
t<i@ -f@i ·pfeeis@ .mu<bC1f �e �egimen,
.

nem que se '�e�fu��sse
nen�um g@f)êfn@

,

.�� �atal do filho dó '

comercíôríe no SESC
De parabéns o Professor Flávio Fer�ari, DD. Del�gado do

Sesc e o Sr. Charles Edgard Moritz, DD. Pre�ldente .._

da Federacão do Comércio de Santa CatarmaJ��
, "-

Domingo, quem subisse a no de Carvalho, DD. Prefeito

Praca Quinze de Novembro, na Municipal; ten. Nerocy Nunes
esquina do Palácio, encontra- .Neves, representando o .sr.

O MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARINA ria, uma das já tradicionais fi- Governador do Estado e Jairo
I Pro,rletárlo fl D. Gerente: SIDNEI N'OCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS las, que logo poderia ítíentífí- Callado, nosso colega de "A

, Diretor de Redação GUSTAVO NEVES cal' como não sendo da man- Gazeta".
�����=��=======���-�=���-�-�-���==���===-�.��-=-��=�-�.�-��=-====== �p,n��k�,eMmm� Fm� d�ri�hloo q��
Ano xxxvu

__
f Floricln6polis fersa -feira 27 Lle Dezembro de 1949 : M. 10.655 mo do ônibus dfl. Agronômica. mil brinquedos, desde os mais

I mica. caros, como gipps, mobilias
-_ .. ------

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

d bCidade pequena como é a completas, gran es onecas,

Roubado b,-Ibete nossa, onde todos se conhecem velocipedes, até pequenos [o-O ao menos de vista, logo cha- gos, caminhãozinhos e coelhi-

pren�l'ado com um' maria a atenção de observador nhos.
I, 0- fato de naquela fila estarem Era de ver-se a alegria da

ml·lba-o de cruzAI·rol . somente os profissionais do petizada, ao entregar seu car

ti nosso comércio. tão numerado e receber\ em
PORTO ALEGRE, 26 (E� � Nosso comerciário, fazia seu troca, um presente com o qual

O bilhete n, 20.524, da Loteria Natal" antigamente, não co- talvez tantas vezes tenha so-
,

'Estadual, premiado com 1 mi- mo desejaria faze-lo, levando nhado, mas sobre cuja possi
lhão de cruzeiros, foi roubado para seus filhos os brinquedos bilidade de aquisição dom ha
da agência de Ijuí -doís dias mais bonitos que lhes passa- bilidade sua mãezinha na cer
antes da extração, sendo o va em mãos, mas sim esco- ta já a teria desiludido. Ex
fato comunicado a polícia para lhendo os mais baratinhos que pressões 'como esta eram cons

que evite o pagamento do prê- não ultrapassassem o valor do tantes: "Mas é para mim mes
mio correspondente. vale que levou tanto tempo mo"? "Será que posso levar"?
A Loteria do Estado avisou, com medo de pedir ao patrão, "Mamãe, é igual aquela da vi

no entanto que não poderá dei- cujo valor teve que ser muito trine". Outros não falavam
xar de pagar o prêmio, a me- estudado, para não faltar no mas podia-se ler em seu olhar

'

nos que venha ordem judicial fim do mês na parte reservada o contentamento e a alegria
em contrário. ao armazem, ao padeiro, ao que lhes davam a posse do

leiteiro e a outros velhos amí- brinquedo.
gos que não gostam de ser es- Mas. .. como dizia o poeta:
quecidos. "Até nas flores, existe, a dife-

rença da sorte ... " - presen:Êste ano porém, teve' quem ciamos, felizmente um unico
se lembrasse que seus filhos, caso de uma garota que saiu
tem também o direito de pos- choramingando, é que" seu
suir brinquedos iguais as ou- cartão numerado dava direito
tras crianças cujos pais foram a uma mobilia de cosinha,
melhor favorecidos pela toro aliás bem bonitinha, mas ela
tuna, Não foi para isto prêcí- queria que Papai Noel lhe
so q1:f.€ se fizesse ner-hurna re- trouxesse uma boneca ...
volução, nem se mudasse de Cabe-nos ainda elogiar o ser,
regime, nem se derrubasse ne- viço de distribuição, 'pela ma
nhum govêrno. neira como foi organizado.Bastou que fossem colocados Nossos narabens aos dirigentesMaoadas de, Da tos a f!ente de ?ma ir:st�t�ição 'do SESC e seus esforçados auSOCIal que CUIda dos Interesses xiliares.

s�lvagens -de sua classe, homens da tem-

PUNTA ATENAS, 26 (E) _ pêra de Flávio Fe.rrari e Ed- Metereologiagard Charles Morítz, que �a- ,

. _

I

Manadas de gatos selvagens bem cumprir com seu dever 'Previsão do Tempo, até 14
desceram a região onde estão

para com seus semelhantes, horas do dia 27.
.situa�os os acampamentos de

dando de si antes de pensarem Tempo: Bom passando a ms-

refp.gI�dosl d� tremor de ter�a em si.
'

_

tavel sujeito a. ch�vas.do ultU!l.O sabado, na Bahia
Nossa reportagem esteve Ventos: Variaveís frescos.

do Almirantado.
. presente a grande parte da dis- Temperatura: Estavél.

Os gat?s selvagens, fa�Intosl tribuição de brinquedos feita Temperaturas extremas de
e .at�rronzados, prov�calam o

pelo SESC. Assinalamos tam- hoje: Maxima 29,4 Miníma
pan�co entre os refugiados, os

bém a presença do dr. 'I'olentí- 20,4.
quaIS os combateram com pe- -

_

dras, paus e tudo que pude- BISPO COADJUTORram encontrar às 'mãos.
'

Pouco depois, naquela zona
..

verificaram-se novos' tremores CIDADE 'DO VATICANO, 25 (V. A.) - O padre salesiano'
de terra porém de pouca in- José Domitrovitch, foi designado bispo coadjutor, com díreíto
tensidade. à sucessão, no episcopado de Rio Negro, Brasil.

,r

Um grande 'br,asileiro
No cenario politico nacional er.gue-se um estadis

ta. No programa politico-partidario surge um ho
mem! No programa sucessorio presidencial agiganta
se um democrata! No primeiro, a competencia em ne

gocíos de Estado o ele�a a segundo magist!�do da Na

ção. No segundo, a primorosa cultura p<?lltlc�, a �on
fiança inabalavel nos dotes de caráter e' In�ehge�cIa e

a convicção no acerto o colocam na presídencía do
Partido rhajoritario. No ultimo, o gesto, a atitude e o

pronunciamento vivificaram e deram seiva á nossa

tenra Democracia. É Nereu Ramos o estadista, o ho
mem e o democrata. Oriundo de uma' estirpe de va

rões, valorosos e honrado, serrano de nascimento, é,
como o sertanejo de Euclides, antes de tudo, um forte!

Rigido e ínterpído é o batalhador inflexível. SI a pai
xão de uma causa o arrebata, possui a serenidade

que lhe dá, contendor eximio, a certeza da vitória. Si

9s contendores o atacam, o segredo da defesa, con
funde, impacienta e irrita o agressor gratuito. Si sal
vou a Democracia brasileira, naquele soberbo episó
dio cívico-histórico, quando, deixou a chefia de um

grande partido politico, os seus adversários, na crí
tica facciosa e ardilosa, qualificaram' a magnanima
conduta como uma deposição! Bendita deposição essa

em que se era grande, tornou-se ainda maior! Bem
dita deposição essa' em que, ao voltar à Presidência
do Senado, a significativa aclamação de seus pares,
definiu o homem de princípios! Bemdita deposição
essa em que, homens de letras; de pensamento de sa

ber - como Augusto Frederíêo Schniidt, viva ex

pressão de nossa nacionalidade - classificou-a como
um gesto! Bemdita deposição essa em-que José Amé
rica - personificação do valor da gente nordestina
� elevou-lhe e exaltou-lhe a personalidade incorrupti
vel! Bemdita deposição essa, em que a pena de Costá
Rego, ex-parlamentar e homem público, enalteceu a

grandeza do feito realizado! Bemdita deposição essa,
em que Pernambuco, reduto da dignidade nacional,
Paraiba, baluarte de civismo, Rio Grande do Sul, es
cola da soberania patria, aplaudiram e proclamaram
o legítimo embaixador de nossas justas aspirações de
mocráticas! Bemdita deposição essa, que de norte a

sul, de leste a oeste, na imprensa e no parlamento,
nas ruas, nas praças públicas, o cidadão reconhecido
exaltou o comportamento e a linha impecavel de con-
duta de um líder! ..

Santa Catarina se vangloria do filho ilustre,
digno' da terra que lhe serviu de berço. A nossa pe
quena provincia, no passado, com Lauro Müllêr e, no

presén_te com Nerêu Ramos, cresceu é ganhou em
-

grandeza o tamanho de todo o Brasil. A altivez do
patriota. atráe a confiança de toda a Nação. As con

vicções cívicas do cidadão constróem a Democracia.
- CEL.

•

(D'''A Notícia", de Joinvile)

I PARTI[)0 SOCIAL DEMOCRATICO
QUALIFICAÇÃO ELEITORAL "

SEIU.O ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJAREM
SE Q'UALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

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

DIARIAMENTE.
é

Natai's diferentes
RIO, 26 (R) - Devido à di

ferença entre o calendárío gre
goriano, que adotamos, e 1) [u
liano, ainda adotado pelos
cristãos da Igreja grega, êstes

_
ultimos só comemoram o nas

cimento de Cristo, treze dias
depois de nós, pois o dia 25 de
dezembro, entre êsses -povos,

, cor�espoI1dei ao: nosso 7 de ja
neiro.

Marcado o «dia da liqui,dação' de Tito)) .

NOVA YOl:tK, 26 (V.A) - O se- sendo- formadas, na Hungria,
manário "Business Week" diz brigadas internacionais, com

que "o dia da liquidação- de Ti. muitos ax-oücíaís nazistas.
to" está marcado para prínci- ,!'ambem estão sendo feitos pre

pios do próximo ano. Essa é a paratívos na frente politica. A

única maneira de interpretar os execução do dirigente politico
últimos movimentos de Stalin, búlgaro, Kostoy, demonstrá=que
na Europa. Atualmente estão é isso o que está ocorrendo na

Bulgária. Todos os comunistas
de velha escola estão sendo pos
tos de lado. Stalin já não confia
nesse grupo. A maíoria dos mes

mos se revelou nacionalista búl
garo. Kostoy não era apenãã ís-

'

so, mas também decidido parti
dário da rederacão balcânica".

Mais �e um mil�ão �e fieis iniciaram as ce,le�rações �o Ano Santo
ROMA, 26 (V. A.) - Sob a

invocação da Divina Providên
cia de que o "Ano Santo seja
para todos os homens um ano

de purificação e santificãção,
de vida interior e reparação, o

ano do grande retôrno e do
grande perdão", os católicos do
mundo inteiro iniciaram a ce

lebração ao Ano Santo de 1950,
I

depois .de haver o Papa Pio
XII aberto a Porta ·Santa da
Basilica de São Pedro, numa
das cenmôntas mais faustosas
de que se tem memória na his
tória da Igreja Católica Ro
mana.

Mais de um milhão de fiéis,
vindos de tôdas as partes da

precedeu e se ultimou a aber-'
'

Itália e de muitos outros paises atos com que sua Igreja teste- tura 'das Portas Santas de São
do mundo, repetiram essas pa- ja o grande acontecimento, Pedro, Santa Maria Mayor,
lavras de prece especial do Ano que, conforme os desejos ex- São João e São Paulo, reque
Santo, enquanto que em ou- pressados pelo próprio Pontifi- reram uma hora e quarenta e:

tras partes da terra as ou- ce há de ser uma cruzada con- cinco minutos.
viam pelo rádio e as recitavam tr� o ateismo e da qual parti-I

Essas cerimônias culmina

aqueles que não puderam vir à CiP,arão igualmente católicos, ram com a missa_da meia-no�
Cidade Eterna para presen- protestantes e judeus. te na Igreja de Sao Pedro, ofi-
ciar e participar dos solenes As cerimônias com que se ciada pelo Papa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações
mm FtC<&"'!"":i!'lt....."....".w_..........&....._

Oorario das empre-.
S86 rodoviarias '

� Ao a.t6'f'ao - lApaa7 horu.
Au»Via. ltajaf - ltajai - 11 _

l'U. .

bpi!'euo BruoIQu_ _ ...... _18 horu.
Jll:I:�..o Bru.lQ1lelWe - Noft Trate
- 16.30 .boraa.'

