. A pedido do general Alencar A raripe, Comandante
em pro', do rcl'Ol:ço.da paz". Em ram p·olos canais di,plomáticos co- Altemal' EsLeves de Aguia,r, Pre- da Reaião
caLla cidaele ou lngarej-o da Hussia, l11uns. A seLe de novemforo ultimo, sielenLe da 'Cámara Municipal; ve- ü s,r. dr. Ja,sé Boabai,d, .Governa,dür em exerci'cío, recebeu (lo' sr�

os edificios oslentam grandes 1'0- o pre,üdr>nLe Truman enviou uma rearJor RaLll Rebello, RuJbenS' yilmr general Alencar Ararip�, Comandante da 5a Região Militar, a seguinte
tografias de Stalin. melÍsagem pessoal pela pass'agem Hebelo, Delegado de Policia, e Frei comunilcação:

A]Jena� a IugoslúYia não LomOLl do Hl1iversáro ela rp\'ol':lÇoão comu- Jerônimo Avigoni, que v\eram a 'CUI'itiba, 22 - Parti,cipo a V. Excia. que em fa'ce de yeclido desLe'

'conhecimento do aniversário de nistà. Plorianóp'oli,s tratar junto às auto- Comando, o SI'. General Chefe do Estado Maior do Exércilo propôs ao

Stalin. A Iugoslávia se preTXll'a pa- rida,des dos ·altos inierêsses clruque· Exmo. Sl', J\!Iinisll'o da Guerra a criação da banda de música do 13° B.

ra celebrar a. J:undação cio !,xécilo le prós'PerQ municipio.
'

c..: em Joinvile, a ser efelivada no próximo ano.

gueTl'ilheiro de 'filo. Na OI'dem-do Al)rcsel1t.amos-lhes- nosso cordial Gong-ratulj_)-me coam V. Excia. por tão auspiciosll falo, n50 só pata

dia, o m;ncchal Tito de'claroll que TINTAS fARA IMP/RESSÁO' ab/'aço com vo'tos de feliz estada c <lLJartel sediado nesse grande Eslarlo como para a pOjll1laçüo jninyi-
'''a politica contnH'evoll,lCi;JP�rla e C O T TOM A R elltre nós. I,euse. Saudaçõés_ (a) General Alencar AI'ul'ipp, Comanrlanle da {J�' IL\l,"

PAHIS, ::12 (OE) - O gabinete a questão referente ao

de coalizão do primeiro ministro da Republica. pois não

-Bidault decidiu 'pedir um voto de entendimento, "entre o

'Confiança à Assembléia Geral, 11<1 a Assembléia .

forma c-ónstitucional para resolver A medida adotada pelo

j

\
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A ;Argentina continua sendo o me-I o pres�Dte Que a

Ihor clienfe da Inglaterra . 'J�'��i���oíl!)pe�� emprcs
LO},1iDHES, 23 (V.A.) - Apesar H.380.360 para o rnesmo period-: timo norte-americano é o presente

doas dihcjund.ades ex1i�lelJites para do ano anterior-, A ArgenLin� redu, de Festas flue a Espanha espera
a importação de artigos nesse pa- ziu as suas exportações de obter este ano.

is, a Argentina contínua sendo o' 96,363.971, Iibras, nos dez primei- Se n50 consegulr uma ajuda
melhor cliente que tem a Grã-Bre- rôs meses de 19!18, a 57.508.605 de eoonomiea substancial, em forma
tanha na Arnerrca Latina, segundo libras esterlinas para o mesmo Lêrr emprestimu ou de credito para
o evidenciam as cifras da Junta de jieriodo deste ano. a compra de materias primas, an

-Comercio, de acordo com as esta- . No mesmo espaço de tempo, a tcs do Natal ou pouco depois, é

tisficas oomplroades para os dez Grã-Bretenha exportou a toda a difícil 'predizer o que poete suceder

primeiros meses do corrente ano; I America Latina 112.875.342 libras na Espanha durante ° ano próxi
Durante esse 'período, a Grã-Bre- esterkinas, enquanto que as suas mo.

lanha 'Vendeu à Argentina

mGlrca-l importaçõesdos
mesmos países su-I Porque a Espanha, sem exagero,

ffor,ia� no valor de 42.880.121 Iihrus �i'ram a H7.0EY8.H7 libras cster- encontra-se em uma situação eco"

eslerlmas, o que se compara com lmas. nomica tão grave que toda sua
estrutura economica encontra-se

o Papa celebrará, boie� à ,meiiP noite, ameaçada.
A intensa Igl"avidadé da situação

em que se encontra atualmente es

te país, mostra-se imedial.arnente a

todo aquele que se estabelece cm

qualquer mrrro de negocies na .Es
panha,

_\. falta elz; cambio estt'angeÍl'o, a

escassez dos principais mater-iais
como o aço e o algodão, um siste

ma ele tr-ansportes desorganizado e

uma urgente necessidade ele f'erra

montas e maqúinárta :para fins in

dustriais e agrícólas, constituem

problemas que aEspanha vem so

frendo desde a termínçção da guer
ra civil, há 11 anos atrás.

missa peregrinos do Ano Santopara os

CIDADE DO VATICAi\O, sa (E)
-Q Papa à meia noite de amanhã
vai celebrar a véspera , ele Natal,
na Basilica de São Pedro, para os

'Peregrinos elo Ano SanLo - infor

mou () Comité Central do Ano San
to. Só poderão en trar na Basilica,
os peregrinos munidos de ingres-

SOo Já foram dístrfbuídos mHhal'e!::
de ingr-essos a percgt-inos ele to

das as partes do mundo.Cerca do
1 Q mil peregr-inos, integrantes elas
missões .of'ícíãis, [á se acham aqui.
para a cer-imonia de inauguração
solene do Ano Santo.
i\LI\JDRID, 23 (V.A.) - Franco

OS,EE. UU. darão
maior auxílio

Ierrovlarte � para
Grande

esteeào
Volta

Recebeu o sr. dr. JOS(� Boabaid, Governador em cxercicio, o tele
grama seguinte :-

"Hi'o 20 - Tenho a salisfa�'Go ele informar a ,\T. Excia. que, enca
minhei it Rede Yiaçào Pamlltl.,Santa 'Catarina, para interessado exame
ÚO assunlo, o lelegrama sàbre a construção da Es·Lação de VelIta Gran
tie. Cordiais saud,ações. (a) Clovis Pestana, Mini,str:o da Viação."

sembléia nanional, du,rante os deDa
,tes sobre a pl'oiposta orçamentária
par'a. o, ano vindoUl'O, d·isse (} sr.

PétS'chc que a França receberia cer_

ca de 250 biJIhões de i'rancos, e que
deixava de dar outros esclareci-
mento.s por não- serem oportunos,
agora. Assevero].,l que ,quaisquer -OU

Iras dados 1)oderiam prejudi'car o

as� unto no _,Congresso ,dos gstados
Unidos, ad-llzindo-: "Assumo o )'is
co <lo que possa acontecer",

I

Partido Social Democrático I
Comíssêo Executiva

Estadual
CELSO RAMOS, Presidente, em exercício, da

Comissão Executiva do Partido Social Democrátíeo,
em Santa Catarina, tem a honra de- apresentar a

todos os correligionários os seus votos de Bôas Fes
tas e feliz Ano Novo, dando-lhes, com a segurança
da melhor simpatia, a certeza de uma consideração
constante e profunda, almejando ainda largas Ielí
cidades a cada qual.

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

As indúsfrlás que se intalarem no mu
nicípio de Turvo estarão isentas

de impostos 'municipais
o sr. Abel Bez Batti, digno Pre- elerem dessa importancia, alá

feito Municipal ele Turvo, acaba quuiheãtos mil cruzeiros, c ele 8
de sancionar a seguinte lei, que. anos as de valor superior ,a qüi
tomou o nr. 12 e que fàra votada nhentos mi), cruzeiros.

pela Câmara Municipal, ínsentan- ArL 2°, - Para efeito de isenção
do de impostos as industrras a se- do arl igo pr-imeiro, .deverão as em

.rem instaladas naquele Munici prezas
í

nterecsadas, apresentar
pio: nesta Pr-efeitura, os comprovan-
"Art. 1° " Ficam isentas dos im- tes do cajiital íntegralísado, fican.

postos de industr-ias e profissões <lo excluído a valor do terreno.
e Iicenças de abertura e contínua- Art. 30 - Esta Lei entrará em

o

vigor, na dia 1° de Janeiro de '1950
revogadas as disposições em con

trario.
R:egi.�tl'e-se_ ii publique-se.
Pr e ít-i I ura Municipal de Turvo,

1',111 14 de Novemhrn de 191.9."

cão, as inrlustrias que forem ins-,
taladas no Munieipio, sendo: du

rante o prazo de 4 anos, 'aqueles
cujo valor do capital íntegralísa
do atinja ele cem a trezentos \11111

cruzeh-os: de 6 anos" as que exéc-
�·.·.·'-.·.".-."".""-".-.·.-.-.-.·"-.W__-"·n-_W.?""""""............................_

Vai casar uma filha
de Franco

TINIAS PARA PINTURA
(OTTOMAR

an�����D� ;�nt�:t�')de ca6����!���1 VbDih, hou finO qUilôdele sua f'ilha Carmem com o mar- j

quês de Vi.llav�rde.. . metro j a pé paraA comunícaoão fOI Iida pela Ra _./

dia, �:1'oional en9l�a:1to ,os noivos chpflar a Roma '

trocavam os· tradlClOn'alS

pr.esenll ROMA,
23

,(E),
_ Outro ,per,'e

...

t�es .

numa sala 'do �aláeio PareIo grino a�a,ba de çhegar a Roma a:
J!'stIveram presentes apenas l11�m- pé. Trata-se de um operárió de

br,o-s das f\UÍ1úlias dos noivos e I Cremona, que levou 16 dias par31
amigos intimas. A 'data do casa- cobrir 600 quilometras', que ,sepa..

menta ainda não foi anunciado. ,J'am sua -cidade da Ci,dade eterna.
porém os amig'os inf.ormam que Ü peregrino foi recEfuirdo num aI·

será a 19 de março vindouro. O ,bergu:; onde será hospeda:do :gra·

ma·!'quês -de Villavel�de, filil:rOo do tuitamente durante alguns dias.
conde Argilro, se chama Cristófial como é habitua.l para todos aque-

Martinez y Bor'<diu les que fazem a viagem a pé.

«Não baverá outra gu.erra Srl os povos
pUderem cumprir o seu. desUno)�,

afirmou Truluao '

-

Washington, 23 _____: O presideniu estarmos prt'parados para a nossà

Trumau claclarou que não havéí'á propri'a def.esa. O chefe da nação
uma outra guerra se os l)OVOS do norte-.americana falou' no Cemit:é ..

mU,nclo' puderem ,cada qual cumprir rio naciorial de Arlington, durante
o seu destino. Acentuou que, eu· as cerimoniaS' em memnria dOos cio

quanto existirem POVO'8 cativos, não daclãos ianques mortos na segunda
temos outra álLernativª sinão a d) \ guerra mundial.

banda de música para o 13� O.C.;

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 C.I\RGO DA GENTIL SRTA. LAILA FREYESLEBEN - AS INSCRIÇOES 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 DESSE ACONTECIMENTO SOCIAL, A TO
DAS AS JOVENS "DEBUTANTES" - RETUMBANTE SERÁ O "REVEILLlONS" DESTE ANO NO "CLUBE DA COLINA". - NOTA: NÃO HAVER-Á RE-

SERVAS DE MESAS. I�_,..,. _._ _·.·_-_·.-___._-_·.-_· ·,.,._w.- .......,._. __�...••."..-. - -
- ......,..• .,..l'.,.. .-.......•••., __-_-_-.-.-.._-.-.._. - ..-.--••--...,..�_• .r '.

