
niciado, ontem, o pagamento'" do abono
<� RIO,27 (OB.) � In��u�e partamento Feder� de �egu

rança Publica desde 'cedo ha
via enorme fila pois nada menos

de 6.400 servidores daquela re .....

partição serão contemplados.

2° aniversár-io de govêrno do sr.

Wenceslau Borini, dignissimo Pre
Jeito Munieipal. Por êsse motivo, os

funcionários rnuníoípais prestaram
lhe significativa homenagem, em

seu gabinete de 'trabalho, a qual
contou com a presença de grande
numero de amigos do homenageá
do, entre os quais notamos: o dr.
Adão Bernardes, dd. Juiz de Direito aos presentes, na Secretária, um sa

da Comarca; o dr. Vinicius d�l OH- boroso "cock-tail", 4 Rádio Mi�ador
veira, Promotor Público da Oornar- transmitiu todo o desenrolar do
ca: os srs, Otaci lio de Macedo, in- acontecimento, que tambem 1'01
dustrlal: Júlio Roussenq Filho; Ser- fUmado.
ventuário de Justiça; dr. Máriu Ma

Ira, advogado e jornalista; 'Jaime

Mendes, F'iscal da Fazenda Esta
dual e diretor de redação de "Jor
.nal da Semana"; dr. José de Olivci-'
.ra MaLba, Inspetor do DIPOA; A}J
don Navarro Lins, gerente da f'iha l

do Banco do Brasil, desta cidade;
Pedro Paulo Cunha, diretor do se

manário "NÓVll Era';; Nelson- Otivei
ra, Coletor Estaouãl: 5.1'a. Nair de
Castro Carneiro, Coletora Federal;
Jupi Iruza Lima, .t-:sc1'Í"ão <ie 1Poli
cia; 'Pedro da Silva Carnelru, prc
visionado; dr. Ademar Luz, advoga·
do do faTum da Comarca; R,mlino
J. Rosal', gerente da FORD; Vital'

PellizzeLti, diretor-gerente da Rádi/) determinando uma elevação de
Mirad,or Ltda.; Ricardo Si_lv'l Jú- temperatura de 15000 graus
nio]', comeI'1lliúrio; Orlando Ferrei- (U. F.) - Astrônomos do Observa·

ra, Dix'etor de lSecretária da Càma· tório de Lick informam que f.oi vis

ra Munici;pa'l; cantora J.íric� sra.·.to o. esvetáC'ulo compa·rativamente
Helena Mompó Gisbert, de passagem raro da eX!plosão de uma esLrêla.

por esta cidad,e; 'Mário SchHel1ting, Uma equiPe composta de marido

�o Gabinete de Ideritificacão; Wal- e mulher - o dr. e a sra. Gera1d E.

ter ,Roussenq Primo, Ofiéial de Kron, da Universidade da Califõr

Justiça e mui Los ouLros amigos de nia - di,sse ter visto uma explosão
S. S., cujos' nom·es não nos nC'lI'i'em. que abrangeu uma área de cêrca

Of-erec'endo a homenagem, em no- de 8.0'0'0 miI.has e determinou uma

me do funcionaqismo, di,scursou o elevação de tem;pêratura de 15.000

Secretário da Prefeitura sr. Aym,)- grá,us. Incendiou-se al',é Roussenq; que' disse da s'lti.sfal;ão Dizem os as�rônomos' que usual- .

I(ia ,cIasse velo jubiloso �conteci- mente eSsa,s ,ex,pIosões somente são árvore de 18t.al' . .

UlIllento e enaltecendo à figlll"a do registradas fotografÍ'c:amente e só
PJ'opagou-se o jogo, destruindo. T.oda .crlanç� sente um grande p��er ao rece�er alg m

'flomena"""ado pelo dinamismo Bxce· há notícia de qUe êsses es;petáculos d h D
-

a r ao seu "Ilho por melO de umao�
o centro comercial da cidade : In elfO. e esse pr ze 1 '

;pcional com que vem conduzindo foram vistos por ôlho humano em
Hynlman, Pensi!.vania, 7 (R.) _ caderneta da Caixa Economica de Santa Q,atarina1 o me-

<O Munici;pio. Falou a segui, a srv. quatl'o outras' vêzes.
Uma árvore de Natal, incendiando-I lhor presente de Natal.