-

..

.Auto-ViaOAo Catui'uue - �oJa...u.
- • horu.
.Auto-VIaçAo catalrlill_ - C1Ir1Uba

- • boru.
:Rodo'f'jjr1a 8ul.Bru!l - PfIfto AI...

,_ a boru. ,

Rápido S�.Bru11elra. - Joln'f'Ue-
13 horas. '

Rápido Sul·BrasUelra _ CUrlt1ba _

6 horas.
TJlRÇA..:J'.I:DU

Áu»VtaeIo C&tarlneue - Ptrto AI.
C!'e _ 8 horu.
Áuto-VIa. C&� - CIU'1Ubr

- II hora.
AUto-VIaçIo Clatuin_ - �o1a'f'1)e
- • hora.
'Aulh.VlaçIci Cla� - To....,..
- fi hona.
.Eltpre.1O no 0rfIIt6....... ...; � -

301 �7\) D J
.

B M d7 horall.
,

,'./ �
- r. oaquírn orges ame ,e .

Na Capital �.. Gl6r1a _ a...- _ TIJ6 309i:i'28 _ Maria Antonieta Teles ; ..•.........•....
Ano C, to " 6� horu. '.

C It
. .

E SI'•.•• • .. •••••• r ,00 Ilxpreuo BruQua. _ 1IruQ.. _ 279.845 - Aldo Pinheiro. .......................•.. , ... , . . . . . .. I.' apennrrm - < sp. ",anL!}
Semestre Crt .0:' oo 1. horu. 283177 Danglars Pereira do Nascimento Vitória _ Esn, Santo-
Trim t 21,00 ·lto-V� ltaj" - ltaJI1 _ l' a.o .

-
.

" '. '.' . . . . . . .. >J

es re Cr. ru. 420.132 _ Pedro Alves da Silva " . . . .. . . . . . . . . . . . . .. Bôa Esperança - PaiuÍ
Mb .•..•..••.••• er, 1,00 Rápido Sul·Bruilelra. - Join'f'Ue -

J
.

C
.

I Rib
.

IPi:co.s _ Piauí13 boras. 421.378 - ose ario ano .) erro .

Número avulso .• Cr' 0,50 Rápido Sul·Brastle1ra - CUrltlba -

I I
No Inte'fl'or • horas. .

.

t
. .

t
.

QU.A.RT.A·ftIIU, "A EQUITATIVA DOS BST.WOS UNIDOS DO BRASIJ/' já distribuiu em SOl' cios a Impor ancia,Ano ••.••....... Cr$ 100,00
_ .Aro-�� Clatlll'l.UDH - CIIa'W'"

de Cl'I$ 39.283.000,00 .

. Semeatre :....... Cr$ . 80,00 Auto-ViaçAo Catu'lll_ _ I� .. r

Trimeatre •.•..•.• Cr$ 35,00 - • hora. �-

Número avulso •. Cr$ O,flo
• Auto-Vtaçao Clatlr'llleUe - LanIuI

,
_ 6.30 horlWl.

Anónci� 1Dedianle contrito. Rápido Sul·Bra81lelra - C'MlUba -

6 horas. i.. ori......, mesmo não Ráp!do Sul·Br8llllelra - Joll1'f'Ue _

publicados, não serão 13 horas.

Á,,=�:= ,:.���..:_:.::
"d

ru.
eunti os nos artijlo. Illtpreuo Bru!lqu_ - NCIft Trato

.

d - 16.30 hor,u.assina os. 'RodO'f'lirla SUl Brutl _ Nrto .&lqN�.ML-_"''''-__.i..-..r � .........._._...........,...\ _. hor&I.

Viação Aérea ����lBr�� - Parto

Horário _Â;t��o, Ca� - OJriUha

Segunda-feira "'uto-Viaçao C&t&r1nenH - Jom'f'ile

"T'AL" _1L -. boru.
A - 13,00 _, Lajes • P.... .Auto-VitÇAo Catal'1n� _ TubIrlo Departamento de Seguro Familiar Com Sorteios:

Alegre - fi holtaa.
...-.' --:; ---:- _

PANAIR - 9,25 - Norte ,_}":.�V:,�a'!. Ctt&r1ll�
- LaCUU

'V
-

ri
. � 950 /obVARIG - 10.40 ',.... Norte ,,�:.880 �o Orl.ato'f'ao 1- Lqu2Ia - l ao prosse�UJr fem l' as oras

PANAIR - 1435 - Sul 1IIII.pre. GI.6r1a - LqvJIa - • 1/1

F se.
-

CRUZEIRO 00 SUL :- 13,1..' t!ft �.�::.�or�1IQueJl8e _' Br1Hqu. - da Estrada de erro .,' ataruta,.orte
....._,' .. _ ..........

_ ruAUto-VlBçto ltajcJ - tta.fa1 - 1. IlOo

BI I II ,

-T·&L·� �8"-';OO'fl-wr.J I 'iII';'" IUpid.o Sul·Brulleira -r Joln...Ue _ entre umenau e· talaiA _, - o nv ti _ 13 horas. ,

Curitiba _ Par.upA • -�orP:.o Sul·Brasilelra - Cui1tlba - ,
.

_ Sântos " Rio. Jlmpresa Sul Oeste Ltda - X&peco _.. Trinta milhões de cruzeiros no Orçamento da Republica
PANAIR _ 9.25 _ Norte

- • hora. para aquelas obras
IEXTA·lI'EIRA

�.l!áRO DO SUL - fi.... - Rodo'f'l4rla Sul BruU - P6l'ta AIesn
_...... - a hOl!'l...

.

.J......&01. Auto-ViaçAo C&tutnenae Curttlba
VARIG - 12.30 - 8ul �.A�t!�:'g., ca�._ lobl'fill
PANAIR - 14,35 - Sul - • hora.

Quano,.feira Auto-VlaçAo Catarlnenae - (.quDa
-- 8.30 hor....

-TAL" _ 13,00 - Lajes • 'Pôrto Expres80 Slo ca'1:8to'f'Ao _ � _

7 horu. I

Alegre Auto-V1açIo l'taJaS _ ltaj&I _ ta ..
PANAIR - 9,25 - Norte raL

�UZEIRO DO 15m; _ JJ..O' _ 18�::'IO Bruquen.e Bru*lue -

•_A
,

Rápido Sul·Brasilelra - Joll1'f'lle-
--- 13 horas.
VARlG _ 1 t,60 - Nort. Rápido Sul·Braslle1l'a - CUrlt1ba -

6 horas.
PANAIR - 14,35 - S1ll I.lBADO

Ouinta-f,ira _�tg'!�� C&t.&rin_ _ OU'IU'bI

-TAL- - Q" _ 101_riU. _ Rápido Sul·Braslleira - Jo1n'f'Ue-... 13 horaS.
CuIIIIta - P.U....' Rápido Sul·BrasUeira - CUr1tlbe -

e hOrás.
- ..... Rio. .-. hor...

PANAIR - 9;26 - Norte .AU'to-'ViacAo C&tufJ:I.eDJIe - Jotn'f'lle.
_ • hor'U.PANAIR - 14,35 - Sul
, "'uto-Viaçlo c.rtarm__ TlIbarIcl

VARIG - t2,30 :- SUl -��=-1Il0 CIl'lato'f'l.o _ Laa'WIa _OBUZEIRO DO SUL - 18... _ 7 hor...
•0...... Exipr'e_ BrulqlMiJl.le - aru.qu -

... &"'" 14 hora
CRUZEIRO 00 SUL - tI.IO _. .4utc-V1qIo l'tajaS - l1aJIJ .,... 11 »

1'&1.
hJ Ilxpreuo JJru.Qu.ue - NOft, l'rUto

- &,ao horb.
Se�ta4et"tJ .

e �r:.!l6r1e - Lap:aa - • .1/1
-TAL" - 13,00 _ Lajes • Plrto DOMINGO
Alegre RáPi� Sul·Brasilelra - .CUr1tlbe _

CRUZEIRO' 00 8UL. _ f,l' _8_h_O_r&_8. _

íIIorte
PANAIR - 9,25 - Norte
VARIG - ti,ol0 -- Norte
PANAIR - 14,35 - Sul
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I i -TAL" - 8,00 _ Joln'f'iIle
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.

Curitiba - Paranagu!
- Santos e Rio.

VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 SUL - tstu

ttorte
PANAIR - 9,25 - Norte
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utet- A EQ�ITATIVA
dos

FRAQUEZAs EM GERAL
VlNHO CREOSOTADO
"S r L v E I R A"

Est.ados Unidos do Brasil
RELAÇ.:W DAS APOL/CES SORTEADAS

SORTEADAS COM CR$ 10.000,00

EJl.15 DE DEZE11ifBRO DE 1949

434.256 - José Peixoto de Andrade _ ._.; : .

271.933 - Apr igio Guimarães ..: .

310.328 - José Maria de Carvalho , .

5H.157 - Odilon Rodrigues - Is-�el Dourado .

1"01.756 - Juvenal Alves da Rocha .' .

217.132,- José Theotonio do Rego .

288.640 - Rogéfío Zattar .

274.102 - José de Pádua Diniz .

420.323 - Oswaldo Cristina dos Santos '.' .

SOI1TEADAS COM 'Cr$ 5.000,00

iS. João d,al B. Vistà +'.: São' Panle
.'São Paulo - S. Paulo

Capital Federal
ISão- Fuancisco - Minas

IRecHe - Pernambuco

'Leopoldina - Minas
S. Fremoísco - Santa Catarína
Uberaba - Minas
Belém .: Pará

Dr. (LAANO G.
aALLETTI

ADVOGADO
Crlm•• ci••l

Ooaatltulção li. Socl.dad..
-

NATURALIZAÇÕES
Titulo. D.alarat6rlo.

Fortaleza - Ceará
Crato - Ceará

teivs", após alguns dias adquiri-Ia de nosso agente.
o Snr. J'UVENAL ALVES D�o\ ROOHA teve pr e miada a sua aJpó1jice do "Sequro Familiar com SOl'-'

..

O P'RóXIMO SORTEIO DEVERÁ SER REALIZADO EM 16 DE JANEIRO DE 1950.

ft :Equitativa dos Estados Unidos' do Brasil
a VidaSociedade l\lut'ua de Seguros Sobre

SMe: Av. Rio Branco, 135 - Rio de Janeiro
.,.

Rua S. José 50/52 - 20, 30 e 40 andares

a ponta dos seus trilhos em Ita

j�í. Isto acontecendo, tendo em

vista o atual movimento daque-.
le, porto, muito lucrará a ferro
via. Capital empregado naque
le sentido, é capital garantido.
No orçamento da República,

para 1950, está consignada ,

uma verba de 30 milhões de ,Encomende seu terno para.;
crllzeiros para a execução das Natal até 20 de novembro;'
obras.

. L-R'
.

Resta, agora· que o trabalho oJa ener
seja atacado com vigor....

'

Que Tenente Silveira, 29';
trará grandes beneficios é coi- Florianópolis. ,

sa que ninguém duvida. •..................... .

Blumenau, _ (Do Corres

pondente) - É essencial para
qualquer região - principal
mente em Santa Catarina - o

desenvolvimento do sistema
ferroviário.
No que toca às ferrovias

Sant� Catarina não pode apre
sentar muito. A E. F. Santa Ca

tarina, não chegando ao mar e

não avançando at.é a região de

Lages ou'Curitibanos, não con
corre para o desenvolvimento
daquelas' zonas e vive, ainda,
em regime de constante penú
ria. Ligando Bl�menau a Rio
do Sul, pouco rende, principal
mente por'que a rpaioria, �ada
a rapidez, prefere a estrada de
rodagem. Aliás, isto que acon- CONVITE
tece com a Santa Catarina· De ordem do sr. presidente, tenho a honra de convidar;os'senhorea,'

acontece, também, com tôdas ssociados e exmas. familias para o grande baile de gala de São Silvestre,;.
as ferrovias de pequeno percur- realizar·se na noite de 31 do, fluente, com inicio ás 22 horas.