CLUBE nOZE D� AGôSTO -' PROGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO: . DIA 25 DOMINGO -
'BAILE INFANUL, COM INíCIO ÀS 15 HORAS. DIA 31 SÁBADO - BAILE DE SÃO SILVESTRE COM APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES DE

1 949 . \
r'
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NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxrme rapidez e garantia para tr ansporte de I!U8S mercadoria t

-Agentes:em FlorianÓf)'11is CA.RJ.(}� HOEPCKE S, A.

Ministerio da Marinha

\
,
\

Capitania dos Portes de Santa CiI tartna
Todos os Reservistas Navais, das classes, ano do nascimento de

18 a 35 anos de idade .inolusívs nascidos a 1° de Janeiro de 1�i a 31
ce dezemliro de 1931, obrigatoriamente devem comparecer à Capíta,
nia dos Portís do dia 16 a 30 de dezembro corrente, afim de ser fei
ta a .oposíção do "'VI8TO" correspondente ao presente ano' de 1949, e

preenchimento Lias Guias de Informação do Reservista.
'

Os Reservistas de ia, - 2a - e 3a categorias (ex-marinheiros da
Armada, Marinheiros, Pescodores, Operarias de Construção Naval,
Servirlores de Repartições).

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

As Empresas e ,Entidades devem mandar receber por pessõa ido
nêa na Capitania as GUIA'S DE INFOThMAÇõES DO IlESERVISTA que
devidamente preenchidas serão restituidl!s na referida Capitania.

o Sangue da Véia
DEPURE o $ANGUE COM

ELIXIR 914

INOFENSIVO AO ORGANISMO
AGRADAVEL COMO UM LH-:OR

REUMATISMO! SIFILIS!

T{)me o popular depurativo composto, de
Hermofenil e plantas medicinais de �lto
valor depurativo. Aprovado pelo D. N, S.
P. corno medicação auxiliar no tratameIi; .

to d aSifilis e Reumatismo da mesma

origem.

Responsabildades .... �. ...... • ......

Receita '

...................••.•

Ativo ' _ ..............•...•..

80.900.606,30
6.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,Ho
98.687.816,30

76.736.401.806,20

Cr$
Cr$

Sinistros pagos [lOS últimos 10 anoll .... Cr$
Responsabilidades .•.•...• • Cr$

Diretorell:
Dr. Pal!1phllo d!Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Si,
Anísio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu. (

........_-_",_.._-.·.._.....· ..w. ...,..-_....-.-_·_·_-_-._.-_-.-_·_-_-...·.,,-.-.. -_- ...-_- ..."

.:..:..:..:..:..:..:..:..:++!..:..:..:..:..:..:..:�:..:..:..:..:..:..:..:+:+' EDITAL� , �

t GINHE DINHEIRO COMPRINDO :� Dep.rt�m����.Cional
�:.. NA �:... Çvrso Técnico de Industria Texti

�:.. +.. Acham-se abertas, até 31
.

de
�� CA'S'A prnRONI:' -, .... dezembro do corrente ano, no

..:. LK L
..:. Serviço :\' a'�'ion al de Aprendiza·,

..�+ ..:. gem Industrial (SENAI), à Bua

.;; Seu tipo de calçado quase de
-

graça : Marcohal Guilherme, n? 23, as-

:' �:. inscrições de candidalos .a exa-

�:.. Por que não a visita pára vêr? +:.. mes vestibulares para ao primei-
\.. 11,' re!llmeot,e e-S-p8ntoso '. +:.. ra série do Curso 'I'écníco Téxtil

�:.. pj U +:. da Escola .Técnica Federal de In-

�:.. �:. dustrias Quimicas , e. 'I'éxteís,
�:.. Pare" entre. e' compre +•• n�antida pelo. Departan�ent? Na-

�:"+" +:. cional do SENAJ, no Distrito Fe-
.. � ..... deral. •

�i· Rua Conselheiro Mafra u. 17 .i. cu��!�ose:xigidOS os seguintes do-

? ' .�.."," _�. a) - Atestado de vacina;,�.:::....:.... t_............................................................... b) - Certificado ou diploma de'...� + � � � � � � � � ,.._. � ., � � � � � � � � � �
, 'conclu�ã\) d� curso ginasial,

Transportes Coletivos !�!l�'strüil ou comercial há-

SRS. PASSAGEIROS c) - Certidão de idade, pro-.
PARA vando ter o candidato no

ITAJAt - JOINVILE e CURITIBA máximo 25 anos de idade;
Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ate- d) - Fotogr-afias de 3 x 4 .cm,

recem o- máximo em Os candidatos inscritos serão.
CONFORTO E PONTUALIDADE, submetidos <t provas de seleção,

Carros' para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman sendo concedido, pelo SENAI, ao�. !

H O R A R a: 0.8:. melhores classificados transpor-·:,
Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs. te ao Rio de Janeiro a fim de se-

Carro de Fpolis. a Joinvíle nos días, úteis: Partida às 13 rem submetidos ao
'

exame vesti-

horas, podendo prosseguir de' Joinville a Curitiba no dia se- bular oficial determinado pelo-
guínte ás 6 horas. Ministério da Educação.

Mantemos trafego mutuo a São Paulo, e Londrina, ven- Os candidatos aprovados no'

dendo-se passagens. , mf;ame vestibular serão matrjcu�-

Aceitam-se despacho de enc?mendas. .. o
lados, na ordem de sua classifí-:

Agencia: Rua Deodoro, esquma da Tenente Silverra n 29 .

cação nesse exame, obedecido o-.

I @j#lí'#Jêi#lt="êêê@êí'#Jêr#lêr#lr; I limi Le de vag'as fixado para cada
Eslado.

Os alunos, provenientes dos

Estad'os, e que sejam menores de-

21
.

anos serão internados pelo,
SE:\'.U recebendo os maiores�.
que s� alojarão sob sua inteira'

responsabi!.idade, um auxilio pa
ra sua manutenç,ão no Distrito><

Federal.
Milton Mm·qu.es de Oliveira.>

Inspetor de Ensino

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI

• • o • • • • • .. .. • • .. • • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. ... .. •

,
e

DIl. ANTÔNIO DIB MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço c0mp�to e especialis�do das DOENÇAS DE

SENHOIlAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra-
.

tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - S_ALPINGOGIlAFIA - ME

TABOLISMO BASAL
TERRENOS

O Escritório Imob1l1ãr1o A. L. AI.,...
sempre tem compradores para CUIUI ..

terrenos .

Rua De'odoro 311 '

RadioLera,pia por ondas curtas-Eletrocoagulação
.Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

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

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

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

· . .. .. .

SENHORITA!
A ultima creação em reI ri- I

gerante é o Guaraná KNOIT
EM GARRAFAS GRANDES. �

P'relerindo-o está
r \

acompanhando a mod a
.

• ! • .. •• • }
êêêêêêêeêê@ê@r#lê@e

Hospital de ·Caridade.
, Se vico de transfusão de .sangue

() Banco de Sangue do Hospital de Caridade neces

sita doadores. Qualquer pessôa que deseje doar ou ven

der seu sangue poderá procurar os técnicos encarre

g'adOlSj do Serviço entre SelO horas. Terão os doadores
gratuitamente exame clínico e exames de sangue.

Doar sangue não prejudica, traz benefícios.

Camil.l, Gravat••, Pi'ame.
Meia. da.:melboreli pelGI) me
oore. preco. ,6-0.'CASAdMI9
CELANEA - RuaO. MarraI r

.. .. .. .. .. • -1

() VALE D0 IT 4" ,tU
Pl'oeu.reJII .a AI"�J5l�I.

Pro�80.
LIVRARIA 41. LIVlU.JlLC

BOU

, '

"VIRCiEM ESPECIA IDE"
("'IA. WETZEL" INDUSTRIA.L-JOINVILLE (MarClllre{�.l

TORNA A ROUPA BRANQU1S;';11\1l�

fi Sahio

I

" -I -
, '

____,.
,

l
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:0 'imposto s,indical no com
bate à Peste Branca

Reportagem de Ácy Machado

De.fils,ân p,.l�s tuas

RLO, 23 (E) - No ,proximo dia
31 do corrente entre as 10 e 12 ho
ras,', desfisarão pelas ruas e aveni

das centrais do Rio de Janeiro os

primeiros autornoveis e caminhões
e carros tanques para combusti

veis, fabricados pela Fabrica Na
cional de Motores.

)'._:'iIVERSADIOS:
.11EiYl,vO JfARCELO P. de AQ[,l.YO

BATIZADOS: '

MENINO SÉlRGIO VIGENTE

Vida Social
, RepoL'laljem ele i'tEY M.4CHADO halhadur sindicalizado enfermo ou

O, Govêi-no abre nova frente de de membro de sua í'amilia. Não
.Iul a contra a tubercu'ose - O Pro- mais o paliativo do repouso casei- nha no lado da estrada da Lagoi
f'essur Honório Monteiro, )1in istro 1'0 e contagiante: o pequenino irn- nha, Como o de Suzano e o -de Pal-

· do Trabalho, Indústria e Comércio, póslo que entregamos todos os anos mira, conta com clima ameno e

· crio o mais útil ernprêgo para o InL ao nOS::iO sindicato está proporcio- -saudável para melhor ajudar a Cl1-

,pôsLo, Sindical- Uma pequena cou- nando ao colega tuberculoso, a sua ra. Um dos diretoresdo sanatório,
tr'ihulção que tem .salvado milha- mãe filha e irmã, uma recuperação o Dr. Otávio Marques Lisboa, le
.res de "idas - 500.000 leitos-dias completa, sob o mais avançado e vou-nos a percorrer Lodo o hospital,
para os trabalhadores sindicaliza- rigoroso contrô'.e ·méct�,co. A campa, desde a< cozinha até a completa sala
"dos enfermos - Três grandes' sa- nh a para a locação dos 500.000 lei- de operações. É um dos mais' moder
natórios recebem os primeiros do- tos 'será estendida por todo o pais, nos sanatórios do pais e nêle como

· entes para a recuperação - Assis-
.

iniciando-se no,s locais de grande nos demais sanatórios o trabalhador
Iênci a méddco-cirúrgiea completa aglomeração humana, mais infesta- smdícalizado enfermo contará com

.-aos internados.
.

dos pelo terr ivel bacílo. assistência médsoo-oir-urgica no

A. PRI'MEIRA BA'l'ALHA A METADE JÁ ESTÁ FEI1'A tratamento da Luberculose. Fazem-
Você que nos lê,está ajudando a A realização dês;e plano vem se ali a toracoplastia (extração de

Em meio ao regozijo de seus ca-

.salvar a vida de centenas de ope-. sendo feita com a presteza e segu- costelas) ; secção de adereneras no
rínhosos pais - SF. Domingos Fer- citações.

rários e comerciários, colegas seus rança que marcam as obras dos �110_ pncumotorax: operações de exére- nandes de Aquino, digno super-in
. .que, sern lo seu auxílio, estariam mens que sa'be� o que fazem. Ini- ses, do pulmão; -pneumotorax ex

endente da Crédito Mutuo Predial,
.morrendo lentamente nos lares hu- dada em 3 de junho dêste ano, com trapleur ad: broncoscopias: strepto- .e exma. sra. d. Mar ia -de Lourdes

mixles, roídos peta tuberculose. a locação de 73.000 leitos-dias no rnicina injetável e sob a forma de Cardoso de Aquino e do numeroso

Uma vez por ano, o slnd.icato a que Sanatórios Koch, em Suzano Estado nebuhsação e tudo o mais que a grupo de seus amiguinhos - f'este

você pertence arrecada um dia de de 'São Paulo, Já foram contr-atados ciência à descobriu para combater ja, hoje, seu 1° aniversário o inte

trabalho de carta sindicalizado e mais ''128.000 leitos-ddas, num total a peste branca. O trabaôhador eu-
ressante Marcelo F. de Aquino.