H�l.,ena M-OID'nó GisberL, com POlIa· O dr. e a sra. Kron viram a ex·'''' "
se nesta pequena cidade de 1.000

vras elog'iosas' à administra<',í'ío do plosão quando observavam a estrê-
•

t d N t I
'f habitantes, prov,o.cou um sinistro de S t ,-anças v·lram' na DOI e e: Q a

I
ISr. Prefeito. Seguiu-se-Ihe () dr. Má- la, pelo telescópio de 36 polegadas

grandes p'ropor'ções, no qua� arde- e e cr Ir
'

1'1'0 Mafra que, com ·sua habItuaI do OIbsérvatório e disseram que a

'8 d F ·1·Tam quase tôdas as casas do centro

a' aora a aml 18eloquência, saudou o P:refeit,) em es,trêT,a que explodiu tinha �lm diâ-·
comeFcial. _, ,

'

nome do p<üvo riosulense.
'

milLro 60 vêzes maior que o da ter-
A única morte, no entanto, foi a NUEREMBERG, 27 (A. P.) _:_, cOs dos anjos. Seis delas já ti-

Agradecendo, visivelmente emo·. ra. de uma anciã de 60 anos, em cuja Sete crianças dedararam ter

I
nham' afirmado, em outubro'

resid,ência cemeçou o foíl'o: visto na v��pera de .Natal, a s�- p�-:sado, q,:e tinham _ti�o uma

Congressistas norte-americanos h "J grada famlha e OUVIdo os ca'ntl- VIsao da VIrgem SantIsslma·

WAS�����O���s����I�om���ri�o� ��!.��n�antes Prosseguem as cerimôoias do Ino Santo
missão de estudo e bôa vizinhan- �om;rex�Us,rl:S�� s� fli���:;:�: 11m Roma. 40.000 peregrinos 8 10.000 sAmloaristasça, três membros da Camara [I
dos Representantes excursiona- de Missouri. Acompanha os ex- ,CIDADE DO VATICANO, 27' vez, esperando-se que de maio a CIDAOE DO VATIÇANO, 27'

< rão pela America Latina, duran- cursionilstas o Dr. GeÇlrge L. Mil- (E.o) ___:_ ° numero dos peregrinos· setembro ou outubro de 19pO a- - ° Sumo.Pon�ifi?e, r�cebeu on

t.e um mês, com o fim de "inter- likan, COlllsutor do Comitê de que compareceram ás cerimo- tinja a cifras de varios cente�a- tem, I? mll seJ?�nanstas � .os,
câmbiar cordiais saudações com Assuntos Exteriores da Camara. nias inaugurais do Ano Santo res de mil. Um porta -voz dISse conduzlU uma vllSlta á Baslllca'.
os nossos visinhos do sul-éasse- A missão deverá chegar, pri- ultrapaslSou a expectativa - que: atualmente estã� em Roma de São Pedro, conforme o pro:.·

gurar-Ihes que aIS relações inti- meiro, á Cidade do Mexico, paT- Informou o Comité 'Central do quarenta mil peregrinos. Todos gram inaugural do ano Santo;
mas de mutua amizade que sem- tindo, depois para a Cidade do Ano santo. Afirmou o Comité d'everão fiCar varios dias; a fim Tanto na Italia como em todo ()

pre existiram no passado, conti- Panama, Quito, Lima, Santiago, que O numero atual excede em I de completar os exercicios e as mundo catolico, se repetem as
- nuarão a existir no futuro." Buenos Aires, MonteV'ideo, Rio mais de dez mil o apuradO á se- . visitas pelas quatro Basilicas, palavras de esperança do papa