Se-, que não' contam com um Nêsse grande baile, que se revestirá este ano do maior·brilhantismo....

bO,m serviço !ie trens de passa- erão apresentadas. as debutantes de 1949.
geiros. Não haverá reserva de mesas.

O plano atual é o .de fazer
Traje rigor: Casaca, Smoking,

com que aquela ferrOVIa tenha
b

.

ranco.

Em 9 de dezembro de 1949

E.orit6rio e Re.idancia
Rua Tll'cd.nt.. .1.
,E'ONE •• 1458

I

CLUBE . DOZE DE ftGOS·TO

Sumer, sendo permitido linho-'

\111
o Secretário Geral; Atnltldó Dutra

DA·TI LOG RAFIA
Confere
Diplom6

MEfl'ODO:

Moderno e Eficiente.

, �

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

Rua General BiUencourt, 48.
(Esquina Albergue Notul'no)

I Dr. Lindolfo A,6. \

Pereira·
Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

COll8tltuiçõe. de .ociedad••
•••rv-iço. cor.Jo:sto., .m geral.
�Organizaçõ.. con.tabei•.

Regi.trol • marca., di.pondo,
no Rio, de corr••pond.nt•.
Elcrit6rio: Rua Alvaro d.

Carvalho n. 43,
Da. 8 à. 12 hora••

.

Tel.fone 1494

Correspon�encll
Comercrll

DIRECAol
Amélia M Pigozzi

\ :.-

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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eooial· Hoje}d� �!!!�dO I· O café da Ilha.
em 1519, o célebre nave-I Eng, Agr. Glauco Oltnger

gador Fernando de Magalhães, Tomando-se por base declaraçeõs prestadas por compradores de

deixou a bahia do Rio de Ja- café em côco conclui-se, que a produção da Ilha deste ano foi acima de

neiro, em prosseguimento de 30,000 sacos.'
,

sua viagem de circunavega-! Faz tempo, contou-nos ,0 Dr. Arruando Lima, em um teste de de-

cão do .globo; '; gustação realizado em Santos, o técnico ao provar uma das chicaras,'
Paulo Cavalcante

•

- em 1775 nasceu Alexan- observou estar diante do melhor café da Colornbia, o tipo Mild. '

dre Tomaz Cocrane, Conde I Mas não era da Colombia, era da ilha de Santa Catarina.

Dundonald e Marquês do Ma- I Antes porem que viesse a v�etar e se reproduzir no Desterro,

ranhão, oriundo de uma das o café, correu o mundo. Originário de terras africanas, da Abissinia

mais nobres famílias da Escó- foi transportado pelos arabes, ii Arábia, acontecimento que motivou

cia, primogenito do nono Con- sua denominação: Coffea arabica,
de de .Dundonald

"

e de Ana I Atingiu a .India e daí foi a Java de onde se espalhou pelas ilhas
Gilchrist. Esteve a servico do circunvizinhas. Finalmente alcançou o Ceylão.
Brasil e faleceu em Londres a, Levado para Holanda, frutificou em estufas em uirt jardim bota-
31 de,outl,lbro de 1860;

_ tniCo,
na cidade de Amsterdan.

_ em 1797, em Santos, Sao O rei mandou-o a Paris onde novamente sob estufas reproduziu 3

Paulo, nasceu Donatila de Cas- mudas. Um nauta levou-o a Martinicar- Dis a lenda que faltou água
tro Canto e Melo, Marqueza de no veleiro e duas' das três plantas morreram. Ô próprio Comandant.�
Santos;

,

passava sêde para regar a preciosa muda.
'

- em 1812, em São Paulo de Encontrando hôas condições, multiplicou-se pelas Antilhas.
Loanda, nasceu Euzébio de E pela vez primeira, o café foi .obieto de transações internacionais .

Queiroz Coutinho Matoso, da Na GUian; Francesa foi visto pelo celebre Palheta, que o intro ..

Camara, mais tarde estadista duziu no Pará. '

brilhante e que paz têrmo

ao,' Do Cear� veio para o Sul trazido pelos padres.
tráfico de afr�canos no !3rasil. Fizeram-se plantações em São Cristóvão, no vale do Paraíba, e

Faleceu .no R10 de Janeiro em daii o café emigrou-até a, nossa Ilha.
7 de maro de 1868; I' Pouca zente avalia a odisséa desta planta rrue teve sentinelas para

1864 li' t, d N '"
", , '1'

-:- em , o - orce e Oh... 'gu:�rda-la dia e noite em Martinica, que foi roubada, que passou sü-
COImbra, e� M�to Grosso, de- �ie, e que aí'inál foi atirada aqui na terra pelos nossos antepassados,
fende� O primeiro ataque pa- [Dai este breve histórica

'

raguaIO, comandado pela CO-!
, '

,

ronei Vi 'Lnte Barrí.is I ' _ »,
x x v

_'

1868 t .,'
1 '. 'J' _

A produção da Ilha, no corrente ano superou 30.000 sacos, produçac
- em , errrunou a .,e e, .

d f'
.

Lcuid d d b
-

b B t 'h d L V I colhida a edo, porem, em ca eerros ma cm a os, sem a u açao, sem
re a a. a e amas a, en- I

o

_
" '

t.i tre os Exér .it . II" controle da erosão, sem qualquer trato cultural enfim .

unas, en re os xe ...Ct,OS .....ola./. f' 1
'

d di f t tde <: Pa g aio a fo .am • A qua,Iidade do nosso ca e uccor re porem e iversos a ores' aes
Ou e ra u 1 s ue I"

. .

completamente derrotados, de-: como o .método d� apanha: a escolha, especte etc. destacando-se no eu-

pois de uma intenst IU�::l tra-. tanto triangulo : solo - clima - sombreamento.

vada desde o 'dia 21; I Não há ignorar os efeitos benéficos que traz a sombra para o café

_ em 1873, for-im inaugu- em determinada� regiões.
.

radas as comunicações telegrá-I .

O sol del11aSla�O resseca a terra, escangalha as radiçelas e tem mau

ficas, por intermédia de C&bos
I
efeito sobre a copa.

.'
o

•

submarinos, entre a . ,)it:-...lj .
A sombra protege o cafe contra a -geada e defende-o do sol causti.,

Federal e os Estados da. 'Bahia, cante.

Pernambuco e Pará. I O sombreamento equilibra a temperatura amàiente abrigando o �:
André Nilo Tadasco I feeiro dos ventos, granizos, etc., enriquece de humús a terra, pela dc-

'.___ Iposição das folhas da arvore de sombra; dá maic; longevidade ao ca-

o

TERRENOS Ireeiro; facilita O' controle da erosão; diminui os tratos culturais; uni-
a Escrlt6rio Imobillâr1o A. L. AI.... formiza a maturação e dá maior aderência do fruto à planta, permitindo

,.

sempre tem compradores para CIISIt, • i

.,�. d' d' d
'

b
-

o

d f' "M'I:!"te • '" " ,colheIta d � qualIdade do pro uto, aJu an o a' o tençao o ca e' 1, •rrenoc. , � I '� 'I .

Rua Deodoro 31 • '

(' mais 'co -!ido nas bohfas mundiais do produto. ,

Vida
.. ANIVEI1SÁR:r_,OS - a srta. Olindina Sousa;

Edward Rodbourne
'
-'- o sr. João Pires Machado,

Transcorre, nesta data, o representante comercial;
,.aniversário natalício do sr. Ed- - a sra. d. Maria de Lour-
ward Rodbourne, alto funcio-I des Meira;
nário da "The Western Tele- i - o sr.

graph Company Limited", nes- Braglia.
ta praça..

" ENFERMO
Proft-eional dos mais com- Acary Margarida ,

petentes e engenheiro dos mais 'Conforme já noticiámos,
'proncíentés, o ilustre'cidadão acha-se em tratamento, desde

,

vem prestando áquela Compa. ·há dias, no Hospital de Carí
.nhía inglesa, seus profícuos dade, onde foi submetido a

.servíçoa há anos, impondo-se, melindrosa
.

operação, o nosso

porisso, à admiração dos dire-. distinto conterrâneo e hábil
tores que muito o prestígíam. pintor-sr. Acary Margarida,
Inteligente e culto, dono de funcionário da. Diretoria de

.boníssimo coração, o natalíci- 'Obras Públicas.

.ante goza de alta expressão em O seu estado, ,feli�mente,
nosso meios sociais que, h ij>, entra em francas melhoras,
,:por certo, lhe manifestarão, ex- não obstante' inspirar ainda
.pressívas homenagens pelo muitos cuidados.
transcurso de tão grata efe- AO" .prezado amigo, "O Esta-
.rnértde. do" renova os seus votos de

Ao sr. Rodbourne enviamos breve restabelecimento.
.mossas felicitacões.

Sra. Ivo Bandeira Côrte,
Faz anos hoje a exma. sra. d.

,.:Ner'ina Momm .Côrte, digna. es
pôsa do nosso prezado conter
'.râneo sr. Ivo Bandeira Côrte, e

alta funcionária da Secretari� �------------

, da Justiça, Educação é saÚde'j C I-n e- _' O I� a' rl�oA distinta aniversariante
. que, em nossa sociedade, ges-jfruta de vasto círculo de a:ni- RITZ _ ODEON
zades por seus no�res predIca,-. Simultaneamente
dos e excelsas

.

virtudes, seI:a Ás 5 e 8 hs. _. ÁS 8 1/2 hs.
alvo ?e exp�essIvas ho:mena- SESsõES DAS MOÇAS
�ens, as qUaIS

_ Il�S associamos.
_ Um romance fugaz ...

,

.S�. Joao Costa
mas que deixou na vida da-

Natalicia-se ne?ta data_o quela mulher a marca infa
.nosso prezado. amigo sr. .JO:0 mante do p-icado!'C:0sta, categonzad? funcIOl�a- ,_ Ela. foi espesínhada com

n� d? Banco Nac�onal do (0-
os murmurios do escândalo ...

n1�rCl?, nes,ta capital. Arrastaram-na pelas sargetas
':
AS mequivocas de:n:onstra- da calunia'!

�o,es de apreço.e de ,estIma que Ã CRUZ DO PECADO
Ira receber .hoJe, n?s, prazero- com Ann SHERIDAN _

,

• s,amente, nos assocIamos:. Lew AVRES - Zachary'SCOTT.. Sra.,Rute Lobato Tolentmo d�
_ Que segredos guarday3.

. . Sous.a
. aquele COY':l,ção �ão fraco e de-

, Amversana hOJe a exm.a. sra. sampar:ado!' •
.,d. Rute ;Lobato Tolentmo de

_ É muito facil ch�:nná-lf�'
:Sou�a, VlUva ,da saud�so con- �'Pecadora"! Mas de quem seterraneo An Tolentmo de rá a culpa de seu. erro!
,Sousa.

" No Programa:A �enhora amver?anante os A Marcha da Vida _ Nade.,
respeItosos' cumpnmentos de nal

, '''O Estado".
.

-

Julianinha • Preços:
O lar do nosso prezado con-

Sras 'e sritas ;.

· frade Hermes Guedes da Fon-
Estudantes . .

; seca, diretor da Secretaria da
Cayalheiros :, .

Impróprio até 14 anos ..Assembléia LegiSlativa, enga- ROXY
1ana-se h,.?Je para a grflt51 co- Ás 8 horas
',memoraçao do segundo ani- MINHA ROSA SILVESTREversário de Julianinha bone- (Technicolor),quinha trav,êssa, de om�s bre- com Dennis MORGAN

. jeiros e jeitinho fingido de Arlene DAHL.
grande dama. No Prograllla:Julianinha receberá suas 1) - O Esporte em Marcha'amiguinhas, em festinha inti- ....c... Nacional.
'�a. A ela e aos seus dignos ge- 2) _ Métro Jornal _ Atua-mtores, nossas felicitações. lidades. ..'