.essa importância vai formar o FUJl- de 201.000 leitos, em Minas

Gef'aiS'I
ferrno 'n5.'Ü fica em enfermarias co-i-

O feliz acontecimento I.evará à - R I T Z -

..do Sintlioal. Êsses cruzeiros - 50, e O. Federal, quase .3. metade do l11tLIlS, tem reservado para si quar-
residencia dos genítores do vivaz - As 4� - S hs. -

,,60, 70, dependendo do salário de CU_ ,qlle ficara ,es'tabe!.ecido.·Ao mesmo to pr-ivativo, em igualdade de con
: Mar-cel,o, à. rua Nerêu Ramos n? OS IRMÃOS MARX

,da um - estão sendo empregados tempo que o Ministro estipula as dições CO'1l1l os doentes particuvares, 106, gárr-ula petizada que o home- _:_em-

-com tamanho êxito' na luta coutra bases contratuais, são selecionados, E,g.PERANÇA QUE NASCE nageará com a graça e os be.jos in- UMA' NOITE NA óPERA

la tuberculose, que chegamos a ter aqui e nos Estados, enfermos para Neste sanatório conversamos com
f'antis. - No programa

.:arrependimento. das vêzes que pro- os leitos que vão ficando á disposí- alguns dos enf'êrmos da prrrneira Compartilhando dessa just if'ica- l)Notícias da Semana'

. 'lestamos .contra a cobrança anual çã� dos sindicatos por intermédio leva hospitalizada. Está sendo cons-
da 'i.!-legria o "O Estado" furmu la: - Nac. -

-dessa pequena panela. do Ministério. Esta seleção é prece, truído novo pavilhão destinado a ao galante pimpolho os seu" me- 2) - Fax Airplan News

_ Que diabo vaí o sindic.ato fa- dida de maüeira racional, sendo en- abrigar mais lrabalhaJdores vitimas lhor€s vo�os de. felicidades. .- jornal-
zer eom o meu dia de trabalho! � viados para os sanatórios, no 1110- do mesmo mal que já os poderá aco- ; ��: Precos:
'Também - nós já l'eclamamos vá- mento, apenas os doentes passiveis lher na primeira quinzena ele ja· J0R. HjERi\UNIO MILIS Cr$ 5,00 -- 3,20
rias vezes, m,a'is ou meno,� com de recuperação. O obje;ivo é o de neiro. TOólos êles esLão certos de Natalicia-se, nesta data, o brilhan· "LIVRE" - Ct:eanças maiore,i

.êsse pa:davreado. Só agora verii'i· rccqperal' uma vida, que ainda se- que sairão,dalí curados, novamente te jo,rnalisLa conterrâneo Hermínio de 5 anos poderão entrar na sessão

,,;camos quanta coisa util está se 1'a- rá útil a sua fami�ia e a produção. aptos para a loja de calçados ou pa_ Milois, direto'!' do popular "O ComéI'_ de 4J.6 horas.

zendo com 'a cole la desse impôsto. Quando o Profes:sol' Honório Mon- 1'a a oficina. Um deleS', pertencen- cio ", de PôrLo União, desfrutando - O D E O N -

lfã;pOUlCO tempo., quando ° profcs- teiro destinem grande parLe do FUIL te ao. 'Sindicato d,os Metaj(n'g-icos no.5.SO confrade naquele municipio - As 4 e ·s hs. -

sl)r H1onório tMon,t'eieD aS'�il1mill a do Sindical ))'ara. êsle setor sentiu, disse-nos: de sólidas amizades. Programa Colosso

i.pas{a do Trabal'ho, Nndústriae Co- 'por certo, ;; e'xtI'ema necessidade de _ Se não fôss,e ess.a opoetunidade Os ele "O Eslad·o" abra'çam-no, 1) Cinelandia Jornal

'1nércio, a grande esperança dos tu- amparo ao Lubercllloso, cujo tl'àta- que o 'Ministério nos concedeu, ja- (lesejundo,lhe os melhoreti volos de - Nac. -

be,rculO'sos era a cura pelo estl'ep' menta é cai'O e diJkil. Basla sal i- mais t.eria esperançaos de fiear bom. felicidades. 2) Uma divertissima e origi..
�tomjcina, droga então caríssima, eniar que acorreram ao Scniço de Morava ,com minha família numa PROFA. AL')'IERTN:DA SANCHES nal história .

..a mais ·de Cr$ 100,00 a grama. Higiene e Segurança do 1'i'abalh'o, casa sem confôrto, comia mat e d-or- TRJII\'DAlDE UM' LADINO MAGNIFICO
Lembro-me de um cOl,eg'a que pa'ra os primeiros 100 leitos do sa- mia ,pior. Aqui, o regime é exce·len- A efeméride de boje consigna o

- com -

·,teve lte vender o carro a fim de natório ele Santa Tetesa, nada me- j e. Em três semanas engordei 4 qui. aniversário naltalicio da eX'ma, sra. Warren DOuGLAS

que pucle'ssc enviai' ,50. gl's. da droga nos (le 1.000 candidatos. Mil enfe1'- los; o 'que para mim é um milagre, d. Almerinda Sanches Trindade, vc· 3) - Eis de volta .. _ HOPA..
milagTosa para um filho seu num mos, e,5·perançosos de cura. Os- que pois há mais de ano só faúa ema- Ileranda genitôra do nosso presado LONG CASSIDY - o Rei do Oes•.
",análório de Campos de Jordão. O voltaram para aS 'suas casas, sem grecer.

conterrâneo. PrDt'. Luiz Trindade, te - em CARAVANA EMBOSCA...

-Ministro olhou a lula que os traba- encontrar a vaga pretend,ida, EnquanLo batiamos as chapas, RIto funcionário do Depal't�menlo DA

lhadores faziam pal'a adquirí-Ia e não estão esquecidos. () plano é um outro, do Bindi'ü'ato dos Empre- de Educação.
-resolveu intensificar a compra, por vas,t.o e novos ,eontratus serão 1'ei- gados d:0 Comércio, exigiu: I À a�iversal'iante os resl?eitosos
intermédio do próprio l\Hnistério. tos para Pôrto Alegee, Salvador, Re- _ Olhe, ,corte O meu rosto da fo· cumpl'l'melltos dos que aqm Li'aba·

'"Obra já lnp(üaida pelo seu anteces- cife e oull'as capitais do ;".iorLe elo tografia. Dentro de alguns meses I l11am.
'sor. O Ministério passou a impor- país, onde existem hospitais que de"cerei a ljdeira, forte e ri10. Ne'm SR . .lUTA0 N:rCOLAS HEHRERA

tal' 100 quilos de estreptomicina atendem, rigürosamente, as exigên- quer,o me Ifembl'ar que estive do- FoUi� anos, hojr, o sr. Julio Nico·

-mensalmente, 70 quilOS mâis qu� a cias impostas pelo 'Ministro. ente. lás Herrera, es1imado cônsul ,do

:quo.ta, anterior, sendo toda ela '1'01'- TRATAIMEW['O DIS'PEINSADO O diretor do Sanatório conta-nos Uruguai IlesLe Estado. ,

noci,ria diretamente, pelo preço lIe O tratamento di�'pensado ao tl'a- que a r�cuperaç.ão ráp1'da e intensa 'S. s. que, entre riós, por S)la pe1'-

.cuslo, ao o'perário sindic�Llizado; Lalhaldor ,sind.i,calizado e aos P'Wlll- daquele. intemo chegou' a evitar a sonalitdade dislinta e cavalheiresca.

· que a adquire, até boje, por meio do bros de sua "família nos hospitais é toracoplastia, julgada ne6essária no sempre desfmLoll de geral simpatia,

-seu ,sindi,cato. 'Ü preço, dada essa o melhor possível, igual aos doentes inido do .internamento. E assim es_ será, por certo, pelo fe1.iz evento,

hnportaç,ão em massa, cúu para 15 parti1culares que pagam 200 e 3001 tayam todos os dem'ais, caminhando muito cumprimenlado'
,cl'11zeiros a gTama, fazendo baixar crnzriTos prla diária rIo hospital. rapidamente para a recuperação to- A êsscs cumprimenlos, juntamos
· a coLaçfio no mercado. O dinheiro Já foram efeluados' cOIlLrai:os com ial da saúlle, salvos pela campanha os nossos.

para impCJ'l'tação dessa estrentomi- trAs gl'andes sanatórios: os já eita- quê' rr- Professor Honório Monteiro SR. VLRGILIO DfA;S JUNJOR
I Colossal programa - Jornal da

,cil1',a Ó retrato do Fundo Social, o 'dos Sanat.órios Koók, em tiuzano, em boa hora ini'ciou. CQ'rnemora seu ani"ersário, 10je,
Téla - Nac.

q,nc' equiva1,B dizer que o dinheiro )<;st.ado de São Paulo" o Sanatório de A aplicaç50 do Imp(\sto Sindical o nosso c1istinLo conterrâneo sr.

�
, CARAVANA EMBOSCADA

dos mais saudáveis' vem ajudando Palmil'a, na cidaele de Santos Du- em henêndos diretos para o traba· Virg'ilio Dias Junior, do· alto co 1,

,os sens coleg'as ·enfermos. )lIonl., Minas Gerais e Sanatório lhador ni"Lo fica aí. Além di) Seevi- mércio de Rlumenau. com'

RE.-\LTZ.\�SE UM nÍ'tANDE PLA:\'O Santa 'J'el'e�a, na Estrada da Lagoi- ço f!C Recreai;',ão Operáeia; rmmtido ,Seus numerosos amigos lhe vre·
William BOYD (Hopalong Cassi-

I 'd\.')
A venda infinitamente mais ba' nllL\, na Capital Fc.deral. De a'CÓl'oelO. �e'o Fundo Sinclical e da campanha param festivas' homenagens naque'

rala da esll'o'ptol1licina, único anli, com as cláusLllas contl'atw:\li:, os sa· de locação de leitos, que tanl�s yi- la cidade, �IS quais, por justas. no;:· III

biótico conheCido para o b�cil(l rIe natórios ficam obl'igados a clispen- das está salvando, o titular dapasta associamos, com prazer.
UM LADINO 1\'L�G:.\lFTCO

Ko'eh, salvou e eslit salvando m'iHl.a_ sal' aos doentes, caso estes neccssi- do Tra'balho, Indústria B Comércio F((�em anos hoje:, com

,

.

1 S· I'" Warren DOT'GLA.S,
1'e,,, de virl:as. 'Cm simples ato do tem, o seguinte: assistênci� médil:la- pretende realizar um nova grande - a sra. d. H e Clla Imane ; erra- L

!pr,ofessor Honório )Ionteiro, inc1'e- cii'llrgica pC'rmanente, por tisiolo- combale; conlra a sífilis, OLÜI'O flu_ ri eS'l)osa rio sr. dr. Heitor Ferrari; IV

mentando a, imporiuçrtO da deoga gisl.as; alim"l!ntaçãu comum e dieté-_ goelo nacionaJ. Outra idéia que deve- - o Si'. Si�vio ;\'lelo, oficial de 4) - Continuação do espetaculal" '

preciosa, fôz JiIlais pela sal1de dos I Hea.; as,sislencia pel'manente e Ror ..