A missão, que já partiu por de Janeiro, Relem, Caracas, Ma- mana passada. Ao mesmo tem-j com que fa:-ão juz ás.indulgen- de que � Ano Santo será � ano

:Via aérea com destino ao sul, racalba e Havana. (C). po está ele aumentando c�tla cias plenanas do JubIleu. do_perdao e de recuperaçao
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Homenageado o sr., Wenceslau Beríní, Prefeito de
Rio do Sul, pelo segundo aniversário de

Seu fecundo govêrno
'I'ranscorreu a 15 do corrente I) cionado, usou da palavra o sr, Wen- platéia riosulense, pela 81'i!3 com

cesrau Borini, expressando J. satís que se desempenhou nos números
fação' de que estava possuído. pelo apresentados.
cunho de sincera e desinteressada
amizade emprestado ao aconteci
rnento de que éra alvo.
Pelo funcionalismo foi orert ado

a 8. S. um PI'8Cios'O mimo, coma

lemhrança da data que se festejava.
Após a homenagem foi servido

•

xxx

Estiveram' nesta cidade os conhe
cidos cinegrafistas Francisco de
Assis' Vasconcelos e William Geri-
cke, de S. Paulo, que aqui f'ikna
ram diversos aspectos de Rio do
Sul, inclusive de 'suas indústrias,
casas comerciais mais importantes,
festas de formatura, comemoração
do Dia do Reservista, e homenagem
ao Prefeito, etc .. Tudo isso fará par
.te de um càmPlemento de grande
metragem, a ser exibido em janeiro
próximo, no cine loca], e posterior
mente em diversas cópias por todu
o Brasil.

(DO CORRESPONDENTE)

xxx

Deu um recital no palco do Cine
Rio Sul a cantora líríca ínternacío
nal srta, Helena Momp i Gísliert,
que conquistou muitos aplausos da '

o Congresso já concedeu podere 8 a
TruiUlo para declarar guerra

CIDADE TRUJILLO, 27 - ° ra a qualquer 'nação que proteja

ICongresso Dominicano concedeu concentrações de forças destina
ao presidente Rafael TrujilIo a das a derrubar o governei da, Re- I
autoridade para declarar guer- publica. '\

1° presidente tinha so}icitad9

Explod'l'O uma estreA la estes poderes a 12 de dezembro
, dizendo, então, que só utiliza-

ria os mesmos em caso de uma

in\'asão ao territorio dominica
no.

SUa mensagem dessa data
praticamente citou Cuba e

Guatemala, como os dois prin
cLPais paises que prestaram a1S-
s�stencia aos revolucionarios /

dominicanos.
'

'C O T TOM � R
TINTAS PARA PINTURA

hoje o pagamento do abono na

maioria das repartições que tem
tesouraria autonoma. No De-

Bilhefe do Rio

o oflcialismn fracassou
AlexandreKonder

Se quizermos fazer 'Um relrospeetn honesto sôhre a rea
lidade pol ítica dêsle 1949, que vai no fim, teremos que con
vir que o o l'icialisruo chega ao 1° de janeiro com as mãos um

tanto sujas, pois, outra coisa não fez êle êste ano senão
tentar ensaiar um retôrno ao clima que [ustif'ícou a -arrancn
da de 30.

,Sim, porque se o Presidente Washington Luiz leve que
acabar no Copacabana em consequência do seu excessivo
pendor centnalizador, o atual inquilino do Catete não fL'Z 5e
nã« C! jriá-Io, com a. agravante de que :� Impertiué ",'.'l do na
dr irrho do sr. Júlio Prestes foi sempre justif'ioarla à' base da
ne('('�si,dade de se continuar um programa financeiro, en

quanto que o nosso querido General não teve e nem Lerá on
de pendurar as explicações da sua atitude senão no desejo
puro e simpses de fazer o Mm sucessor,

.

Inúteis em verdade, foram todos :05 desmentidos que.
volta e mcia, surgiram no cartaz ,bus'c-ando empurr-ar ao pú-,hlico 11m alheíamento do Catete no caso sucessórro.