Jo.m PIRES MACHADO Preços:Faz anos h�je o nosso co.nterraneo Cr$ 5,00 _ 3,20,:.e amigo sr. João Pires Machado: via IMPÉRIO
jante comercial. .

-

As 8 horas
CARLO� <:WALBER!ü V�EIRÁ ,_ Sessão das Moças �

. �,' efe,m,:.ende de h�Je ?s,smala o A PROFESSORA SE ºIVERTE'· ann ersaJ JO na tahclO d () distinto (Tecflnicolor),<úolega sr. Carlos G. Vieira, compe-' com Maureen d'HARAtente mestre da Alfaítaria Forne- Dick HAYMES _ Harry JAJroJl.i.
. MES.,

P�la sua gTande cultura e. capaci- IMPERIAL
,dade no trabalho, por certo recebe- Fechado para reformas.'Tá de seu gnande núm.ero de' ami- RITZ _ Amanhã:

.

',gos e fregueses expressivas demons- George RAF'f Georgetri;lcões de apreço. BRENT - Joan BLONDELLJÓ.lO ESTEVÃO V'IEmA em:
'.,

Com grande jL1'bilo trunsC'orreu 'VESPERA DE NATAL
.ontem o aniversário natali(jib de RITZ - 5a Feira:
nos,�o prezado co,nterrâneo, o jo- Don ,AMECHE ,_!_ Gene TI
vem João Estevão Vi,eira, que exel'- ERNEY - Laird GREGAR em:
�e Com grande presteza e i)erfeicão O DIABO DISSE: _ NÃO!
'a profissão de aUiüale nesta :Pr�Ç.'l, '(Tecl).nicolor)Ao jovem lH�ta]ieiante clue ontem Domingo: RITZ ..:.._ ODEON
r.Elcebcu ele .seus inúmeros c,olegas Douglas FAIRBANKS JR. -'-
,e amigaiS os votos de felicidades, Maria' MON:TEZ - Paule'.CRO-
11'05 nó� associa'm.os as mesmas. SET em:,

•

·

Fazem anos, hoje: O EXILADO

(J V A.L.E D." IT.A..I,.u
Proeuem •• Ad••

Pl'Ogruso,
lAVRARIA ••• LIV'1ftAm4

Q.Otu

]1,20
2,00
3,20

Participação Na ilha há braço abundant: : b�'Írato e além disso, pelo menos,
Waldivino Brasil e Espôsa 'no momento temos a mola mestra necess.áf.ia ao êxito de qualquer ati

participam as pessoas amigas, vidade agrícola - Bom preço. ii
O contrato de casamento de, Nestas c�dições, julgamos vantajosa a iniciativa de nela se forma
sua filha Zenaide com o sr. rem novos 'cafesais.
Abelardo Abraham. •

-I 'E mais ainda, nossos ascendentes envergonhar-se-iam de ver que
Viuva João Abrahrun plantaram tanto café, tanta laranja, limão etc. 'e hoje raros são os que

participa aos parentes e pes� se preocupam com essas culturas, tão decadentes em nosso meio.
soas amigas o co�tra�o de ca-I Sem considerar o c�fé do litoral, sózinha, a Ilha poderia abastecer
samento de seu f�lho Abe�ardo \ú Estado, e todo o catarinense poderia beber um bom café' e nao
com a srta. ZenaIde BrasIl. &5 perflllllarias que se bebem pelo. interior.

Zenaide e Abelardo Temos pontos na Ilha, os quais podem ser aproveitados com van-

Confirmam tagem para o sombreamneto do café. Entr� eles salientam-se as' enem;•.

Fpolis., 24-12..49.' tas da Lagôa Grande e da Lagôa do Peri, Santo Antônio,' Saco Gran.

de, Costa do, Rio Tavares, Ribeirão, etc.
'

Co'm um serviço organizado sob o sistema da mútua colaboração

lco.m
o Fomento, Serviço Florestal) Defesa Vegetal, Serviço Nacional

da 'Malariil, etc., em muitas zonas, o próprio mato poçleria ser racio-

11iall11�nte desbastado pal'a s�rvir ao cafesal! co�lo' realizou a Escol�
ride VIçosa com matas naturaIS e matas de EucalIptos. O resultado fOi

supreel1'dente. '

A primeira idéia de soerguimento à lavoura cafeeira do nossl}

Estado surgiu na 2a Reunião Econômica Agricola, sob a formg, rle
uma pmposição de ilustre técnico do Miilistério. da Agricultura, c

cátárinense, Dr. Armando Ferreira Lima, unanimemente aprovada.
! Os serviços publicas federais e estaduais. os primeiros' pelo Ro-

. mento Agicola e os segundos pela Diretoria de Fomento da Produç:l('
Vegetal, prestarão a todos que se interessaram pela cultura da ru

biácia, quaesquer informações, inclusive a elaboração' de planos c()Ol�

pietos 'e nacionais para a sua, agricultura em nosso Estado.
(Distrihuído pela D. E. A. C.)

O�çam diariamente. das 9 àsv1� e das 17/ às 22 hora,s
-

I

.'

RftDIO TU8,8' ZYO, 9

Ofertado gentilmente pelo Sr.
Antonio Per\)ira Oliveira, repre.

selJtante nesta capital da' Organi
sação Aérea Brasileira S, A., (i.'

Curitiba" recebemos interessante
brinde com reclame de seus AFHO

TAXIS"._
votos que a "BOA" continue-. pros
perando para oferecer cada vez

mais eficiente, os serviços de seus

'velozes e confortaveis aviões, a to

do o publico do sul do pais, espe
cialmente de Santa Catarina e do

Seu filho ficará satisfeito se' receber como presente
de Natal e Ano Novo, uma caderneta da ;,

,CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE SANTA CATARINA

o Braço de Longà Distanciá levará aos vossos Parentes e
Agràdecemos e fazemos

Amigos, votos de Boas Festas e Felicidades.

Paraná, cujo interior
comunicações rapidas,
mais pr�scindir desse

tra'nsporte. \

de dificeis
1530 kilociclos ondas: médias de 196 metros

não pode
meio de 1 T_U_B_A_R_Ã_O_--_S_._C-A-T-A-R-I-N-A-------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Catarina

Os comunistas franceses começaram a sabotar a entrega de arma�
,

. ,

Paris, 22 (E.) Os comunistas que os comunistas se limitarão <)_

i 111c1ara111, hoje, uma campanha; propaganda e a demonstrações.
visando sabotar a entrega do ar- i Oficiais' franc�5��, porem, n�o "ã�
marnento americano que será en- da mesma oprniao e consideram

viado a França, de acordo com o possivel a irrupção de movlmen

Pacto do Atlantico Norte. tos grevistas nos portos e111 que

Oficiais americanos, contudo, chegarem os navios carregados de.

mostram-se otimi.stas e julgain armamento,

DA

De ordem do Snl'. Irmão Provedor desta Irmandade, convido os

Irmãos e Irmãs, para, revestidos de suas insigneas (halandraus e fi-

las), assisti.rem as solenidades com que esta Irmandade comemora O'

seu 1850 aniversário de sua fundação.
Dia 10 de Janeiro:

As' 6,30 horas - Comunhão Geral dos Irmãos e Irmãs.

As 8,00 horas - Missa com sermão-ao Evangelho.
Conststórío, 22 de dezembro de 1949,

José Tolentino de Souza

Adjunto do Secretário

Aéro' Clube de Santa
De ordem do sr. Presidente, convoco os srs. associados para uma

Assembléia Extraordinéría a realizar-se no próximo dia 27, às 20,00

horas, nos altos do Bar Rosa, à Praça '15 de Xovembro, onde sel'ã? tra

tados assuntos diversos.

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

Brasil", deverão também comparecer . para organização.
,

Abetarao Arantes

>Secretário

QUER I

Crisma na tatearal Metropolnâna
Para atender aos desejos dos interessados, e acôrdo com a praxe,

aço publico que será administrado o Santo Sacramento do Crisma, na
:atedral Metropolitana, no dia 1° de Janeiro, pelas 16 horas, aos fiéis que
e apreserrtarem habilitados.

Os bilhetes continuam desdé 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

A Sífil
•

I S

PU.UI.AS

rrr

-Irmandade do S� J•. dOS rassos
e Hospital de Carida�e"

,

VESTlR·SE COM CONFORTO
PROCURE A

Alfaiataria ello
Rua Pelrppe 'Schmidi 48

EDITAI.
SenaiI

Departamento Naícional

I
lVlALT.I:!;G, contem malte,

ovos e mel - os .grandes for
D. conhecimento da vida dos In- necedores' de vitaminas. É

d ianõs é, em 'gera.l, bastante limita-I mellÍor complemento alimen
do; por via, de regra sabemos só l tar para crianças e adultos., para os Rins e a Bexiga
.que são peles vermelhas com os venda em todas as farmácias EM VIDROS DE 40 E 100 P/LULAS.
seus celebres adôrnos de cabeças, armazens. , '

O (iRANDE f: MAIS ECONOMICO

feitos de plumas. Muitas tribus in �-
'

__

Clube Doze de Agostodíanas, porém, tinham uma civí í i

zação bem alta, como' consta, pUI'

exemplo das belas manifestações ar
tístícas dos Aztecas e Incas. 'I'am
Mm tinham conhecimento de vn

rias' outras 1Jüisas; assim o J ndia
no da América do Su� e da Améri
ca Central é um grande herhor ista:
o conhecimento desta "profissão"
muito especial já passa durante
muitos séculos de geração em ger'a�
Cão e vara a cura de quase r!t)cnçalconhece-se uma erva. Num hvr»

que trata dêste assunto e que foi

publicados; há uns anos mencionam,

se 1400 espécies de ervas índ ígenast
Há ervas que têem fama, C01[10, Destacamento de Base Aérea de Florianópolispor exemplo : "manzanillo", uma deral,

espécie de chá que se t.oma quando INSTRUÇõES PARA A INSCRIÇÃO PARA O CONCUnsO DE ADMIS- Serão exigidos os seguintes do-
o estômago está estragãde, O "h11aJ SÃO E MATRI'CULA' NO cunso PREPARATóRIO DE CADETES DO cumentos:
co" urna planta seca 'que é um re·, AR, PARA O ANO DE 1950. a) - Atestado de va.cina;
médio contra a mordedura de uma a) para o 1° ano, tendo o candidato o curso ginasial e idade máxi- b) - Cert.ificado ou diploma de
cobra de cascavel OU a picada de, ma de 18 anos. conclus!ã�) d� curso ginasial,
um escorpião. Fama tem a cur.t do b) para o 2° ano, tendo o candidato o ló ano Cientifico ou clássico I'

industrial ou comercial bá-
fracturas de perna par meio de uma e idade máxima de 19 anos. sico;_
espécie de fôlhas de eacto. c) para o 3° ano, tendo o candidato o 20 ano Cientifico ou clássico c) - Certidão de idade, wo-
Há porém um medicamento dos idade máxima de 2ü anos. vando ter o 'Candidato no

antigos Incas que obteve fama mun� O pedido de Inscrição no concurso de admissão será feito em Re- máximo 25 anos de idade;
dial, a saber o tratamento do palu querfrnento endereçado ao Diretor do Curso Prepzratórío de Cadetes dr d ) - Fotografias de 3 x 4 cm.

d ísmo por meio da casca da quina, Ar, datilografado em formulário apropriado, que deverá ser entregue ' Os candidatos inscritos serão
Foram os Indianos que descobrr- no Destacamento de Base Aérea de Florianópolis, até o dia 31 <de dezem- submetidos a provas de seleção,
rarn a ação curativa da casca da Ibro de 1949. "

- sendo concedido, pelo, SENAI, aos

quina e iud.a ho�e êste p�O'�uto=ha'l Informações completas e formulários, poderão ser obtidos no Des- melhores classificados transpor-
tural constitue um r-emédio exe e- tacamento de Base Aérea de Florianópolis.