, 1'(, ser posta em execução, próxima- bal'heiro do 6alão ;\'linerva; e gigantesco seriado:

trabalhadores qnc promessas de de- viços comp!.etos de ,enfermagem mente será a criação de milhares dei -u sr, Humildo AClgustO cla Silva, A LEGUO DO ZORnO

l1wgogos trabalhistas .. EllLusiasma- (inclusi ve exames de laLoral ório c bôlsas l'� estudos lJê1I'U os filhos de comerqianl.e; com

"do eom o êxito da campal] ha qne aná'l ises elínieas) ; serviços ciJ'úrgL opel'<\1'10s. Seguinrlo·a orienta.ção -a sr. d. Watalia Barreto Macha- ReeeI HEAJH FI' -,?/ 1° Eps.

iniciara, o ;Y[inistro do TnlJalho, ln cos' de urgem�,ia; intervenções ci- ü'açada lJNO Excelentíssimo Se- do, espusa dó sr. OLlo Machado, ,.'0 5) - Mais dois episjdios do se-

..uústria c Coméreío ela1>oi'011 um rÚl'gicas .es'pecicllizalias da tLlbercu- nhor Presidentp da Hepública, Ge- mel'0iallte em 1mbiLuba; Iriado:
plD no mais \'as�o

-

para a aplicaçiío 10se; �(,l'Yir:o dentál'io dr' urgenc.la; Ilt'l'a 'i Eurico Gaspar, Dulra, essas - o sr. Ai!'lon Silva, sl.lb-tenen·· LUTA SE�1 TREG'C:\.:;

,do FLlndo Sinrli'cal' e nasceu C!Ôs,.:t, oxigenoiera'pia e l'isiol.el'apIa; r[l- l'ealizacõe<z' do ilustre Utular da te da Policia )Ji',ilal';'

modo, a idl\ia da uliliz'ação daqur-f diogrnfia c' r�rUo;;copia; pneli.motó- I'
]1asta do 'J'rabalh� s�rã.o,

no fUl:lro, - a srta. Zulmira Ag'uiar;

lc impôslo lamb,pm para hos'pila'.i- rax, Ll'ansfusao d'J sangne e pIas, marcos inc.esLrutl\'elS da gl'ancliOsa - o sr. Jorge Corino da Lu?',

zaeiio dos trahalhadores lnberculo· !lia, '1'1;DO,/ ABSOLUTA::YlENTE obra le\'êula a efeito llelo Gov(�rno J'UliIC ionátio da Cooper·ativa Mista

so�. () resultado d,essa plmnfic[lr;iLo GI1.\'['18.
-

em benefício das elasses tliabalba- de Lat.i:cinios;
B ° sl'\;'uintp: 11 Fundo Sindic(ll eon-/ YISTTA A SAl\'I'A TEIUt;S,A doras do pais. Os hOllll'US T1aS6am e - o sr. Rui Pel'eil'a, hábil g!'ál'i-
ira ta I',í cêl'i}a de 500.000 (qni n11el1- Jl á poucos d,ias, fomos, i!1('sprra- as' stj as aç0C's os' perpetuam. co; \
tos :'ijl) II,jlwi-í!ias em 11lndt'l'nns d,I!lIC'nte, ao Sanalôrio Sanla Tere- (Tnmscri{o' de "O Crllzciro" de - o ,:;1'. Frallcisco Tolentíno Ne-

">',lJW'L)l'iOil, pal'a intl'l'naçiío do 11':1- sa, perdiu(), nas mahló da mOllta-, 10-12-1.9). to.

Foi levado à 'pi� batismal, ontem;
o iul.el igr-ul.e menino Sérgio Vicen
te, Ii lho do sr. Vicente Bauer, sub
oficial da' Fazenda da üoletoria de

BlumenaLl,. e de sua exrna, esposa
d. Maria Emília Bauer.

SOJVADO,s:
. Com a distinta senhorinha' Olga

Berrão, dileta filha do sr. Antônio
Lopes' Ser rão, antigo guarda-mór
da Alf'andega desta c'a1pitaJ. e cunha,
da do deputado, dr. Rogér-io Vieira,
nosso representante na Câmara Pe
deral, contratou casamento o sr.

Ores tes Paladino, acatado corretor

comercial, nesta. praça.
Aos noivos nossas sinceras reli-

Cine-Diário

com

William BOYD
4) � Continuação do seriado:

LUTA SEM TREGUAS
com

Bill ELLYOT - 4/5° Eps.
5) - Mais dois episódios' dOo

riado supremo:
A LEGH,O DO ZORRO,

com

Reed HEADLEY - 3/40
Preços:
-,

Cr$ 5,00 - 3,20
Imp. 10 (DEZ) anos".

- ÁS 4 e 8 hs. -

Eps.

com

Bill ELLIOTT - 4/50 Eps.
Preços - Cr$ 4,20 - 3,20 - e

Imp. 10 (DEZ) anos".
IMPEIUO - 8 hs.
Stan LAUREL (O Magro)
O1i\'('r HAHDY (O GorcIo)

em

A BOMBA
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o ESTADO Sà�ado 24 a. Lezembro ele 194_4

t

Aceita-se rapresentant, no interior do Estado. Cartas para
Caixa Postal 139 - Florianópolis

CLUBE· DOZE DE AGOSTO !i";;:;;;;;:;:
....,

, . CONVITE,
.

li diplomadaDe ordem do sr. presidente, tenho a honra de convidar os senhores .'

essociados e exmas, famílias para o grande baile de gala de São Silves!re,. Oferece seus serviços.
realizar-se na noite de 31 do fluente, C{)J1l inicio ás 22 horas.' � iNêsse grande baile, que se revestirá este ano do maior hrilhaotismo, I Cartas a Maria Inês

Ferreira.
-erão apresentadas as debutantes de 1949.

INão haverá reserva de mesas. C�xa Postal 55

Traje rigor: Casaca, Smokíng, Sumer, sendo permitido linho
4 ..

branco. 1

Em 9 de dezembro de 1949 •• ..•... .. .•.... .. . ..

O Secretário Geral, Arnaldo Dutra
DR. FRANCISCO CAMARA

NETO
Advogado

Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O

Paraíso")
Residencia: Rua Alvaro de Caro
valho, 36

Aéro Clube de Santa - Calarina
,
De ordem do- sr. Presidente, convoco os S1'S. associados para urna

Assernbâéia Extraordínéría a realizar-se no próximo dia 27, às 20,00
horas, nos altos do Bar Rosa, à Pr-aça 15 de Novembro, onde serão tra
tados assuntos diversos.

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

Brasil", deverão também comparecer para organizeção,
Abelardo, Arantes

,

Seeretário

FlorianópolIs
.. � ..

......................... " " .

Não espere que a doença vi
site a sua casa. Defenda a su

saude e a idos seus filhos, tà
mando MALTEG. Frio ou gela
do, é uma delícia. É o maío
fornecedor dê' vitaminas, e, po
isso, Q melhor fortificante. A

venda em todas as farmácias'
armazens.

- ---------�-..�- "---

Agentes no Inlerinr do Estado
Companhia procura agentes exclusivos, em Irrealidades do interior

dêste Estado, ainda dísponíveis, para ar-tigos .d,e consumo comun.

Cartas com referências comerciais e bancárias para Rua �anta

Luzia n? 732, Sala nO 1.113 � Rio de Janeiro.

D TILOGRAFeA
.

. ,
� " .

binóculo
6funde ,visão(orrespondSllcll

Comercial
Confere
DiploMa

X:HREÇ1\OI
Amélia M Pigozzi

METODO:

Moderno e EHcientv

Rua General BUtenc:ourt, 4-8
(Esquina A lberg ue Noturno)

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

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

Pregos especiais para grandes encomendas
e para revendedores,

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

fruliferas Visão maior e mais perf'ei t.
que a de um bom biuócu'r

alcança quem tem lIÓ!1'l8
instrução,

Bons livros. sobre todo. OI

assuntos:

LIVRARIA RÓSA
Rua Deodoro, 33 - Fl-ric.oÓpc!i

r

Arvores Frutífer-as enxer-tauas e planta.'! oruamentats- nlil

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento (j�
Flori e Pomicultura

H. J. Cipper, �

, Corupá.
Mun. 'de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

ICr'isma na Catedral MetropoUtâna
Para atender aos desejos dos interessados, e acôrdo com a praxe,

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

:atedral Metropolitana, no dia 10 de Janeiro, pelas 16 horas, aos fiéis que

e cpresentarem 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

INDIViDOR AZUL DO RIO GRAN'DE DO SUL
Um nome que se impõe pelos inestimáveis serviços

v

que vem

prestando durante seus 15 anos de existência ao comércio e

industria
I '

I
Já estamos angartando publicidade para 15a Edição

.

Informações com o sr. João :::»ires Machado á rua Conselheiro
Mafra,156

Ftoríanõpolis Santa Catarina

A vista \ e - a 'prazo
Enrolamento de motores, dinâmos � transrormsdoree, "-

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

- trícos, artigos elétricos, etc.
Representações diversas, com exclusividade dós ínsuperáveíe

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".
A EL�TRO·T�CN1CA

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

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

QUALIDADE

D.epart�mento de Saúde, Pública

Mês de Dezembr-o-Plan'ões
Dia 18 Domingo Farmácia Cata- turna sitos às ruas João Pinto e

rinense _:. Rua 'I'rajano. Trajano n? 17.
A presente tabela não poderá ser

alterada sem prévia autorização
deste Departamento.

No- Departamento de Saúde Pública,
turna _' Rua Trajano. em 28 de novembro de 1949.

O serviço noturno será efetuadoj Luiz Oswaldo d'Acasnpora, Far

pelas Farmácias sto, Antônio e No- , macêutico-Fiscal.

'Dia 24 Sábado Farmácia Notur

na - Rua Trajano.
Dia 25 Domingo Farmácia

Trat-e as ,gripes
e resfriados

Ao primeiro espirro, dôr de gar

ganta ou dôr no peito, comece ime
diatamente a tomar "Satosin" e.n

doses máximas, recomendado pelos
médicos. "Satosiu" descongestíona
os pulmões, tira a opressão, solta o

catarro, desinféta e acalma ti to-s

se. Pela .
sua poderosa ação reví

garante combate a fraqueza dei

xada pela' gripe, levantando ràpí
damente as forças. Procure em

sua farmácia "Satosin" _ o domí

nador das Gripes, Tosses e Bron-

quites. )
Encomende seu terno para
Natai até 20 de novembro

Loja Rener
Tenente Silveira. 29

, FLoríanópolis
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r
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do com 40 palmos de comprimento

I t
'I'ratar CO�1 ftosimiro José Cos- i

la em Ooqueircs N. 202.
. . .. .... . .. -. ....

lherro da. uustracnc a.-oilna. o�

lhe. em amável gast", QJll ,,�.li.-::g do
excelente e.peritlvo K NOT. lP-mbr&
� V Sie. de ecr=scentar, �o ag+ade-
o."

....
g_ectileza:EH"E.f tsn- lrFl'? o NEY APEí"UiiVO

.

;\.

{!1JJ;Dl1..ETfJ! .1I •
" •

I :. ":.,.