Êsse alhejam�nto jarnais, existiu, já que flagrante, pa 1-

pável e insisí ente foi sempr-e a sua intromissão no "affaire".
O caso Benedito aí está bem vivo aos olhos de todos para

se tentar cobrir o sól com a pcl,eil'a. E se agora, neste fim
de ano, s. excia., em alto e bom som, afirma ao sr, Adernar
de Barros que não tem candidato e que não cogita se imis
cuir no pleito, isto será apenas uma saída honrosa, nunca .

um desmentido a uma. atitude presente demais na consclência
popular para ser explicada.

Mas, não só o caso Benedito assinalou a mão forte do
Catete no panorama político nacional.. A tentativa da inter
venção em S. Paul-o mareou outra sintoma alarmante das ten
dências anti-democráticas do of'icialismo.

De tudo iS80/ entretanto, uma coisa salta a nú aDS olhos
da Nação - o fias/co total dessas intromissões do Oatete. O
voto do Senador Vívacqua rebelando-se contra o "putsch"
oticinl que vÍS-aJVa humilhar os paulistas: a derrocada .dos
conchavos lnterpartidár-Ios ; a atitude desassombrada do sr.

Nerêu Ramqs salvando de sob os escombros da capitulação a

dignidade dos homens públicos desta terr-a; as manifestações
da metrórpole ao sr, Adernar de Barros pnovaram J.Clnge o fias
co .of�cií!l, devolvend�o o país à posse de sí mesmo, numa afir

mação m!lg:nifica de fé e de civismo.
,

,NesLa V€slp�l:a de Ano Bom, o oficialismo deyerá fazel' a

sua data de meditação e de penitência. E, então., constatará,
nos.táJgi1camente, que sô,bre êle pesa esta 'ierdélJde _ eterna -

não se retorna jamais impunemente 'aos ên-o's passados. Se nos

di'as do ,sr. Júlio Prestes isso não foi possível, como seria p'os
sível neste 1949?

Rio, 23·12-49.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO IQUALIFICAÇÃO ELEItORAL
SERÃO 'ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR, �A SEDE DO PARTIDO A

RUA FELIPE SCnMIDT.
HORARlO: DAS 10 AS 12 E DAS 14 AS 17 HOUAS,

DIARIAMENTE�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-D..,..-.:-o"7"'W-�1 Horar·lo das 0mpre contar acontecem, de quando va de ser o portador do bilhete
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em quando, por êste Bra'sil afó- contemplado. > Aproximei-me
Redação. Oficina. à rua .

S� rodoviar.ias' ra. 'mais e, SÓ então, ergui os olhos
João Pinto n, i lfiJ O que me ocorreu, lá pelo ex- para o resultado:· Não, não era

Diretor: RUBENS A. RAMes RGUlW.A.-rJIl&Ai
pirar de 19'43, tendo por .palco possíven Deus não me castiga-

Proprietário e Dir.-Gerente 7� ao �Ylo - l..q'maa _

a buliçosa e tropícalíssírna Ca - ria daquela maneira! Devia
SIDNEl'INOCETI .A.uto.VIa� ltaJaf - Jjt&Ja1'- 11 JIo. pítal Federal, foi uma peça de haver algum equivoco. Esí're-

Diretor de Redação: �uo BMuqu__ 1Irii1iia. _ muito máu gôsto que o destino gueí as pupilas e tornei a olhar.GUSTAVO NEVE_5.-; llxpre8110 BrIUIqu__ IfOft 'I'raW ironico pregou-me, zombando Não havia d�vida. A verdade,Chefe de Paginação: - 18.ao horu. dos meus 1.001 proiétos doira- núa e dolorosamente crua, alíFRANCISCO LAMAR,QUE _ ...u:,�:�o I
CatuüLtue - loJaTlU

dos, arrazando às castelos de estava, gritando em garrafaisChefe de Impressão: Auto-VlaÇlo Oatulill_ - CUr1ut. areia que eu arquitetara com letras vermelhas: "VENDIDO
I.AQUIM CABRAL DA SILVA -�� IIW-Brull _I Nfto AI... particular carinho, na pobreza AQUI - 00447 - UM \MILHÃORepresentante: � a hora.