'

te ao Rio de Janeiro, a fim de se-

lente contra os perigosas febres PJ.- _ _. rem submetidos ao exame vesti-
�udosas. Mesmo a Comissão d:..l]\oh Cl b d R A ld Luz bular oficial determinado pelo
lar ia, secção da antiga Sociedade U e e. o Ministério ria Educação.
das Nações, um grupo de peritos _ Os candidatos aprovados no

nêste ,dominio, aconselhou num

1'1.'"1 C O n' V I f e ' e*me vrsti'bular .serão matl'icu-,
latório, publicado em 1938, que s� De ordem do Sr. PresidelHe convido os senhores sócios e suas fa- ladQs, na ordem de sua classifi-

tomas�8.!_n em 'caso de �m ataque d,fl,milias para assistir.em as solenidades com que assinalarão a lJass'agcrn cação nesse exame, ,.obedecido o

malárIa, durante 5-7 d.�3I� u�a dos.e do 31° aniversário do Clube, no próximo dia 27 do corrente, às 20 'horas, limite de vagas fixado, para \
cadu

de 1-1,3 g.ramas de qUlllma e, a ll-jem sua séde social. Estado.
'

tulo de pro'filáxia, durante toda � Florianópolis, 22 de dezembro de 1949. Os alunos, pl'oveni entes dos
eslação de malária uma dose diária I 'Eduardo Rosa _ Diret�r de Festas e Comemorações. Estados, e que sejam menores de

��é��o�e��le�e����imna,
.8cado um l'e-I---· .. ----·-·....- .. · ..

FEDERACio CATAR�NENSE DE DESPORTOS ��N��,oS r::;��nd�nte��ad·��ai:r:e:�
A CIrcunstancIa d·e podermos i:J- AVISO que se alojarão sob sua inteira

tar contra a malária não se deve I Pelo pres'ente, ficam convidados todos quantos se julguem credores responsabi1.idade, um auxilio pa-
portanto só ás investiga'ções U03 sá- ;da FCD para apresentaTel1l as suas contas a esta Tesouraria,' até o dia ra sua manutenção no Distrito VENDE'-S,E OU ALUGA-SE
bim;' ocidentais, mas também á sa- 31 do andante, diáriamente, das & às 11 horas. Federal. O pl'édio sito à ru.l Rlumenau Il.
'bedoria antig'uissima dos herboris-I � Florianópolis, 21 de dezembro de 1.949. Millon Mw'qlles de Oliveira 28 - 'Tratar com o sr. IJap. Améric
tas indianos. I Liberato Carioni, Tesoureiro. Inspelor de Ensino I

c<) Ila Polícia Militar.

'.

AVIiSO
Cvrso Técnico de Industria Texti

.

De �l'dcm d.o sr. Presidente levo ao conhecimento dos' srs, asso I' /

,ciados deste Clube que; ern reunião especial, o Conselho Deliberativo Acham-se abertas, ate 31 de

resolveu ·aumentar a joia e a mensalidade para, respectivamente,..... dezembro do corrente ano, no

1'.000,00 e 3{),OD, a purtir de janeiro entrantc. Serviço Nacional de Aprendiza-
Flot:lanópo'.is, 20 de dezembro de 1949. gem Industrial (SENAI), à RU:J

Arnaldo Dutra - Secretário Geral Marechal 'Guilherme, na 23, as

,-----.'--- - inscrições de candidatos a exa-

da
-

lIerona'ull·ea mes vestibulares para a primei-
JI ra série do Curso Técnico TéxtiJ

ela Escola Técnica Federal de In-
dustrtas Quimicas e Téxteis,
mantida pelo Departamento Na
cional do SENAI, no Distrito Fe-

Ataca todo o organismo
rEM SIFILIS' OU HEUMATISMO

MESMA OHIGElVB

1').F!uvado pelo D. N. S. P., como auxiliar no tràtarneuro

da Sifilis e Reumatismo da mesma origem.
Inofensivo ao organismo, agradável como licor.

Antiga sabedoria

Ministério

IIAi •••

A mulher sente-se acabrunhada

pelas suas ocupações diarias,

quando a atormentam as dôres

na cintura. As dôres na cintura.

com

LÂMPADAS
PI:I I LI PS
Vende-se
1 uma lancha .em perfeito esta

do com 40 palmos de comprimento
Tratar com Rosimiro José Cos

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

Quinta Zon�

j o lumbago. 'a ciática. assinalam

a presença de certas impurezas
nocivas, diminutos e ponteagu

dos cristais de acido urico que

3 irritam e inflamam os tecidos.

Os principais orgãos encarrega

dos de expulsa-los são os rins.

Assim sendo, é especialmente
indicado um medicamento que

,

estimule a ação dos rins, como

as Pilulas De Witt para os Rins

e a Bexiga
"

Meio seculo de exito é a melhor

recomendação das Pílulas De

w.u. Em todas as f'armaçias,

�lI"-VOLUNTARIOS','OA. PÁTRIA. N,- 68 • t.4t\ffOAa
C"rxAPOSJM","-" fEl.EfQHE�, fe..t� ...aliCia..

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69· Tel. «Protetora-

FLORIANOPOLIS

• CASAS il TERRilNOS
Possue V. S. casas ou terreno. para

vender?
Não encontra comprador?
Entregue ao Escritório

A, L. Alves.

Rua Deodoro 311.

ImobWlrfe

E

Aérea

,_' ... � .

CASA MISCELANEA dittl't·
buidora dOI :Rádio. iR.:C. A
Victori Válvula. e' Dilcoa.
RuI' Con ..elheiro M .. t!'9

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AOS SEUS AMIGOS E, ESPECIALMENTE,

'CLASSES MÉDICA E FARMACÊUTICA.

Ao se aproximarem os dias festivos de NATAL e de ANO

BOM, a CHIMICA BAYER terrra mais viva satisfação em

enviar aos seus presados amigos e clientes de todo o Brasil

esta cordial mensagem de Felizes Festas, portadora dos mais

sinceros votos de saúde e paz de espirito no seio abençoado
de suas F;mílias. Seja-nos permitido destacar nesta saudação
de cordialidade e aféto, as distintas classes médica e far-

\ '

macêutica, ligadas à CHIMICA BAYER, desde longos , ,

>,

'�; ..
\

q
'f

,

anos, pelos ,mais fortes e estreitos laços de solidariedade,

cooperando com a mesma constante e infatigável dedi

cação, ,pelo bem da saúde de todos os habitantes

do nosso país. Que neste NATAL exultem, os
�

;� corações, transbordantes de alegria, iluminados
11
{! pela benção divina e que o ano SANTO de 1950

a-todos .prodigalise as mais gratas venturas,

:{ num ambiente de amor, de paz e 'de pros

peridade em nossa estremecida Pátria.

Inter-Continental

Missa de 30 dia

P· XII d I SENHORITA!
10 em sua m,ensa'gem ao muo o ;e:�!i::aé c:e�ç::r��r;: :::óit
criticou o comunismo e o capitalismo Ei\t c;,ft:!:::a�o G::�NDBS

acompanhando II moda
... . . . . . . . . . .. .

.

CIDADE DO VATICANO, '";

I
disse Lextualmento o Papa:

(O.E.) - O Sumo Pontií'ice lan- '"Será ele decisivo, principal- C.mi.... Gravatal. Pilama.
çou um apelo a todos que acredi- mente do [Jonlo de vista religioso, Meia. d••:melbore•• pelo. d me
tam em Jesus Cristo .pal"� que se, para a renovação do mundo atuo Dorel preço. ,6 na CASAdMI8
unam, sob a orientação da Igreja al.' CELANEA - RUGC. Mafraj l
Católica Apostolíca Romana, nu- Ao referir-se ao ateísmo mili-

'T'IN'·T"A·S" "p'A''R'A'
•

'IM"p.'';['S'S1'O·
•• ,

ma solida frente contra a marcha Iante, o Papa aparenfemente fa- ' IA

do ateísmo militante. O Papa pro- lava tanto do comunismo como, C O T TOM A R
nuncíou esl as palavr-as em sua do capitalismo, pois disse que "no •••• ••••• ••• •••• •••••••• ••

tradicional mensagem de natal a campo social, procuravam eles O TALE Dct r.rbA,l
todos os povos do mundo, assina destoar do plano divino, defor- Proe1lftlll .. ..ltrl••
'.'lndo-s,e a significação das ex- mando ainda. a divina imagem do P-ro�1O,
pressões' do chefe lia Igreja ten- .homern." LIVRARIA. <4.,�
do em vista o Ano Sa�1to de 1950, ' . , ' .....•••. ' 1l.OtU

TERRENOS
o Escritório Imob1l1ár1o A. L. A1Y"'_

�

1 sempre
tem e.ompradorel para easaa -

terrl'nOB,
Rua Deodoro SIJ!, r ",i_ -, "J

que ele quatíftcnu como "de ím

norLan!0�a tde,c,i:ji,vja na renovação
do miJIncln corstemnoraneo ".
Relativamente ao Ano Santo,

ilSCRITóRIO IMOIDLIARIO A. L.
ALVES

Encarrega-se. mediante eolll1saAo,
compra e venda de 1móvela.
Rua Deodoro 3l1.

NEUSA LOPES f,H�IBEN
e H4RIA CHAIBLN
Missa de 30· dia

Coronel Pedro Lopes Vieira e família e Jorge Chaihen e filhos ainda
lProfundamente contristados com o inesperado e prematuro falecimento
de sua 'querida e sempre Iembrada Iilha, espôsa e mãe

NEUSA LOPES CHAIBEN,
VIuva Balbina Costa CJ{ürie e filhos, Eliás Chaihen e filhos, Nicolau Ohai
ben e espôsa e Teófilo Saad, também profundamente compungidos por

i.gual sentimento pelo inesperado falecimento de sim filha, espôsa, mãe,
cunhada e amiga

MARIA CHAIBEN
vêm por meio deste convidar aos parentes e pessoas amigas e conhecidas,
para assistirem à missa de trigéssimo dia, que mandam celebrar pelo
eterno descanço de sua honissima alma, quarta-feira 28 do corrente,
ás 7,30 horas, no altar do Sagrado Coração de Jesus, da Catedral Me

tropolitana de Florianópolis, e manifestam desde já, profundo e sincero
agrader unento atodos aqueles que comparecerem a este ato de fé
cristã de nossa santa religião.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SALVE! CLUBE DE REGATAS ALDO LUZ
O DIA DE HOJE É GRATO' PARA O ESPORTE NÁUTICO DE SANTA CATARINA, POIS ASSINALA A PASSAGEM DO
RIOSO CLUBE DE REGATAS ALDO LUZ. O "ESTADO ESP<fRTiVO" CONGRATULA-SE COM OS SEUS ASSOCIADOS,

1, CONTINUAS PROSPERIDADES.

\
ANIVERSi\RIO DO GLO-

VOTOS DE
31°
FORMULANDO

o valor ua proouçao
I

agropecuarla
Dos Censos compreendidos a alta dos preços ocorrida, po

pelo Recenseamento de 1950 é .derlamos multiplicar por 5 os.

o Agrícola, certamente, ur-i dados de valor do censo agrí-

I dos que mais alto interêsse re- cola obtidos em 1940.

presentam para o paí, por ser Dêsse modo, passaria a ser

nos campos que se desenvol- de 175 bilhões de cruzeiros o

vem ainda nossas maiores ati- valor hodierno dos estabeleci

MOVIMENTO DO CAMPEONATO CITA·, DJalma, Mirinho, Rernor e Fajardo, do que até desconfiei o motivo' ter vídades, como,; também. pelos mentes agropecuários �g��n
DINO DE FUTEBOL PROFISSIONAL DE ...Iéitco.

sido o juiz ter chagado atrazado ,reflexos que na Lavour� se seados em 1�40 e de 40 bílhóes

Para terminar 019::rtame citadino de
•..............•.•. .•...•.•..•.•.

ao cinema no dia anterior, OU: possa esta� faze-ndo sentl� ri o da proq.uç�o.
futebol profissional do corrente ano falo O CAMPEONATO QUE 1j:U VI

porque ficou com um calo arruí I nossa. c�mr�!-hada para a 11".'- Se, .para SImples Jogo com-

ta ainda o jogo Figueirense x Atlético. nado, mas não por lance de jÔ-! dustnallzaç�o. "

.,.
paratívo, trar;sportas3et_;.C;s pa-

que por várias vezes foi adiado. Damos Realizou-se em Joinvile, do-
go, pois não houve motivo algum A, operaçao c�nslta�Ia de ra 194� o ca}culo . �eI.o para

abaixo o mo�:::t:f:�lL��aO�peonato: mingo último, sob os cuidados
pura "faltas técni�;s,.' Mas, isto é o ' 194'0 revelou-�e nao muito con- 1949, amda ar sentiríamos ser

4 AtI't' o da LANC e fiscalização da be-
d sv vs ito q ialquer elemento I fortadores, nao obstante pare- bastante modesto o valor da

1�1-'" - Paula R,amos x e ICO, , e ITlellOS VSl l'1

nsméríta FAC, os campeonatos.
' .