\�:U:iJcuro_::_�';;��;:;:l�
t V""Rl.'�l

flUA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA N." 68 • t •• ANDA"
'

CIlll!,\I'OSfA�.:(ll.r(LEFO..E".;.&(l.·'fEl.f�iia-'trofEC.'oe,a.

Agencia Gera! '1ara S. Catar't}�
Rua Felipe Sc ornidt , �2--Sob, I:. Postal, fY. Tet-. "Protetora>

,FLCRIANOPOLIS \

Imoblllirlcl

CMli\!" (l) Tl'lRRENOS

Possue V " casas, ou terreno. para
lenrler?

Náo encontra, comprador?
Eritregue ao Escritório

a. L_. Alves.
,Rua Deodoro &'5.

,
'
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t Acabamos de receber: I
�' ,::1 �:

�'l .�'êço$ exoepoloRai$ Ii 'I: i'
;' l Beltssírnae Bicicletas I� c

[[,I ,

:1 Lindos Rádios I� Q

li I:
:! Pilhas para Lanternas t

.,l!!!!!!b.

�. �ct��a ��ê � .[�-O/'ca I

�
.

•WH"'· .�tW.. ..�.\W •
---" ... 1

I Cons. Mafra, 3S - Florianópolis .

i
',. "

.

'. .

,
..

'

.
:..)._.()._.()....(f__(j...o-__()__()�(>.-.()._.()__(>.-.(J._.().-.<).-.c)��...o__()._.(,._.(,._.().-.c).-.c).-..c).-..c)....().-.c�).-..c)....()�.

Ministério da Aeronáutica/

Quinta Zona Aérea
/ Destacamento de Base Aérea de Florianópolis
lNSTHUÇõES PARA A rxscmcxo PARA O. CONCURSO DE ADMIS
.:SÃO E MATRICULA NO CURSO PRBPARATólUO DE CADETES DO

AR, PARA O ANO DE 1950.
a) para o 1° ano, tendo. o candidato o curso ginasial e. idade máxi.,

'ma de 18' anos.
b) para o 2° ano, tendo o candidato o 1° ano Cientifico ou clássico

·,e idade máxima de 19 anos. I

c) para () 3° ano, tendo o candidato o 2° ano Cientifico ou clássico
idade máxima de 20 anos.
° pedido de Inscrição no concurso de admissão será feito cm Re

-qucrhnento endereçado ao Diretor do Curso Preparatório de Cadetes do
.:Ar, datilografado em formulário apropriado, que deverá ser entregue
zno Destacamento de Base Aérea de Florianópolis, até o dia 31 de dezem
';>bro de 1949.

Iriforrnações completas e formulários, poderão ser obtidos no Dcs ..

\iacamento de Base Aérea de Flor-ianópolis.

QUER VESJlR-SE COM CONFORTO E ELEGAHCI� 7
PROCURE A

Alfaiataria Mello
Rur;, Pelippe Scbmídt 48

Clube de R. Aldo
C o n vít e

Luz
De ordem do Sr. Presidente convido os senhores sócios e suas fa

milias para assistirem as solenidades com que assinalarão a passagem
-do 31° aniversário do Clube, no próximo dia 27 do corrente, às 20 h01":15,
.em sua sóde social.

Florianópolis, 22 de dezembro de 1949.
......

Eduardo Rosa - Diretor de Festas e Comemorações.
._-----------_._ -_._-------- -

,.Ca.tOS 'para o
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
EXPRESSO BHUSQúENSE Diariamente - Brusque

cf excessão de sábado
EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 4a• e 68• feiras

.

'

Nova-Trento
JE. A. ,[1.1.\;.;0 ANITP...POLlli - :ia. e 6". reíras

16 horas

H horas
16,30 hora!

12;1& horas I

.

·1

VENDE-SE por- motivp de .mudança,
Grande área ·de terreno ià cultivada

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

6 casas de madeira e uma de material:
'mATAR:

Florianópolis -�nes1a redação ou Escritório l, de A L. Alves:
Barreiros - com o proprietário Mathia. lha.
Blumenao - rcom o IJr. Christiano Knoll, no Hotel Cruzeiro.

TlNTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

.'

o M'ucus da
Asma Dissolvido
Rapid�mente
Os atn.'1ues desesperadores e violen

tos da. asma e bronquite envenenam

o organismo, mina.n,l a. energia.,' arr�lr
nam fi. saúde e debilitam o coraçao. Em
3 minutos. Mendaco, nova fórmula
módica, começa a circular

_

no aangue,

dominando rapidamente os ntnqncs .

Dôede o pr-imeiro dia começa. a desapa
rcce.r :1 dific!llda.de em respirar e vo lt.a

o S0I1f) reparador. Tudo o que �e faz ne

cessá rio é tornar 2 pnst.ilhne de Mend�c:J
ás refeições c ficará completamente ll\�re
da usmu ou bronquite. A aç�o é muito

rápida mesmo que �e trate de ca�ns
rebeldes e antigos. fJlendac'l tem Ü(�O
tanto êxito que se oferece com .a garantI�
de dar ao pnoiente respiração livre c fác�l
rapidamente e completo alívio. do SOfri
mento da asma em poucos dias. Peça.
Mencitu:o, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa garantia é a SU:1 maior

proteção.

ii en €ia c o A�a��;,,��m

"

Felicitações e cumprimentos. Faça uso do Fonograma,
para felicitar seus amigos e parentes. .

I Companhia 'I'eletonica . Catarinense.

1- ·- .. ·-·

-FEiiE-RAÇAO CATARINENSE DE DESPORTOS
I b�,

r Pelo presente, ficam convidados todos quantos se julguem credores

da FCD para apresentarem as suas contas a esta Tesouraria, até o dia

IS1 do andante, diáriamente, das 8 às 11 horas.
'

I Florianópolis; 21 de dezembro de 1.949.
Liberato Carioni, Tesoureiro.

·�POsT�TEiXEíRAE�
Atende dia e noite - Rua Santos saraiva

.

Especialidade, em óleos Lubrificantes' - �e la lin?a.
Peças, Pneus, Camaras de Ar, Molas, Baterias, (Businas)
Aparleho para limpar e testar Velas apenas por Cr$ 1,00

A T E N o Ã 0, G A R ° T A D AI

Acabà de chegar o 2° .numeró, da
GAZETA íUVEN1L

Posto 'de Venda Café Rio Branco

DURANTE TODO DIA

nos VARCJOS

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direção de PEDRO' PAULO MACHADO

COQUEIROS
Torneio bolão

PRAIA CLUBE
A Diretoria do Coqueiros Praia Clube, no intuito de incentivar a

:pr{ttica do esporte do bolão, organizou as seguintes equipes para-....
torneio de campeonato:

f.ZUL
E. AJ11Ím - üaílitão,}1. Gonçalves, A. Evangelista, J. Carlernuto.L.

Daux e O. Fí someno.

,'ERDE
R. Ca.ldas _ Capitão, 'r. Camilli, A. Cabral, R. Machado, N. Delarn-

liert c L. Almeida.
I

VER'MBLHA
P. Soheidemantel - Capitão, A. Mazzola, G. Bozzo, J. A,lJraham, R.

Vieira e M, Daux
A,MJ\lRELA

A. Delambert - Capitão, F. Silva, M. Garcia, C. Tavar-es, H. "Guedes
-e N. Gondin.

'

,RliJGULAMEN'TO:
O lreino das equipes obedecerá o seguânte hocário :

AZUL - segunda-feira; VERDE:'_ terça-feíra; VERMELHA.
.quacta-íeíra c AIMARELA - sexba-teira, das 19,30 horas em diante.
Os treinos terão inicio na próxiina segunda-feira, dia' 26 e Ierminarão
.a li de janeiro. Dia 8 de janeiro ínfciar-se-à o torneio, jogando tódas
as equipes entre si, até final resultado. A equipe vencedora receberá
uma taça, oferecida pelo senhor Manoel Gonçalves, vice-presidente do
'Clube. Aos jogadores que obtiverem maior nume'ro de pontos, no-s 10

20 e 30 l.ugares, serão oferecidas medalhas, pelo senhor Orlando Eilo

.meno, T,c-soureil'o e, Iinalmente, ao capitão de equipo que se distinguir

.entre os demais, receberá uma medalha. oferta do senhor Alexandre
, Evangelista.

-6-

I •

"VELA" disputar com Bráulío a posição-
Dia 11 do corrente, tivemos a Walmor Gomes Soares, este

-oportunidade de assistir o de- jovem de 17 anos, íntrepído ti�

gladiar das equipes de barcos, monsíro que até bem pouco se

classe scharpie, dos Clubes des- satisfazia -em, trapiche, olhar
ta Capital, em busca do ·titulo seus mestres do "Veleiros' da
.de Campeão de 1949,

.

Ilha", singrarem as águas da
. Dentro do maior espirito de baia em seus velozes scharpíes:..

cordialidade esportiva, realiza- muito
-

aprendeu e hoje põe em

ram..se as três regatas de equi- prática; assim é que, timonean
,

pe 'Com revesamento de barco. do o "Argonauta", conduziu-se
iIm nordeste suave, acariciava como veterano nalS regatas do

as caImaJS águas. A suavidade dia 18, obtendo dois honrosos
·do �ento, no periodo da manhã., primeiros lugares e bem mereci
não pedia grandes esforços,' e darhente o titulo de Campeão de
,assim chegava-se ao término da 1949.

primeira regata; porem, o perio- Não d1efSmereCem valores os

do da tarde, seria prenchido com demais competidor''es destas
outras duas. O vento tornava-se provas, poiiS muitos se não ob

mais violento e -encrespava to... tiveram classificações, foi devÍ
-da a baia; os barco� amarrados do a impetuosidade do vento
:ao trapiche, esperavam' os últi- avariando suas náos, e outros
:mos preparativos. Três voltas de menos sorte tiveram-nas
de "riso" e estavam todo fi cheias de água, que subiam ar

prontos para reiniciarem a3 rojadamente p,elo castelo de

competições. proa, dificultando o desloca-
Durante todo o dia, houve um menta do scharpie.

Ziguezagueàr constante de velas, ! De nossa parte pois, cumpre
cada qual prócurando_ os fava-, Das exaltar os valorosos espor-

.

res de maré e vento, em tentati'

I
tistas da vela catarinense que,

vas astuciosas, para montarem não ,se acobardam diante.· da
as baias. furia das vagos e admiram -

a

Findas as competIções. os jui' 'languida placidez com que -as
ze,s deram os resultados. Ao "Vf!" águas calmas acariciam !ls en-

1eiros da Ilha de Santa Catad- costas desta terra pela sua na

na" couberam as honras de turesa e cujos filhos unem-se

'Campeão da temporada, com 47 em um amplexo de ainizade, I
pontos; O Coqueiros Praia Clu- embalados pelO espirito espor-!'be", brilhou pelo esfôrço de seus tou.
esportistas, conquistando 42 --- Ipontos e com eles um merecido JÁ RESTABELECIDO, BOaS
'segundo lugar,; O "Iate CluM", VOLTARA AOS T'H.EINOS DO ;
'classificando-se em terceiro lu- SCRATCH '

I'gar, com 3'1 pontos, mereceu nos- Artur Boos, o mais completo
sos aplaus.os de espectadores pe- centro!l.médio do Estado, voltará
lo brilhantísmo, denôdo e espi- aos treinos do "scratch" catari- i
rito cavalheresco com que se nense, eis o que apurou a nossa
conduziu sua equi,Pe. reportagem.
Domingo último, n, balouçar Como se sabe, o louro -pivot"

Impetuoso ,dà Baia Norte, os elo Avai, campeão de' 49, con

scharpies comandados por esses tundiu-se seriamente no prélio
valorosos esportistas de Santa entre aS equipes selecionadas
Catarina, preparavam-se para, desta Capital e di' Tubarão,'
1).a raia do Iate Clube, iniciarem sendo obrigado a ceder a posÍ
as regatas individuais, rm busca ção a Bráulio nos encontros com

·do titulo de campeão catarinen- os blumenauenses.
5e de Vela.