Rápido SUl·Brasileira _ Jo1nTlle _ e exiguidade daquêle quarto de DE CRUZEIROS"! ...

Roa sena!�rS'D�: 40 _ I. llS:i�l-:r� Sul.Brasllelra _ CurItiba _
pensão da rua S.Joi,Sé. Aquêle fatídíco bilhete que

andar
6 horas.

. Quem já viveu algum tempo eu releítára! Uma punhalada
Tel.: 22-5924 _ Rio (.�e Janeiro A1!to.Viaolo���- rtrlo AI. na metrópole carioca, sabe da eu não sentiria tanto. Minha

RAUL CASAMAVOR I'RAut;..��uC.tarm__ CudUllI tremenda "ginástica" a desen última esperan!a de salvar os

Rná Felipe de Oliveira, 21 _
- li horas volver, quando as "pratas" "cobres" estava naquêle "elas-

80 andar - �u��� C&tuin..- - Jo1a.u. não fazem ouvir o seu suave e síco fechado" que eu amarro-
TeI.: 2-9873 _ São Paulo .A.uth.v� Oa� - 'Tlabu'ie abençoado tilintar no bolse da tava nas mãos. Rasguei o envs-

- ti horu. I Ih
.

ASSINATURAS �.IIO lUo OrfIIt6Y1o _ LqIaa _ gente... ope e o ei o bilhete: 26.792.
Na Caplta)

7 ��D Gl� _ � _ ,.. E� trabalhava numa casa r Ve_rifiquei, � nervosamenrs, a,
Ano Cr', an 00 • tI>,s ho�. .

dít h' d
. lIsta. brancuínno . como a pom-••••..•••.••• .v, .Ilxpr� Bruaq__ 1II'wtr4.... _ e 1 ora, gan an o mlseraVe -

ba d d ..

Semestre .••••.•• Cr, 45,00 18 horu.
.

mente o insuficiente para NÃO
a Paz, a p�z de espírtto

Tr· t C. .." _'·ItO-V1açIo ltaJal - Itaaal - 1. Il1o
_. que eu nunca mais tcrtaunes re .• , .•. , r", __,00 ral. pagar a pensa0 no rim do .

. .

-v- ..•

IIb Crf ',00 la��;:� Sul·Brasileira - Jo1nTlle -

mês "Navegava" em _n:aré re:rfct��he�a pa�a_ a a;?argaNúmero avulso .'. Crf 0,50 Rápido Sul·Brasllelra - CurItiba -. rasa" pensando como alma da- pe sao, da goro-
N I t

. , horas. j '. roba da lusa JuV"ll'na do D errer
QUARTA-:rJIIU. nada, prontinho para uma en- ",' � c;

_,
o

:e':est;� .

: ..
'

'.
'
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• ri - �� 6 horas. céu na hora da mo.r e. Resolvl"�

.. - .� � �-� � �-�.�.� �-�.�"�.�-�-,�-�-�- ��s O �, �esmo nao �. Râpído Sul·BrlUilleira -, Jo1nTlle -

jogar uma parada decisiva. Ar- '%j '�t"pUblIcados nao serão - la horas.
. . ..�

GINHE OINHE·IR-O· COMPRANDO
.,�.

,

' I. ExpreSllO 840 on.t.o..ao - LICuDa - nscana O remanescente da � I "

• I ����dos,

17
horas.

. , . . ���
.