I
t h id I dêl d

- , .

tentos de Nenem (penalty), Lázaro, ce-
apita jogos da FA:C, apesar de pe-

cer en a� SI O a gu� e es no�sa pro �ça? agropec�an�.rtoní e Verzola. juvenis de bola- ao cesto, volaí-
'lares a estrada estava horrtvel, o consequen es a crençat, e que pOIS, n�que a epoca, � v_a ar �a

,

31-7 - Avai 4 x Bocaiuva 1, tentos de boI ,e lance' livre, com o con- , .

ente b s di curso se fazem recenseamen os com produçao agropecuana u:l.
Bentevl (2), Bitinho e Nizeta para o

curso do Guarani, d€ Joinvile; Sol mUltod�udeO� _', Fonvor.IS .LI' aS objetivos 'fiscal.·s. França, obtida em área qu.atr.:l'Aval e Ari para o Bocaiuva. e um pe I a a g
14-8 _ Figueirense 2 x Paula Ramos O, Centro Blumenauense de Estu- ..

.,

ró'
Mesmo aSSIm, tomada em vezes menor, correspondía a

tentos ele Urubú e Gastão (penaltv) . dantes, de Blumenau, e 'Ubira- ,J?InVllense de- Desportos �a p conta essa prudência nas ava- 62 bilhões de cruzeiros, e o va-
.

21·8 - Avai 2 x Atlético 1, tentos de tan € Taubaté, desta capital.
- xlm:=t vez hospedar a nossa ra- liações, não se -mostraram fa- lar da produção agropecuária

Bentevi e Saul para o vencedor e Osval-
i Jogando com mais acerto e pazíada no Alber:_gue Notu�no e 1 varáveis os resultados. dos Estados Unidos obtida em

do para o vencido.
'

. fornecerem car-tões permitindo I . , '

'

28-8 _ Bocaiuva 2 x Figueirense 1, ten- mallS desembaraço, o Guarani I '

. arase aíí t _I O valor total dos estabeleci- area pouco mais de duas ve-

tos de Américo e Alemão para o vencedor conquistou a primeira colocação pedir esrr:olas para se blmen a-I mentos agropecuários andou zes maior, correspondia a 156
e Urubú para o vencido. em todos os prélios. No entanto,

rem. Porem, me?s para ens pe, próximo de 35 bilhões de cru- bilhões de cruzeiros.
4·9 - Avai 3 x Paula Ramos 2, tentos

saliento aqui a atuação dos de- 1�8 cernpeonatos realizados e e i, zeiros e o valor da produção Com a realização do Recen-
de Tião, Nizeta e Bolão para o vencedor so I d

�

t b I' t 8
'

oe oaríoní e Nenem (penalty) para o venc. mais competidores, pois, as dís-
'

"_ � esses es a e ecimen os em seamento de 1950, poderemos
11-9 _ Bocaiuva 2 x Atlético 2, tentos putas foram renhidas, o que va- Mas, nao se es�ueçam nun bilhões de cruzeiros, segundo sentir se, após dez anos, con-

<;

de Hazan e Palica para o Atlético e Amé- loríza OS triunfos obtidos pelo ca d� q�e quem nao ,po�e c��' as declarações -censltárlas. Se tínuamos na mesma situação
rico e póvoas para o BocalUva. • grande clube Jcinvil 111

o peso nao o il)e,gue. Se a LANC
quisessemos calcular o valor ou alcançamos melhorá-la

189 - Avai 2 x Fio'ueirense o tentos.
e se.

na- podia ar�ar com as despe- t tabelecí
. '.. . . A

1
•

, .'

b ,

A LANC e á FAC o meu aplau- o ...
\;' ,

a ual dos, es abelecímentos com as ínícíatívas e provídên-
ele Ben teví e BJtmho.

sa do campeonato que passas· , ,.

íd d
.

t d d t
�

25-9' - Bocaiuva 3 x Paula Ramos 3, so pelo sucesso do campeonato,
' s

",'
. " , ' ',ag!'CI.p.ecuantls,. �onsI era. as ClaS orna as uran e esse'

tentos de Américo (2) e Póvoas para o técnicamenta falando c tarnbem
.se a atomlca para oull o, baIxas as avallaçoes' e sentida tempo.

1

::::it�a v:nc�!�aro,
Careca e Paulista

pela organização 'dos 'festej0s de " -'Í1� rrel ra d�,)
�-...,--------

9-10 ,.- Paula Ramos 4 x Atlético 1, encerramento. 'fi \lU \ .,,_,.'--------------------....

tentos de Ma.ndico (2) Careca e Verzola Porém, considero uma grande fi B·d 11 p�5$ OSpara o venceelor e Djalma para o ven- falta de compreenssão esportiva a'· eorges I au

I " se,<lido. má recepção que tiveram os [u- PARIS _ Bidault, antigo pre-
16-10 - Avai 7 x Bocaiuva 2, tentos de ..

G tí vems VIsitantes, pois, não é pos- sidente do governo �provI'sórI'o e "

fi
Saul (3). Jair, Niltinho, Bitinho.e a 1-

nho (contra) para o venceqor e P7voas sivel que tendo o esporte como antigo presidente do Conselho' ""- / f€ Alemão para o vencido. , lema "Mens sana in -corpore sa- Nacional da 'Resistencia, nasceu '*
.

23-10 - p�ula Ramos _3 x Figtlelrense 2; �o", êste seja interpretado" M l' 1899
- ,- O.URANTE TODO DIA

tentos de Lazaro, Mandlco 'e Careca para Mente abalada m 1 _

em ou InS, em.

/ �o 'vencedor e Bráulio (penalty) e Naldi . "e cor�, ma a Primeiro classificado na ca-
"

noe r I" J1FJOS(contra)' para o vencido. jlImentado ,como, alias, acon- deira de Historia, militou nos
'

I
' J' "ftl<L

29-10 - AvaL 4 x Atlético 1, tentos ele teceu. Ora, senhores, o):; clubes mo'vimentos catolicos da juven-

b",.��.",�,:::.<. ,.,,�_ 'fL
Niltinho. Nizeta e Bitlnho para o vence,. desta capital lutam co�rA. sérios -:
dor e Calixto' para o vencido, i b'

• tude e no partido democ:rata po-

30-10 - Figueirense 4 x Bocaiuva 1, pro lemas, trabalham para con- pular. Nos anos que precederam
tentos de Lácio (2),. Meireles e Hamil- seguir numerário suficiente pa- a guerra 'escrevia diariamente o iii .., � � �
ton, para o vencedor, e Américo para o ra O transporte; seus atletas editorial do jornal ':L'Aube". . JIl" $.vencido.

-

_ viajam duzentos e tantos quilo· Mo'bl'II'Z,ado e.m 1940 e feito
6-11 - Aval 2 x Paula Ramos O, tentos .

d� Bitinho e Nizeta. :
metros � q�ando, chegam a Jom- prisioneiro, foi libertado em ..

.

15--1 - Bocaiuva 5 x Atlético 2, ten· vIle lhes dao como hotel o 130 1941 como antigo combatente se]tos de Póvoas (2), �elinho (penalty), B.C., ,ficando os joveIllS a se ali- ligou os movimentos da resis-
Américo (penalty) e SIlva para o vence· mentarem horrivelmente mal'� .

a \

I f' 'l'tdor e Remo!' (penalty) e Galixtro para "

. ,,' tencla na zona iSU ,e 01 e eI o

o vencido. i Ou melhor, n€r_n p:ovan�o Os a- presidente da C.N.R. Depois da
25·11 - Paula Ramos 2 x Bocaiuva 2. peram no pnmelro dIa. Ora, J liberdade acolheu 'em Paris O

-'-----
---------------:---------

tentos de Américo (2) para o Bocaiuva senhores direto.res da LANC, não Gen€ral de Gaulle que lhe con-
e Dinarte e Ivan'p-ara o Paula Ramos. ! é possivel esquecer qU€ tráta-se fl'OlI a pasta das Relações Exte- MI-Dl-Siell-,O27·11 - Figueirense 3 x Aval 2, tentos I

d
.. .

-

de Hamilton, Urubú e 'Bráulio, para o
e JuvenIS, rapaZIada moça; riores.

nncedor e Nizeta e Tião para o AvaL I pugnandO pelo sadio desenvol- Deputado do- Loire nas duas
Classificação ',v.imento do desporto catarinen- Assembleias Constituintes, foi

Campeão:, Avai, com 2 pontos perdidos; se. Pat:â, esta rapaziada moça é elol·to em 1946 p"csI'den"e do go.2° lugar: FIgueirense, com 6 pontos per- I ,'\C'" u

didos; 30 lugar: Paula Ramos, com 7; I q�'e. devemo.s olhar, trata-la com verno provisorio. De n,ovo teve
40 lugar: Bocaiuva, com 9, e 5° lugar,: 'I cannho, pOIS nela est� a espe- a se,guir a pasta das .I Re'lações
AtlétiCO, com 11.

.

rança de Santa Catanna espor-I Exterior,es que conservou até ,.

Ataque mais produtivo: Aval, com 26' tiva
goals,

'

'. .

. 1948.
Ataque menos prOdutivo: Atlético, com AfInal, ,eu mesmo �oderIa ter I Desde maio dest€ ano, Bu-

7 goals. empres�ado duas duzlas de pra-I dault é presidente do M.R.P.
Defesa mais eficiente: Avaí e Flgueiren- tos, chwaras pra LANG, mas

se, com' 10 goal,;. o'brigar aqueles sacrificados queDefesa menos eficiente: Atlético: com
28 goals,

lá estiveram a usarem pratos de O PRECEITO DO DI IAmérico, o artilheiro alumino não diz' bem para uma "
Américo, o hercúleo "center" do Bo- liga €sportiva. Que os dirigentes

caiuva, está na liderança dos artÚhei- da FAC e dos clubes tiveram tal
ros, com 8 goals. Em segundo lugar es- r t·ti!.o Póvoas (Boc<;liuva), Blt1nho e N)zeta

a ,lmen ação, vá lá; mas, os me-
(Avai) e Bráulio e Urubú (Figueirense),' nlnos, é lamentáv,el, é sfmples
:t�dOS com 5 goals. Em terceiro lugar es:- mente triste. Por isto é que a
·,tão Saul e �entevi, .ambos do AvaL" FAC deve de'sde JU providen-

An, o m:tls vazado .

Ari, do Bocaiuva, é guardião mais va- clar.para que a L,B.D. reserve

'Z�do: 25 vezes" seguid'J por Helio (Atlé'll�otel� para. setembro de 50. E
tlCO), 24; Ado,lfmho (Avai), 10; Luiz (Fi- vItara com IStO que os clubes
gueirense), 9; Jaime (Paula Ramos), 8; I não se retirem como aconteceu.
vadl;o (Paula Ramos), 7; Oscar (Atlétl- Quanto a.o mais senhore� d·'.co, I, e Mafra (Figueirense),. 1.

" �
_

Ir e

Os Juizes tores da LANC e FAC, "muita
10 foi o numero de juizes: que referi- causa de novo no front" vistó

it'�m as pa.rtidas. Das 19 peleja$, o jOin-l' que a nossa" benemérita'; deve'
vllense Artur Paulo Lange apitou 4' Be- .

d
.