'

, Boas, como nõticiamos foi a

Nossa pena de observador do grande figura do encontro em

esporte sem assistência, como que teve que deixar o graÍ11ado
poderia ser chamado, não pr(r' cO?J....:u- t-\:.�!ho distendido.

,'curará em breves linhas"p...omen- Agora, cOtt,pletamenk resta-

t?'l'. est�s dnâs regatas" mas. se belecido e em' �ondições de jo
llmJtara somente em, 'laZer .J u� goo; retornará aOs treinos sob
as ordens de Pr?�il�Jo, devendo. "Honra ao Merito".,

\

-0-
eixo do scratch catarínense.
NO SCRATCH DO PARANA O

MÉD!O CATARINENSE.
SANFORD

'

'Consoante noticias que rece

bemos de Curitiba, vem trei

nando com acentuado destaque
no quadro principal do scratch
paranaense que disputará o

próximo Campeonato Brasileiro
de Futebol O médio esquerdo,
Sanford, nosso conterrâneo, que
há doLs anos brilha nos grama
dos da terra dos pinheirais como

integrante do conjunto de. pro
fissionais do Coritiba Futebol
Clube.
O técnico do Atlético, Motor

zinho, encarregado do preparo
técnico dos craques que repre
sentarão o Paraná, mostra-se
bastante satísreito com os de

sempenhos cada vez melhores I
do ex-atacante' do Caravana do
Ar desta capital, tudo indicando
que dificilmente ele perderá o

seu lugar no selecionado que

nos enfrentará nos dias 22 ;e 29

de janeiro.

,O CAMPEÃO DO MUNDO NA t
XXV . CORRIDA DE SÃO SIL- �VESTRE �Noticias chegadas de São Pau-

t
lo dlzem que chegou àquela ca

pital' devendo . participar da
XXV Corrida de São Silvestre
promovida pela "A Gazeta Es·
portíva e a realizar-se na noite
de 31 do corrente, o atleta fin
landez Vilino Heins, camp€:ão
mundial de corridas de fundo.
A NOVA DIRETORIA DA F.C.D.

.

Desde domingo ultimo tem
nova orientação a Federação
Catarinense de Desportos.
ELeito em concOlil'ido pleito,

e já empossados, os srs. tenen
�c-Coronel Paulo Werber-Vieira
da Rosa, presidente; deputado
Alfredo Campos, vice-presiden
te; Manoel Ferreira de Melo,
secretário, e Li'berato. c.a.riobi,
Tesoureiro, se comprometeram
a tudo fazer pelo bom êxito da
entidade máxima catarinense.
"O Estado· Esportivo, felici

ta efusivameI'l:te os novos diri-

·�w
'"

.

� � I,.'�1-;:;u� 1"7A •
4(.,,,,,�r�....1J".,U;;WV�'V?th�.....�n.áftff,l" # ,j

• .. :!'"une SOM.. a()abamento ••

:solidez .•. no pia\10 pe:feit()! '

[nfOrtDuçôéS
--Õv-ESTÃO"Õ-- , Horarlo das empre-
I· ....Çã.:. 0';<108' à na i 1 sas rodo"iarias'Joao Pinto D. Õ lo tJ V

Diretor: RUBENS A. RAMOS IIIlGUNDA-J'IlIRA
l'Cxprueo Uo Cl.8t6":'o - l..A«IDa7 horu. .

i ÁUOO:V!&ç-&o rtajai - ltajaf - 11 ....
11"U, 'j
I

E%P'"�uo, BruaQu_ - 1IriiIii'--UI bo'ru. .

I
Expresso Bru.tQu__ - No... TrwatM

- 16,30 00l'i)1_ \

AUto-VlaçAo oa� - loIaTlle
- ei borlôll.

I
Auto-Vl&çllo Catu'!!t6IDM - Curit.lba

-- � 'horas,
Ro<!,ovlárJ.a ,Dul-BruU - I"&rto Al-.re

, 'f !]oras.
Rápido S'lIl-Braetlelra - JotnTUe-

13 horas.
Rápido Sul·Brasilelra

6 horas.

I QUART...·71lR..
ÁUto-Vl.aç>Ao Catl'rln_

- li haras.
Áuto-VlaçAo Ca�

- • horas.
.' Aut(\,V_!.�o cata/!'w.n..

,
-- 11·,80 bora.,
Rápido Sul·BraSilelra - O.a1t1ba -

6 horas.
Ráp.!do Sul-Bra..llelra

13 horas.

\. ;.!$=_:::::_.:: -ru.
,

'

JJpreao Brul!qu_ - Na.... nato
- 16,30 boru.

-

RodoTlú1a Sul Brull - ��
�.".."........,.&T&� _. boraa.

'

Viação Aérea Al=--.!.!ar��
• Horário _Á:��o cataftneu. Q.rrlUM·

, 4uto-V!açAo catarm.u. - lolln...u.
- .. hor...

P.t1It ....uto-VlAÇao C&tum._ - TUbaTle
,
- II llc1tu.
Áuto.ViaçAo Çtt&l'!l\- - �
- 8,80 boru.
�reS80 SAo on.toTao - l:.tr\DIa -

., lIarae. .

J:mprtaa Glórta - LIC'IIma - • lI1t
• 1 1/2 horu. .

ExpreBIO' BrullQUe_ - �UiII _,

'. l:lOrall. '

Auto-V laçao rta;Ja.i - najas - UI lIQi.
N. .

, •.
" iUpldo Sul-Brallilelra '_ JoúiT1l.-

18 horas. ,

Râpldo Sul-Brasileira - Cur1tlbll -
• boru.

,

Ilmpresa Sul 0elIte Ltda - x.peOO - u
- • hora.

8EXTÁ-1'EIlU
RoooT1irl. Sul Brutl - Pana .&.lesN,

- S horH.
Auto-V\açAo catartnenae -. Curitiba

- 3Jhor8&
4ut().Vlaçlo catartn_·_ JofD'9Si!t

- • hora.

'Auto·VlaçAo catarw_ - Lacua&
-- 6,80 horu, ..

Expresoo SAo Cr'�...1o - 'L&t:ucn. -
7 horu,
Auto-VlaçAo It43a1 - ltalas - 11.1 ho

raa.

Erpres&O BruaqueJlR - �u. _ ,

UI h{)r�"

Râpl�o Sul·Brasileira
13 hOfas .

Rápido Sul-Brasileira
6 horas.

SÁBADO'
.t..utó-VlaçAo catarln_ - Ciu1t1.b&

- I'i hora,s, .

Rápido Sul,Brasllelra
13 horas.
Rápido Sul-Brasileira - Curitiba -

8 horas.,
- " horas.

.Iluto-VlacAo Catar1n.e1lM - Jo1nTUs.
- 6 l;Io:ru.
Auto-Vln�o {:'a·ta..4iOeruta -, Tuoonio

- ti (,ores.
, <:

2;1< DI "8"'0 !lA" (.ll"lIl'tOTao' - Laa'uDlII -
'tlUIí -,'

[>(J'Ró.
-

tl)xpr"""", Srru:q'�"'Ih'� - BM1aQUG .......

1 � ÜOr"fiB .'

Ui,50 _ I 'r��"'UT-" VlAç&{> tULJIIÜ - ttaJaI - 11 ._

I llixpf'e.s-1IO !lru.EQUQ.D,1J41 - N<ln 'l'ral:I.�
- \.1.110 IlOrRi>.

!
[1;xpre-sso Glória -_ J..u.&".JlUI - I'J 1.!.1i

M lO"r'"
fi 1 í /2 bor..

MTAL" - 13.00 - Lajes � ,,"" .� DOMINGO o

I Rápido Sul·BrasilelraAlegre '8 hprlls.

(��eUZIWi.{) 1'10 SUL -- 1.aO
-� 1-=-;;;�ElAS, EM GER;-wPANAm, - 9,25 - Norte

I' VINHO CREOSOT}fr\Ov 1\1{ IH 11.40 -- Norl.tl ..'\1.)'

, "SILVEIRA"PANAm - 14,35 -:- Sul '1."JIwado
__....._.....__....__..........._.........

�::itiba JOi;:!�:agd 1-,-;;������T'�I =;.
- Santos e Rio. 'qlPliihlblb I'J �

!}'ARIO t 2:10 - Sul A D V O G Ano
-CRUZEIRO DO SUL - iS.U Crime 18 civ.l

lort.f' Oonlltltuição via Socl.dodu
P:\_NATR - 9,25 - Norte N�TURALIZAÇÕES
PANAm - tL)5 - Sul Título. Ollolarat6rioIJ

PA;'I!AIn - H,35 - Sul
j,.,,,,tllUO

P ANATR - \),25 - Norte

CRUZEIRO 00 SUL - �t.OO

Proprietário e Dir.-Gerente
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TERCA-J"JlIRA
i A'OtQ.VlaoIo Catarln_ - Pano·.u.-
I trre - II .Iloru.

.

Áuto-Viaçao catann_ - Cw1'UlW
- ti horas
Áuto-VIaçAo oatartn_

- • 110'''.
Autb V!açA<) Ca'tar1n_

- " nora•.
lCxpresoo .ao CrúJt6....o - lÀcwta -

'7 bQ1'a•.
Empns" Gl6rta - l.AClUaa - 'Wc

• (I'" bora•.
ta:préuo 8ruJ11Q___ - eru-.- -

UI borae .

.. • ,to-VI&çao Itajal - ltajai - 1. ..
, ra"

Râpldo Sul-Brasileira - Jolnyil�
13 horas.
Rápido Sul·Brasilelra - CUr!tiba -

6 horas.

Alegre
gentes da "mater", auguran- PANAm _ 9.25 _ Norte
do-lhes prosperidades, na mis- CRUZEIRO DO ,SUlI.. _ H,OO
são de bem servir o nosso fu-

'4orte .

tebol, c'Olocando-o em ?lan.o VARIG _ H,40 _ Norte
de destaque no cenário esportl- PANAIR __ 14,35 _ Sul
vô nacional.

.'\ lérn de Vàr!G3 '!i:I.v'1t1.GkJ J:-'CH·�

pr-ohw entrega ... est'e m ru'",,:
ihoso I.;lapo pode seI- seu J:io.�,"
mes;no. atrêlvc2s do plano dE

pagamE.nto a lDr:;O prazo!
� I
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Ano .. ,
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. Trimestre . ', • .. .. Cr' 25,00
M�iI CrI 8,00
Número avulso .. Cr' 0.50

No Interior
Ano Cr' 100,00
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Trímestre •..... _. CrI 35,00
N'ú�ero avulso .. c.... O;fIó
IlDúncioa ..tiaDte contrito.
Os ori8'Ul8d, mesmo não

publicados, não serão
"ainda!.
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emitidos DOS artillo,

JolnTU4! -

para Santa

KNOT
Catarina

S/A.

88SinadO!lI.