I.:.�A dfio.... alo e r
E:Epl'e.o Bru.oqu__ lIrwIqu. - "gaíta" num bIlhete ínteíro, .r....� �

Is
espon- UI horas .

d t b � I .� leabUba pelol!l conceitos .A.ut.o-viaçao lt«jaJ - ItajaJ - ,II Ju). arnscan o-me. am em, a pas- .:. ,

NA �"'.1.
emitidos nos arti�o. r�8IIO BruJtQu__ Ifeml TraW s::r o resto do mê� a média e � l Il

. assinados' - 16,30 horu. pao. .. sem manteIga! �t� �t�'
--�&.....................&..... "";.--...............,..._ - nr=� Sul BrUU - Perto.AlolH Andava cismado com nO 47. ·t"+' CASA PERRONE �t�
V.-aç·a-O Ae'rea Auto-V1açA���� - PeNo Naquêle �istórico sába�o,. reu- �t'"

. �.,AIfII't'e - 6 borU. ni COrajosamente Os ultImas �.� S"u d I d d ......
Horário "".

_ À;t�:I�O Oatarm_ Comtt'ba "sonantes", adivinhando vee- .:� ... tipo e ce ça o quase e graça ��JSeflunda-f·,,.a .A.uto-�o, C&tar� - lom'Y1le mente r,ep�ovaca-o na mudez de .
� I"

- • bor... .

h LI' -t'd . Por que não a visita para vêr? ......
':"TAL" - 13,00 - Lajes • P'''' Au<to-Vi8Çllo C&tAIrin_ - Tubu'io mm a ma nu rI a carteIra, e

�:::. E' real{Deute e'spa'01080' ',�����"I!.. '_.,'Alegre - ti hOlt&s. .embarafusfei-me pela rua do ...",. �1 PÀNAIR.,- 9,25 - Norte _:'Ã:'�v1!,��. ca� - .......
Ouvidor, em direção ao "Mun-

:t+� .. ,Pare, enlre e' compr·e .�:��j',VARIG - 10,40 - Norte 'I' �.S80 810 Cr!.JtoYto - LquQ - do Lotérico", à cata de um bi- Y,."" ...+",.PANAIR - 14,35 - Sul �II& Glór1a - Lquu - • 1/1 lhete que tivesse o final de 47.
e 7 1/2 horas. . .. ,. �ORUZEIRO DO SUL '_ f3,1i1..., Ilz'preSIIO BrwIqu_ - Jlruqu. _ Ia com a cabeça cheIa de � ,,�.
1. hGras pI t· d

. . .... .........lIorte Auto-VÍaçlo ltajai - Itajal - 11 .110- anos, sen In o-me Ja .no vo-:. D' C Ih· M f 17 �%�'/!.rça-''''' .

_� ru:RãPldo Sul.Brall1leira _ Jo1nTUe - ;�cnatde'lladce fum d SUP�;f-IUXt�OS� "t� ua ouse elro a ra D. I�.�·"AL- - 8,00 - Joinville ;... l11lloras. 1 " azen o o 00 mg ".� ......
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Auto-Viaçlo Catuin_ OuriUba e o lVmos manjares no
VARIG - {2,30 - eul - lI:'horas. ambiente refrigerado da "Min-Auto.Vlaçlo C&� ,_ 10m'" h t

"

d f'" JPANAIR - 14,35 - Sul .-., hora. o a, sorven o mISsImQS
QtUJrt4.fei,.a Ãuto.VlaçAo C&,tart:n_ - tAeuDa "'côcktails" nos bares aristo-

-- 11.30 horu. .

t'
"

-TAL" - 13,08 -I. Lajes e Pôrto Expresso 810 Cl'1fiOYAo _ � _ cra lCOS de, Copacabana!
Alegre

.

7 !��Vl:açlo Itajal _ ItajaI _ 11 IM). Entrei resolutamente. Uina
PANAIR - 9,25 - Norte�· iSimpática balconista ap�eo8Sou-!lXpre8llO BrIIiIqu4molll aru.quo • .

mm:ZEIRO 00 SUL - lJ.oe - UI horas.
- -

se a atender-me.
__ .. Rápido Sul"Braslleira Jo1nTlle _
•-- 13 horas. - Dê-me um bilhete com aVARIG ... ,n No.... Rápido Sul-BrssUe11'a cuntlba - t

. -

47 .
'

.- n, '1"- n "horas. ermll1açao ,poI' obsequIo.PANAIR - 14,35 - Sul �._ -Inteiro?.A.uto.V!a4:ao ......... - OUrItlaIeQuinta-f,'ra - IS horas. - Inteirinho, senhorita.
-TAL- - s... - 1.1..-111. -. l11�g;:� Sul·Brasileira Jo1nTlle .:... A môça Correu 008 balcões e

CarlDa - Pau..pl Rápido Sul·Brasllelra - cuntlba - vitrines e voltou com alguns b1-
..