,

nedito Campos, da Liga JoinviJens� e
na, eSIgnar tambem alguns jui

'Duarte Pedra Pires, 3; Lázaro Bartolomeu' zes de Florianópolis, simples
,e Aldo. Ferna,ndes, 2 e Newton Mongui- mente para que, compreendem,
lhot, 'P.aldeI�nro Melo, .Manoel Tourinho, não? No prelio entre Ubiratan eManoel PereIra (L. BD) e José Lopes G '.,

�L, J. D.) 1.
" ,

I
Uaranl O JUIZ blumenauense SÓ

24 foram os jogadores que atuar'am em
.

não pennitiu quI" os rapazes 'de
�ôdas aos partidas dos seus clubes, Sã:l, Joinvile matassem os nossos j 0-
eles: Adolfinho, Danda, Guido, Jair, Bl- v�ns, mas pontapé luta-livI"etinho, Nlzeta e Bentevi, do Avai; Mine- . .'. _

' ,

la, Geraldo, Urubú e Gastão, do Figuei- ludO! etc. faZia parte do Jogo. Na!
rense; Chinês, Ivan, Lázaro e Fornerolli partIda entr.e Taubaté e Blume
,d.o Paula Ramos; Ari I, Diamantino, Ga� nau O' jUiz joinVilense apitou
tmhO. Helmho e Ari rI, cio Bocaiuva, e uma falta técnicu contra os nossos

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

AÇO'UGUES DO' PO'VO', POPULAR E MO'DELO'
O'S MELHO'RES ESTABELECIMENTO'S NO' GENERO'
�IGIENE ABSO'LUTA - ARTIGO'S DE PRlMEmA

QUALIDADE

da Marinha
, Capifa'lia dos PJrt( s de Santa Catarina

Todos os Reservistas Navais, das ,class'es ano do nascimento de
18 a 35 anos d'e idade inclusive nascidos a 1° 'de Janeiro de 1904 a 31
C8 dezembro de 1931, obrigatoriam'enté devem comparece!' à Capita..
':lia dos Portis do dia 16 a 30 de dezembro corrente, afim de ser fei
f,a a oposição do "VISTO" correspondente ao presente ano de 1949, e
preenchimento. das Guias de Informação do Reservista.

Os Reservistas de ia, - 2a - e- 3a: categorias (ex-marinheiroS' da.
Armada, Marinheiros, Pescadores, Operarios de Construção Navaf�
Servidores' de Repartições).

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

'

A� Empresas e Entidades devem. mandar receber por pessôa ido
nêa na Capitania as GUIA:S DE I,NFORMAÇõES DO RESEllVISTA que
devidamente preenchidas serão restituidl:!s na referida Capitania.

lêêêêêsêêêêêê@@êêe

,Cenas maléficas
O comportamento dos pais

reflete-se profundamente, no

moral dos filhos. Assim, na
formação da personalidade
dêstes, têm efeito maléfico
acessos de raiva, pre.ocupações
exageradas, discussões e cenas

de nervosismo que as crianças
assistem em casa.

Procure formar em seu filho
uma personalidade. normal,
evitando cenas desagradaveis
no lar. Tanto, quanto possível,
esconda-lhe até. seu.s aborreci
mentos, coptrai'iedades e apre
ens.ões. - SNES.

r IHA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e ,

DR. ANTóNIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-ParLas

Serviço cO!llPloe,to e especialisado das DOENÇAS DE
SENHURA"::, com modernos métodos de diagnóstico e tra· .

, tamento.

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME
TABOLISMO BASAL

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... " .... Radioterapia por ondas curtas-Eletrocoagulação .

Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.ALUGA-SE ConsuUl1rio: Rua Trajano, nO 1, 10 andar - Edificio
do Montepio.

BOI'ário: _Das 9 ás 12 'horas - Dr. Mussi.
Das i5 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Hesidênria - Rua Santo� Dumont, 8, Apto. 2.

Os altos do prédio sito á Rua
Felipe S,chmidt nO 38, esquina

Alvaro de Carvalho, (lado eS-1querdo.) ,

A tratar na rua Saldanha Ma- '

rinho 18.
,

'I êêêêêê@êêêêêêêê@�
• _1-'

/
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o BSTADO-Terca fera 21 a. Dezembro •• ,.••
.. -.

1

,Dr. Roldão Cou'"
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·,
IIURGA - MOL:tSTIAS D� S�'

NHORAS - PARTOS
'Pcrmado pela l'aculdade de Xe4I·

iIu da UIIi..-enidade de, Slo Paulõ.,
onde foi a\sistente por váriol &DOI do

SernÇD CirúrgicEl do Prof. AUpie
CorrHli Mete

Cirurgia do estômago e 'fiaI eireu!a·
rei intestinos delgado e grflllO, tiroJ· ii•••••••••••••II MI.MI.MI ".".".14.14.14.14 MI.MI " ".".".14.14.14 .

de. rins, próstata, bexiga, atera,
edrioa e trompas. Varicocele, hidro

eele, varizes e herna••
CoDlulta.: Das 3 " 5 hora.. .. raa

J'elipe Schmidt, 21 (alto. da Ca..
ParaiMl). Telef. 1.'598

Jteald�ncia: Rua �stevea JnDior, 110;
, Telef. M., 764

FERII>P.S. REUMI\TISMO' e:
PLACAS SIFILITICAS

LOJ
·Ilixir de Nogueira

�
a Das CftSEMIRftS �:���.�;���t��.�on

..

Especializada em artigos para Tubos
-DR. A.. SANTA.ELA homens
�:rr:aci�eJt�l�a "��u1���v�r=��� RECEBE,U VARIADO SORTIMENTú DE CASEMIRAS' NA-

, do Bl;asil) • - ClONAis, E INGLESAS PARA HOMENS E SE1VHORAS.
..�!CO���lC�P���sod�aDt:�s::n. MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

h-interno d�ed���Pltal pslqulf.. PARA HOMENS '

ertco e' Manicômio JudIciárlo ARMARINHO EM
.
GERAL - CAPAS, 'CAMISAS, [GRAVA-da Capital lI'edêral TAS�-intenlo da Santa Casa de ,Mi- ,

' PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

O=:::=��;;��:a ) Tudo pelo menor preç'o J da P'raça"eto - Sala 3.

..�J�d�:ia�5R:8 l:v::a.ae
oar-' Faça uma visita à Dossa Casa e verifique

,.oon;�A�ct�e:_ 1.:'1...,. DO'SSOS pr'8GOS e a''rtlgos '

q,,,�ldênéI8 - 1.305.

,

RADIOTERAPIA
�

RAIOS X
i

DR. ANTôNIO MODESTO �
tAtu��. diàriameDte� DO Hospital de Caridade �

__" _J".-_.- ..,.__ -- w

w.----.-� w.-............. l
Dr. Guerreiro da

Fonseca
o,. Alvaro de Carvalho

Dr. 'II. s. Ca1'&�
plDic. exclu.ivamente d,� eria:llÇU

ltua Salda. Marinho, 10
,

. Telefone y, 7U

Doenças de' Crianças
Consultoria: RUa Tenente

_veira, 29
Horário de consultas: 9 ás 11

Iü.
_

BAbados: 14 ás 17 hs,

Espec:ialista L
Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Ferípe Scbmídt, 99

Telefone: 1.566
Consultas: Pela manhã no Hospital
A tardei. Rua Visconde de Ouro
Preto n, 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

Médico,

Dr.· . Milton Simole
Pereira

Clínica. Cirurg,ica
lIolestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
P08, Servíços dos Professores Bene

t1ieto Montenearo e Piragibe No-., '00
guelra (São Paulo)

Consulta!!: Das H ás 17 norae
Roa Fernando Machado. 10

,.t\., PULYDORO ERNANI DE S
.

THIAGO
Médico e parteiJ'a -

Hospital de Caridade 'de
rianópolis. Assístente da

Maternidade

FIo-

lQenças dos órgãos internos. ea pe.

eíalmente do coração e vasos

loenças da tíroíde e demais gían-.
dulas internas

�jDlca e cirurgia de senhorae -,

Partos

JISJOTERAPIA - EL�CTROCAR
OlOGRAFIA L METABOLISMO

,

,

BASAL
t'

IORARlO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 no-

DR. �INS NEVES
IHretor da �laternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS' - CI-
RURGIA PARTOS

Diagu,'}stico, controle oe tratamento

lISPecializad1> da gnlvidê�. Distur
a.l0ll da adoleseêacia e da mElDopau
aL Pertl!lbaçõe!j meostruais, 1 ,�1".
mações e tUID1>reS do 'aparelho geui
AIII1 femioiDQ.

Operações do utero, ovários. trem
...., apendice, hérnias, variz�� etc.

Cirurgia, plástica do periD�i. (1'1,1:
�)
\i;SISTENCIA AO PAR'J10 E' OFE-

RACGES OBS'rnTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová

r:l<M, hipopis�.' etc.)
Duturbios lllervosos - Esterilidade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto. 7 - TU.
1.411
ReIlM. R. 7 de Setembro ,- Edit.

Cnu e Soma .;_ Tel. 846. •

-as.
CONSULTóRIO.

'Auo Vitor Meireles D. 11

Fone manual 1.70:1

REsmtNCI"\:
Avenída Trompowsld n

Fone manual 711e

DR. NEWTON d'AVILA
Clrargia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.,
18 - Telefone 1.367/

:

Consultas: As 11,30 horas e à tar

de das 15 horas em diante
Residência: Rua vldal Ramos D.

.. - TerefoDe 1.422.

Dr. lIárIo,W.dIIa....
atIIIea médica de adnltoa e erl&�
O\oJml},tór1o - Rua. JoAo Pinto. UI

Telef. M. 71i!l
Co:lleulta d... 4 "" 6 hOr&l

a.ld6:1leia: l'e1ipe Schmidt .. •..
Telef. II'

Df. 'a.1e '0....
Cllnic:a e nperadl!l'

Clnanltório: Rua VitQr Mllirel.., I"
Telefone: 1.405

OIunltila da. 10 ii 12 e di. 14 'a
II lira. Reaidên,cia: Rua Bl�.

22. - TelefOlle: 1.63t1

1

-------
- � ,_ --,_;_.........-------_..!:..-----------------..

'

corga. doparto de
,

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA YOBI
rranaportes

lnformagôe. como. Aqente. ,

Ptot"len6poh. - Carloa HoepckeS/A :-0[- Teletone 1.212 ( Eni. t e íeg,
São Prao.c,j.co do Sul- Carlo I Hoepcke S/A -eI';_ Teleloae 1), �OO � t '\1:A,!K

�-"'"-""--__:---------------'
_L

l Extravio de apólices
Elisa Maha Collaço Barbosa

torna público, para os devidos
efeitos, o extravio das seguin
tes apolices da Divida Pública
do Estado de Santa Catarina:'
Lei 769:, apolices números
2634, 2635, 2637,' 2639, 26401'

! 2641, 2643, 2644, 2645, 2646

12647, 2648, �649, 3.277"
3281,

32?2, 3284, 3285, 3286, 3426,
3427, 3428, 3429, 3430, 34329
'3433, 3434, 3436, 3435, 2431

12636, 2638, 264'2, 3283; Léi 507�'

Agel C·, !:I Geral para' Qta Catar·ID8 11076, 1078, 1099, 1100, 1101"
� �.' I 1102, 1103, 1108, 1115, 1116�
Rua Felipe Schmidl, 22-Sob. 11117, 1119, 1120 e 1121.

Caixa ,Postal, 69 _ ,Tel.:"Pi'otectoran
f

- FLORIANODooOLlS' Florianópolis, 12 de dezem-

I
bro de 1949, .,

Elisa-Maria Collaço Barbosa

.....•.•..............•...•.•........•..••.•.••�•................ , .' : .

Se ricos quereis ficar
De modo tacil eíegat

, Fazei boje uma
'

inscrição
- Credite Mutuo Predia

SEDE SOCIAL:

POIRTO ALEGRE

RUA �0LUNTÁRIOS DA P{'lTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR

CA'XI\�OSTAL. 583 - TELEfONE 6640 - TEl.EGIIAMAS: .PROTECTORA.

DR.