Segunda-fe(f'{J
-TAL" - 13,00 - Lajes e

!legre
PANATR - 9,25 - Norte
VARIG - tO,40 - Nort-&
PANAm - 14,35-- Sul
CRUZEIRO DO SUL - i3.15 •

1'''''....,..
-TAL" - 8,00 - Joinville

C.ritib'a - Paraa.pi
- Santos e Rio_

PANAIR - 9,25 - Norte
",_j j{(J 00 SUL - ti."

�orte
VARIO ,- t 2.30 - eUl

PANAIR - 14,35 - Sul
Qua1'ta-feira

"TAL" - 1,3,00 - Ll\jes e Põrto

Jolmrlle

ex. 134 - Tel, KNOT
Flor;'anópolis i

Quinta-feira
""'TAL'" - 8," - Joinville

Curitiba - Far,.aaguá

Join",Ue -

Curttlba -

Curttlbl! -

- &ato8 e Rio.

PANAIR - 9,25 ..:_ Norte

PANAm - 14,35 - Sul
VARlG - 12,30 - Sul
GR'UZEIRO 00 gUL

, •• .FW

GRUZE1H.O DO '�UL

SI"xta-l'eir{/, .

E'lllcrit6ri., e Re.id.n1."
Rua Til'Qlbnt... 42.

.. �_O_N_E_�._••gl4-S.8------ \

"'TAL'"
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

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

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças' de Crianças

Consultorio: RUa Tenente
IIl1velra, 29
Horário de consultas: 9 ás

u.
Sábados: 14 ás 17 hs,

Dr. Milton Simone
'Pereira

Clinica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Doa Serviços dos Professores Bene

lIicto Montenegro e Piragihe No

gueira (São Paulo)
.consultas: Das 14 ás 17 horas
Roa Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES
Diretor da )laternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICÁ DE SENHORAS - cF-

RDRGIA PARTOS

'Diagnóstico, controleve tratamento

._pecializado da gravidês. Distur
,l»iQII da- adolescência e da menopau
.u. Pertubações menstruais, .i '1�h·

mações e tumores do aparelho gení
_. feminino.
Operações do utero, ovários, trem
'i'u, apendice, hérníes, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo '(ru
�)
) SSISTENCIA AO PARTO E OPE-

RAÇOES OBSTETRICAS
Poenças glandulares, tiroide, ovi

riaI, hípopise, etc.)
Dt.turbios nerv(}sos - Esterilidade
- Regimes.
�D8ultório R. João Pinto, 7 - Tel,
L"fl1
Resíd. R. 7 de Setembro - Edit.

{;nu e Souza - Tel. 846.

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proetologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

� - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar .

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

Ifi - Telefone 1.422.

Dr. Mário WeIlA.....
OIaIea médica de adultos e cri.._
OonmJ,tório - Rua Jo�o Pinto. 16,

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

"'dbcla: Felipe Schmldt .. lI.
Telef. III

Dr.' r••lo Foal..
ClInico e operador

C-.altório: Rua Vitor Meirel.... li.
Telef.one: 1.405

Ceaaulta. da. 10 to 12 e da. 14 lo
t. lira. Reeidêncía : Rua BJI1IIl_,

22. - Telefone: 1.630

fransportes regulares de carg os dopôrto

SÃO' FR4NCISVO DO SUL para NOVA YORI
, Informagõe. como.' Agente. '

F�orI8n6poli. ,

� Carlos HoepckeS/A - cr-:- Teletone 1.211 (, Eni. }eleg�Bao Franci,co do Sul - CarIo I Hcepcke S/A -CI - Teleloae 6 MOO� <4,MA .... K
. ,

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

Extravio de apólices

LOJll DOS CftSEMIRAS
Especializada em artigos para Tubos canos

homens navanizados.VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-
\ A chegar dentro de algunsE INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.

PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS
dias grande importação a pre-

PARA HOMENS ,r) ,--.;=�
ços reduzidos

ARMARINHO EM GERAL -CAPAS, CAMISAS, GRAVA-
MEYER & COMPANHIA f

TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.
Rua Conselheiro Mafra, 4. \

Tudo pelo menor preço da praça H.,... :�:;::�P:�:s_i;.�
to' de aMà filhinho I

'

Fava um,a visita à nessa Vasa e ve'rifique
nossos precos e artigos ,

'

Fabrloante - di.trlbuidorea da. afamàdaD oon

f.cçõ•• -DISTINTA- • RIVET. POI!flue um gl'an';
d••ortlmento d. Ga!lemirallt ri.cado.: Inil'll
bonl e bCI'(i�oll. algoclô•• , morine ., O'l'iamentoi
pCl'G alfaiata., que "acebe diretamilnb da ..

_ *,. ol;·Cl.�oRt'AIElt; !ii do ),E'r>tOZ::'f".' na aanttdo d. ih!J fC::EIllr€,m' 'IUJl1"
� � .M9- -nt-. I ,

U :t t • Il'l, "..,.j
,
h.l.'· l T" t n""u -e L!'2.4el!!.

"

Dr. Guerreiro da
Fonseca
Especialista

11 Médieo - Efetivo do Hospital
, Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: - Felipe Schmidt, iJ9

Telefone: _1.560
Consultas: Pela manhã no Hosnítal
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

- ----- -�.--'--,

.� PULYDOHy ERNANl DE �

THIAGO
Médico e partebo'

>0 Hospital de Caridade de

rranópolis. 1ssistente da
Mate'rnidade

Flo,__ SEDE SOCIAL:

PO�1I0 Al�GRE
.

RUA VOLUNTÁRIOS O'A PÁTRIA N." 68 1.· ANDAR
-oençaa dos órgãos internos, es �e

eialmente do coração e vasos

roencas da tiroide e demais gían
dulas internas

,Unlca e cirurgia de senhora. -

Partos

fISIOTERAPIA .: ELECTROCAR
OIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

IORARIO DE CONSULTAS: -

Díàriamente das 15 às 19 ho-

CAIXA POSTAL. 583 - TELEFtlNE 6640 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA·

Agel ci � Geral para Sta. Catarina
Rua Felipe Scbmidt, 22 - Sob.

Caixa Pos tal, 69 Tel.: "Pi'otectora" FLORIANO�OLIS

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DR.

'as. A. DAMASCENO DA SILVA

AÇõES CfVEIS E COMERCIAIS

GONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles D. UI

FOllP' manual 1.702

RESIDENCIA:
Avenida Trompowskí III

Fone manual 7811

ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 22 -,2° an4.
�
. .Dr. Roldão COIlI.aI

CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
IlURGA � MOL1tSTIAS DE S"

'NHORAS - PARTOS
Formado pela }faculdade d. Medi·

íla da UniTenidAde de Slo Paulo,
onde foi assistente por váriol &DOI do

Serviço C,rúrgico do Prof. AlIpi.
I Corrlla N_

Cirurgia do estômago e Tia. elreula·
Te. intestino. delgado e gt"""o, tirai·

de, rins, próstata, bexiga, atera,
o..irioa e trompas, Varicocele, hldre

cele, varizes e berna•.
Con.altas: Das 3 ii 5 horao, • 1'111

"elipe Schmidt, 21 (alto. da Ca..
,

Paraisó). Telef. 1.598
Ile.idéncia: Rua Esteve. Janior. 170;'

Telef, M. 764

(Edifício Pérol�)

Fones: 1.324 e 1.388

Florianópolis - Santa Catarina

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

Dr. M. S. CU.1cutI
Clinica ex.clusivamente d,e erlança

'Rua Saldanh'- Marinho. 10

,Telefone M. 7U

-DR:"A� SANTAEU
(pormado pela l"aculdade Na,�lo
nal de Medicina da Universidade

do Brasil)
VMico por concurso da Assistên·
cía a Psicopatas do Distrito

l"ederal
h-Interno dr Hospital Pslqu1l.
trioo e Manicômio JudiclArio

da Capital l"ederal
h-intenlO da Santa oasa de Mi·
serlcórdla do Rio de Janeiro
OLtNICA M1:DICA - DOENOAS

NERVOSAS
Oonsult1'Jrio: EdifíCio Am611a

"eto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro, de osr-

�alho, 70.
-

Das 15 is 18 noras
7elefone:

Oonsultórlo -- Ull_.
Residência - 1.305.

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

f W;CtilG ".fi ChPiT,&L,." tlh{'l:l a �t

:'f J.��5·!.• r Itr;.
.

li �
L

,'-

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: apolices números
2634; 2635, 2637, 2639, 2640,
12641, 2643, 2644, 2645, 2646
2647, 2648; 2649, 3277, ,3281,
3282, 3284, 3285, 3286, 3426,
3427, 3428, 3429, 3430, 3432,
3433, 3434, 3436, 3435, 243V

12636,2638, 2642,3283; Lei507�1076, 1078, 1099, 1100, 1101,
1102, 1103, 1108, 1115, 1116,
1117, 1119, 1120 e 1121.

Florianópolis, 12 de dezem
bro de 1949. _

Elisa -Mar ia CoBaço Barbosa

Se ricos quereis ficar
De modo tacil elegal
Fazei boje uma inscrição
Cred to �utuo Predia

.... � • • • • • • • .. .. .. .. � 4(

AVISO
ELVIRA MUND MAZARAKlf:;

(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.

.
.

•••••••••• lo.. .. .. ..... ....

FERIDIB. REtJMI'.TISMO e
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira
M.dlaaçQo auxiliaI' DO tratam.nto

da .ffUi.

Mas, aio esqnec;a, que o ••1....
.resente para o aMa "'PIMPOLHO.
é uma caderneta de CIl:IDITG
MUTUO PREDIAL.

Perdeu-se
A caderneta da Caixa Econõmtca

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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370.000 japoneses presos em campos de concentração soviéticos, desaparffCido�"'.['OQUf.O, 23 (V.A.) - O gene- poneses, que se encontravam pre- Washington que tomasse as pro- nas mãos dos russos. "j ti-ar em ação para evitar o arrom-
ral Douglas Mae.Ai'thur rlctermi- sos em campos de concentração vidcncias necessárias, uma vez A embaixada sovietiea encon- bamento das VOltas. Após grande
JlOU uma investigação' rigorosa a' soviéticos. que o seu conselheiro díplornntí- ti-a-se cercada ])01' uma .vcrdadei- demora, ,0Úo mcm1jJl'os de uma ap
respeito do desaparecimento de O supremo comandante das tor- co declarou ante-ontem, no Con- ra multidão, que quer saber () des- legação [aponesa Ioram recebidos
370.000 prisioneiros ,de guerra ja- caso de ocupação no JaJ!8o pediu a selho Aliado ele Ocupação que, tino dos seus enles queridos.' c\ por Lll11 runcíoné.rto russo, que pe

provavehucnte, os trezentos o se- exaltação popular é tão grande dia que regressassem a 28 de de
ten I a mil pr-istoneiros .morrcram que a po'.icia foi obtiguda a en- zem'bro.

Florlanõpoll'l 24 c!e dezembro d� '1949
, '

A lugo8slavía igdorou completamente
o aniversário de S tali o

,

Belgrado, 23, (V. A.) - Em com- ministro Stalin, da Russia comemo

!p1et.o contraste com o ano passado, rando somente a formação, ha oito
a Iugoslávia ignorou cornp�3La- anos passados, do exercito iugosla
monte o aniversario do prírneíro vo, que Iíbertou o pais.

A todos os bemfeitores da Caixa para Iamilí.as pobres, desejo, em
nome da Congr-egação tios operários do BOm COnselho, Feliz Natal e

próspero Ano Novo.
Pe. Clemente

8a800.0 PrefeHo de
Nova Iorque
O JJref.eito de Nova York, William
O'Dwyer, casou com Elizabcth ::;10-
an Simpson, na Igreja Católica de
São J'Ús'é. A cerímõnia foi simples,
durando apenas 8 minutos. O'Dwy
er conta 59 anos de idade e é viu
voo A noiva tem 33 anos' e é divor-

Hoje no passado
_

- em 1G34, os holandeses, já se

nhores dos í'ontes doa barra da Pa

raiua, se apossaram da cidade;
� em 1S,�1, a Junta de SãO' Pause

dirigiu urna Representação ao Prin('
cipe-regente

.

D. Pedro, para que
ficasse no Brasil;

- em 1832, no Rio de Janeiro,

ênc�a privada a monsenhor Paúlo
Roím Loureiro, titular do hispado
qe Bria e um dos, auxiliares do car

deal arcebispo de São Paulo.

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

MALTEG, contem
."....

malte,
RIO, 22 (E) O presidente da ovos e mel - os .gl·andes for

Republica assinou decreto outor- necedores de vitaminas: É
gando a concessão à Radio Tupi melhor complemento alimen
para estabelecer. u�na ,estação ra-

J
tar para crianças' e adu!t�s..

diodifusora em Heclfe, sob a de- venda em todas as farmaClas
nominação de "Radio 'l'amandaré armazens.

Com o nosso rádi& .Cmte. Beniomin Sodré
Di lza Dutra, a nptuud.ida artis

Ia do "hruadcasting" catarinense,
atuando li'! PYJ 7, Rádio Guaru

já, de Flotí anopo lis, estará, hoje,
ÜS 1730 horas ao 'miürofone do
"Mais Popular," interpretando
músicas carater isticas .do

,Seguiu ontein para o Rio de Ja- dos interesses relativos ao 5° Distri
neíro, em avião da Cruzeiro do SnJ, i to (' fez-se acompanhar de sua,

o Cepi tão de Mar e Guerra Benja- senhora e filhas. S. Exciã. dever á,
min Sodré, Comandante do 5. Dis- estar de regresso nos ultimas dias
trito Naval, 8. Excia, irú tratar do mós de janeiro próximo.

num programa patrocinado 8��;�ISOCIEDADE DE AM�ARO AOS TUBERUUL080S
CON·VITE

De grão em 'grão, a galinha e�che o. papo, de cent�vo,_,.
Dilza, a já vHo'l'iosa esLre1(l rio em centavo, se filho, enriquecera. Ensme-o a economIzar

radio, tem deliciad.o à llossa euILa nresenteando-o com uma caderneta da
,

lllat6ia e aos �eL1S numerosos CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE SANTA CATARINA
"rans" quando i,nterpreta, COm sua

voz maviosa e grande em�1'ío lin
das cançõ,es porlen'fiãs.
Em recenle e renhido pleito e6-

tu dantil, Dilza lXlr sua irradian le

sj'mpatia conseguiu eleger-se "-Rai
nha dos Estud'antes", o que veio
de-m:ons trnr seu inegave I presti
gio no soio da nossa mociela.cl,e es

tudiosn.

4 Fran�a e o govêr,·
no comunista chinês
PAJUS, 22 (E,) A comiss!io

dos Negócios do Exteri9F da As

sembléia
_

Nacional insiste em que

o gabinete examine a questão de

reconhecimento eventual do go
No foto acima vemos Dilza ao

verno comunista chinês, A moçflo
microf'one quando da inaug'ul'u- ?,? votos contrJ.foi aprovada por -

ção .do "auditoriuin" e das novas
,t, Os comunistas querem que 1-

instalações da "lVIais Popular",
França reconheça imediatamente o

�eost:x;'�t: r:�n�o�s;��C�:d��!� fi-
governo comunista de Mao Tze

f'RECEITO oifóll Aiuda �. pedido
EXAJi\1E PERIüDICO DOS DENTES de Tru]IHo
Bons dentes são, indispensáveis WASHINGTON, 22 (E.)

-

- Gon-

à saúde. É aconselhavel mandar zalo BeH, delegado cubapo junto'

examiná-los, por uín bom denLis- á Organização dos Estados Ameri-·

ta, de 6 em 6 meses. Imprescindi- canos, declarou que o pedido do

velo exame dos dentes aos 6 anos', presidente Trujillo de pOd:rflS,'
quando sur'gem os primeiros mo- para declarar guerra aos

. p:u�es
].a'res permanentes. I que . a�xiliarem os. revoluclOnafl,��

Cuide dos dentes, se qttisej' de- dO.J11UllCanOs co11stlÍl1e, na reall

fender a saúde. - SNES. I r!ade, uma preparação paTa UIll'

ISTUA!RT, Florida, 23 (V.A.) - ..:onflito nas Caraiba�.

Jllventude Calólrca.

uiada do 'primeiro' marido, sendo nasceu o. teatrólogo Francisco PI

natural do, Texas. O casal 'Gl)lbar- nheíro Guimarães, vindo. a falecer

cou a bordo do hiate "Almas the : 11,a mesma Cidade em 5 de outubro

Seoond" c111 viagem de núpcias. 1 ele 1877.;
ROMA, 2:} (V.A.)· - O Secreta- - em 1865, o Exército Br'asflelro,

rio Ge'ral do Partido Comunista sob o comando do' General Manuel
Ita1.iano ürdl'l)ou um comrHeto ex- Luiz Osório, aeampou em Laguna
purgo nas fileil'as do ,partido' e de- Brava, nas pl'oximidaJdes cio Passu

terminou ainda, uma continua "vi- ela Pátria;
gilaneia revolucionária" contra os

- em 1806, CUI'llpaiti sofreu sé-

i r:üúures e espiões. rio,s 'ataques por parLe d,e navios da

O Comitê Cenlral do ParLido Co- Esqua,dra Brasileira;
l1lunista, após longa reunião, pu-

- em 18G8, antes' das G,30 horas,
blieou uma nota o ricial no jornal em Lamas Valontinas, ceSSOLl o ti

"Unita", admitindo, "grave fraque- roteia. Um pai:lamenlal' br-asilei

za ideo,lógica e drsvios politicos 1'0 fez entreg'a ao\ inimigo de uma

.,111 numerosas' areas da Jtalia". nota assinada pelo iVJar,echal Duque
"É Ill'cciso "eliminar tod'os' os de ,Caxias e Generais, Gelly y Obes

01JOrtunisLas - lodos os pe8símis- (Argentilla) e Enrique Cas:trü

tas, os possuid{)res de mente buro- (oriental) ,intimando So1an0 Lopes
cl',Mica e todos os espüilos indife- a depor as armas, tendo este res

rentes,que 1))'eferem Ler boa vida pOllldido que não aceilta'va a mtima

a se sácrificar pela causa"" ç50 mas que esLava dis'pos{o a tra-

PAiRIS, 23 (E) - A França e o (lar de paz com ,bases ig'uaimenLe
Paraguai aDabam de firmar nm honrosas para os beligerantes;,
acôron comercial - diz uma co-

- em 1915, cin Sã,o Francis'co do

muniüação do l\I[ini,stério elo Exte.- Sul, Santa Catarina, foi illáugura·
r-ior. As princiiJais ex,portações do do o Forte "'Marechal Luz".

PaI"Rgtlai s'erão algodão e cOllros e
,�---

ais da França tecidos de algodão, O Papa recebeu um
prddutos quimi'cos e farma'Ccuti-

ces, produtos siderúrgi'cos, mate- !:aDII"II'ar do ea:-
O ,li PORCjlUGAtL, Evora, 23 (V.A.)rial elélrico e de rádio. acorao

deal Motta - A Direção-Geral d.os Serviçosvigol'lWá por um ano, sendo táci- I '
Florestai'i e Agricolas informou atamente proI'l�ogá'Vel. O acordo põe CIDADE DO VATICANO. 22 Comissão V(elJatO!ria dia Conselho

termo às negociações em{Jl'eendi- \E) _ O· Papa recebeu em audi.
das em Paris pe't'J delegada fran

cês, Ll1cien Elix e pelo sub-minis
tro das Rela\:ües do Exterior do

Paragua.J, sr. Osvaldo .chavesl;

Bevóada de 30
mil pardais

de Arraiolos que" no Protetorado
Francês de Marrocos, foram 1)O,g,
las anühas cm 30.000 pa,rdais, pa
ra se c,studarem as condições de
migTa(\ão daquelas aves. No texto
da infoI'mção o diretor-geral da

quele org'anísmo solicita do vresi
dente da Comiss'ão Venatüoria que
"pro'Videncie para que todas as

pessoas que, mi area daquele cOll
se1.h o, encontrem pardais anilha

dos, remetam as anilhas à citada

Direção-neml", indicando-se, tan
to quanto possivel, a data e local

'onde as aves forem apanhadas.
-------------------_,----------'_.---_._'

/

CONTRA CaSPA,

QUEDA DOS CA·

BElOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

i

.\ :=;OCIED:\.DE DE A:\oI'PAH.O AOS T>l':BERCl.'L'OoSOS, manda rezar

,;omingo. dia de :\<1la', ás 8 112 horas, missa em altar a rm i:l!d o junto ao "i

l:-'a\'i],1)50' Josefina Bo iteux, anexo ao Ho::;vit�l de Caridade.
.-\]lÓS a missa, a Sociedade fará entrega ,Je 'presentes aos doentes"

in lernudos no referido pàvilllão e hem assim aos seL1S .filhos menores..

:'\a mesma ocasião, serão distribuídos presentes aos doentes não ointer
nados e ígutrlmente aos seus filtros, (adas já Jíchados na Sociedade.

Id!'nliea disLl'ihui!:ão S(jrá' feita no Hospital Nerêu Ramos, hoje'
dia �", às 15 horas, na ala respectiva/

F'icam, asnim convidadas a comparecerem a (\:;ses atos rle carida�'

de, l oda- as peseoas que queiram levar seu confôrto mora ...aos nossos..

il')])?í os doen leso
l-Tor-ian opo li s, 2::l de dezembro de 19.í9.

A Direl.ol'Ía
-----------------------------��-------------------------------,

:\tIA:TINJ!:E D� XATAL brinquedos, adquir-idos especial,
Reina grande exiíe:ebativa em toro mente para ósse f'irn.

,

no da parada de elegtnroía i.nf'an ti l Solicitamos aOB dignos país,Jasoprogramada para amanhã, achando, meninas inscr-itas ao Concurso, pa
se 'inscritas muitas meninas. ra que, no dia, cheguem com ante ..

O juri será composto de cinco cedencia para tornar mstruções
damas de nossa sociedade, oportu
namente convidadas, e os premias com a organizrrdo ra da "PARADA

cousistirão de J.indos c valiosos INFA},;TlL" srta. Layla Freyesle-
Departamento Social L. T. c.. ben.

-,-----------;__-----
�'--

VENDE-SE OU· ALUGA-SE
O plédio sito 'à rU3 Rlumenau fio.

28 - Tratar com o sr. Jap. Amério,
CI), ua Polícia Militar.

Todos nós, com os eS'pil'ito()s desarmados, estames a ?s'pe-

1'3 de Papai Noel. Que de nos traga um grande Presidente, se-
rá o gl"ande p.resenle. . . .. .. ...... 0'"

Afinal a confusão já demorou bastante e não é jLlstn 'que

{lepois de tanto le'1'o-1e1'o, amanheçamos amanhã sem ao me-
•

110S a eS!)"rallça de me]'hores dias.

EngT::rXC'lnOs, pois, os sapato::;.

���
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