"'Avt�o'"
ELVIRA MUND MAZARAK18

A. DAl)fASCENO' DA SILVA'
ADVOGADO

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

(Dona Vivi)
Obstétrica (parteira)

Comunica que desta data em

diante encontra-se à disposição f

d'é quem necessitar de seus ser- I

viços à Ávenj'da Rio Branco, 191
Nesta - Forre: t.3'4:3�

Praça 15 de Novembro, 22 - 2· anL

(Edifício Pérola)

Fones:' '1.324 e 1.388

Florianópolis - Santa Catarina

e-e •• e••• lf

cunos
nav8nizados

A chegar dentro de alguns
dias grande, importação á pre- .

ços reduzidos
MEYER & COMPANHIA,

Rua Conselheiro Mafra, 4í

FLORIANóPOLIS

j,

,
,

- .

ÍI_'it.;� 'f�li�id�d�
.

;�... ·�ei;';.;
to tle M1I fRhinho I

Mas, alo esqueca, q.e e ..III.
presente para, o H. "PIMPOLHOJf'
6 ama' caderneta III. CUDIft.
HUTUO PREDJA.L.
• • • • •• • • • • • • • • • •• • ••••

,

••••••••• _IA'

Perde,u-se
A. caderneta da Caixa Econômic�

Federal pertencente· à Neusa Bar
reiros. A pessoa que levá.la à Cai

xa, os agradecimentos de sua pro
prietária.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Repeliu ·a Hungria a nota dos EE. UU.
BUDAPEST, 26 (U. P.) - A

Hungria repeliu. a nota envia
da pelos Estados Unidos exi

gindo a imediata libertação
de Robert Vogeler, vice-presi
dente da "Internacional Tele-

•

phone and Telegraph Compa- Não foi informado o govêrno
ny" e disse que o mesmo havia
dconfessado" haver, realizado WASHINGTON, 26 (U. p,)
atividades de espionagem, sa- - Michael McDermott, porta
botagem econômica e "atívída- voz do Departamento de Esta
des criminosas". do, disse que I) ?,ovêrno r,ort2_

.----- --- americano não foi iníorn.adn a

GreVe do traba- respeito das acusações O�!cjajs
feitas pelo govêrno h:mgrlJ'O

lho len,'o contra Roberto C. vogele-, Vl·
I Conforme anunciamos em nos-, dente sr- Clementino Brito, a- des da conhecida canção "Noite , ce-presidente da "Internaeí-,
sa edição de domingo ultimo, os gradeceu aos Diretores do Ro- Feliz", cantada pelas azlladas e HONGKONG, 26 (E) - Co- nal Telephone and Telegraph
socíos do Rotary Clube acorn- tary, em nome da Diretoria do bondozaj, irmãs de caridade, re- meçou à madrugada de hoje a Company", preso desde o

.

panhados de suas exmas. ramí- Azilo a alegria que os rotarianos tiraram-se os rotarianos daque- r greve parcial do trabalho len- 18 de novembro passado fi-=--:
lias, fizeram, no asilo irmão tinham proporcionado aos azíla- la casa, trazendo, 'em seu cora- to nas linhas de bonde de polícia hungara.
Joaquim, distribuição de artigos dos e aos dirigentes daquela íns- ção mais estimulo para contí- Hongkong. McDermott disse que a le-
de natal, doces e outras gulozei- tituição. nuar na execussão de seu oble- Os carros circulam normal- gação norte-americana na,
mas, aos velhinhos ali recolht- Finalmente, ouvindo os acor- tívo: SERVIR. mente, mas os condutores não Hungria "insiste diáriamente"
dos. ------------------------ cobram passagens, como' re- para que sejam postos em li-
As oito e meíahoras foram os Menos um ano na idade dos ].apouese,s presália pela recusa de au- berdade Vogeler e Israel Ja-

membros do Rotary recebidos menta de salários. Os

moto�'s- cobson, outro cidadão norte,
.

.

T d' YOKOHAMA, 26 (V.A.) - As jovens japonesas hão de es- t d ôníb tpelo Presidente e esoureíroa-as e om us apresen ar m americano detido sob suspeí-
it t'·t . - tal' mais felizes do. que de costume, neste Natal, porque o gene- . � .

d t idê
.

quele bsnemerí a ins I uiçao, exigencias e aumen o 1 en 1- ta de ser espião.
srs. Clementina Brito e Nestor ral McArthur está fazendo com que cada uma delas seja um cas às do pessoal dos bondes. A polícia húngara acusa Vo-

ano mais moça, ao iniciar-se 1950. �____ __ _
Teixeira. C O T- TOM A- R geler de atividades de espiona-,

- Sob a tutela das autoridades de ocupação, a Dieta japone-Em seguida, procedeu-se a
t t

'

f TINTAS PARA PINfUR.A I gemo
distribuição de um pacote, artís-

sa aprovou recen emen e uma lei modi icando o imemorial sis-
tema de contagem da idade das pessoas, no Japão. Em' consetíeamente arrumado, para ca-
quência, O tempo será contado para traz, em doze meses, aoda azilado. iniciar-se 1950.

'

Confor,tador e emocionante, A
'

.

f'
te aqui, uma criança nascida, no .I::lpão, a 31 de dezem-

era ver-se o sorriso elíz, com bro, teria, automátícamente, dois anos, nJ'"dia de Ano Bom, em
que cada velhinho ou velhinha virtude do sistema segundo o qual cada pessoa tem um ano
recebia o que lhe era -orertado, mais .do que tem, realmente, e passa a ter'mais um ano, a cada
com mãos tremulas, mãos que novo dia de Ano Bom. Isso foi abolido sob a acusacão norte-
em outros nataes, ha dezenas de americana, como ilógico.

•

anos atraz, acariciaram a cabe
Ça' loura de um ftlho ou de uma

filha, pedindo para eles a ben
çam dos céus.
Talvez tambem não tivessem

naqueles tempos idos, nada ou

quasi nada a ofertar aos seus

filhinhos, tendo de inventar his
torias para esplicar-Ihes porque
eram esquecidos por Papae Noél,
mas tinham, isto estamos certos.
Q amor e o carinho daquelas

, maozinhag infantis e os beijos
daqueles labias de cherubíns,
E o Natal, o dia do Menino Je

sus, quantas recordações não

lhes trará. TaJlvez-tambem mui
tos deles, hoje recolhidos ao a

nonimato daquela casa de carí
dade, tenham conhecido Nata·es
Felizes no doce aconchego de la

res de pessoas remediadas e al

guns, quem sabe, tenham conhe
cido e tenham mesmo feitó gran-
d'es festas de Natal.
Todos. porem, estamos certos,

tiveram graças a iniciativa do
, Rotary, um Natal melhor do que
pensavam ter, pois alem das gu
l,ouseimas que todo velho apre
cia, ficaram confortados moral
mente com a certeza.. de que
tambem foram lembrados por
Papae Noél que mandou-lhes a

quelas almas bondosas, dizer
lhes algumas palavras amaveis
deixar-lhes um feliz Natal e
deixar-lhes tão apreciada lem-
brança. Essa feira de comércio será a

Apos a dístribuição, uma das única a se realizar no pais, no
aziladas,' com sinceras palà- ano vindouro. outra, anterior
vras agradeceu em . nome de mente anunciada para Detroit,
todos, a oferta que lhes foi foi adiada até, 1951. quando se

feita. Tambem vivamente emo- rá levada a deito por ocasião
clonado a ponto de não poder da passagem do 2500 aniversá
continuar falando com palavras rio daquela cidade.
que fizeram aflorar lagrtmas I A Feira de Chicago propor-:
aos olhos aos presentes, Presi- cio�ará aos fabricantes e pro-

pàtrulhando a fronteira se- \' sas forçoas comunistas c'üue,

I
Oficiais franceses decla!'a.

tentríonal da província (�e sas, estacionadas do outro la- ram que, até o momento, não
Tonquim, à vista das vitoriC'- do da fronteira. . se registrou incidente algti'n.

HANOL, Indochina France- r cêrca de 50.000 sordados Iran

sa, 26 (E) - Calcula-se que ceses e do Viet Nam estejam

Os velhinhos . foram lembrados

CHICAGO, (USIS) - A Pri
meira Feira Internacional de
Comércio dos Estados Unidos te
rá lugar nesta cidade, de 7 a 19
de Agosto de 1950.

dutoras, 'em grande escala, nos
Estados Unidos, lado a lado com

os de origem norte americana.
Os. produtores e compradores

que desejam participar da Fei
ra de Chicago, poderão entrar
em contacto com o Sr. I. S. A·
norr, Presidente de Chicago
Conventíon Bureau, Inc., 33
North La .salIe Street, Ohicago,
Illinois. USA.

• ti·
-

f tas, umas de 625 linhas (sistema.
li e eVI�ao rancesa americano transposto) e outras;
PARIS - S.F,I. - A Comissão a 819 linhas (sistema francês)

de técnicos encarregada pelo go- a comissão reconheceu a nítida,
vemo ttalíano de escolher o pa- superioridade da imagem rran
drão da futura rede de telívísão I cesa, propondo-se, antes de uma

na Italia, se reuniu em Turim decisão definitiva, saguír com

de 19 a 24 de outubro. Na con- interesse o desenvolvimento in
clusão de seus trabalhos. e das I dustríal da televisão na França."
observações colhídas nas de- assim como os trabalhadores do-

,
monstrações que lhe foram :rei- C.C.I.R.

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

caderneta da Caixa Economica de Santa Catarina, o me-

lhor presente de Natal.

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

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

Natal na-'--Federação e

_ Centros Espirítos
A Federação Espírita Cata- nossa capital, o que foi feito

rinense e os Centros e Associa- cristãmente, sem atender co
ções que lhe são adesos, fize- res religiosas dos agraciados,
ram êste ano, como nos ante- pelos espírrtas de nossa cí
riores, farta distribuição de dade.
presentes aos pobres desta Ca- Também houve quem se

pital e do Continente. lembrasse de oferecer dadivas
Além de distribuições locais aos asilados, possibilitando

em suas sedes, foram também um Natal feliz a todos, sem
lembrados ·os detentos da nos- excepção.
sa Penitenciária e bem assim, A Federação Espírita Cata
todas as crianças doentes re- rinense teve uma casa cheia,
colhidas ao Hospital de Cari- sábado, dia 24, quando 'reuniu
dade e os do Pavilhão para tu- em sua sede provisória, à 'noí-
berculosos Josefina Boiteux. te, mais de setecentos crentes.

Os que receberam presentes Ao final da sessão, foi feita
adequados e de acôrdo com as às crianças farta distríbuíção
suas necessidades, se mostra- de finos chocolates. Também
vam gratos às comissões de estreou-se com grande êxito
senhoras e cavalheiros, que fi-I naquela noite, o afinado Côro
zeram a farta distribuição na- Orfeônico da Federação, que
quelas casas de caridade de que obteve franco sucesso.

Associacão Esceteíra S .. Cristovão
Declaracão

...

Declaro a todos os interessados que, a partir desta, me

desligo de todo o movimento escoteiro e de crianças que e

Revmo. Pe, Dr. Itamar Luiz da Costa, vinhamantendo nest
'�

Capital.

, I

Fforianopolis, 26-12-949.
JOÃO FRANCISCO DA ROSA

Dr. Osvaldo L. Rosario
De regresso do Rio de Janeiro reassumiu sua clínica.
Pela manhã: Hospital de Caridade.
À tarde: Rua João Pinto, 7.

Operações - Fraturas - Defeitos físicos.
..

Feira Internacional de Comércio
nes Estados Unidos

---------------------��
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ÍM'PRÉsSÃO
COTTOMAR

O Natal passou. E deixou conosco a certeza de
que o mundo realmente está melhorando no setor
da solidariedade humana. É que observamos que,
neste ano, multiplicaram-se as entidades que pro
moveram o Natal para as crianças humildes e. para
os necessitados. Instituições católicas, protestantes e

espíritas viram, como nós, ao seu lado, outras orga
nizações empenhadas no afã cristão que anualmen
te as une, pelo menos nos mesmos propósitos. Que
essa solidariedade se estenda sempre, como êste ano,
são votos do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