.

RI
S horas.

Ih- toIt • o. ,- • bor... etes.'
PANAIR - !f,:21) - Norte ·_ ...u:cao Catar1ne1:lle - lo1nYue. -;- Temos 3 bilhetes Com a
PANATR - 14,35 - Sul .

Auto.Vlaçlo � _ TlrI:ar6o terminação que o sr. procura,VARIG - i2,30 - Sul
•

-�=. 810 CNto'flo - Lq1UIa -
<'iavalheiI'o. Dois dêles porém

VENDE SE
..

d' d
.

ORUZEIRO 00 !SUL - fl.ll - 7 horas. . já foram fraccionados.' O úniC�. . -.,' pU'r, motivo e mu an,ç,a".rte l"'�::'-:O �\M!UJ ...... lIr'UQu - inteiro é o 00447.
CRUZEIRO DO !UL - fI.IO - .�� na.taJ - 11 JIo. Olhei desconsolado ,para Grande área de tllrreno J·a cultivada�

_ t,30 hor...
- RemI,!!'rato aquêle número teia. A loteria pSezta-fttra !:Epreno Glórla - IApaa - • 1/1 ia correr dentro de hora e (Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiros.

"TAL" - 13,00 - Laje. • Plrto � 7 1/2 boru.
DOMINGO meia. Tomei uma resolução: Area de 142 metros de frente por 1.850 de fund,os, incluindo

Alegre Rápido Sul·Brasllelra - Curltlba - - 00447! Números dobra- 6. .casas de madeira e uma de material.8 horas.
'

TRATAR'.CRUZEIRO DO !UL - 7••' dos. .. Isso não dá, nem por
,,,arte

FRAQUEZAS EM GERAL
decreto! Não não levo. Pass-e Florianópolis -Pnesla redação ou Escritório I, de A L. Alves

PANAIR - 9,25 - Norte um Clássico' fechado beleza Barreiros - com o proprietário Matbia. Iha •

.V�IG - H,40 - Norte VINHO CREOSOTADO qU� �'e.m quero ver, o'nú.n:-ero._' I. Blumenau - com o !'Ir. Christiano Knoll, no Hotel C'f��i��•._
,PANAIR ':_ 14,35 - Sul "S I L V E I R A " 01 r�za�do que volteI pa- Felicitacões e cumprimentos. _ Faca uso do Fonograma"

j Si1badQ ra o. es�rltÓrIo. Naquela tarde, para feÚcitar seus amigos e parentes.) -TAL" � 8,00 - J.oID"me

I Dr. (LAANO
quasl nao pUde trabalhar. Es- Companhia 'Telefonica Catarinense.

I Curitiba - Paraoagui G. .tava com um palpite louco de
.

...::. Santos e Rio. GALLETTI abarrotar a "maa" naquela

C·· d E dVARIG - 12,30 - eul A D V O G A D O oportunidade. Ao en�er,rar-se o �rros para o Interl'or o sta DiORUZEIRO DO SUL - 1S.U Crlm. e ef".l expediente, córri para a rua do
_

IIC11'te . OOD.tltulçõ,o ri. Soel.dad.. Ouvidor. O coração quasi sa1- O horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conce!tuada'
PANAIR - 9,25 - Norte NATURALIZAÇÕES tou-me do peito quando vi firma Fiuza Lima & Irmãos, é o seguinte:
PANAIR - 14,35 - Sul Titulo. Dealarat6rlo. aquela profusão de flôr'es na EXPRESSO, 'BRUSQUENSE Diariamente - Brusque
PANAIR - 14,35 - Sul

E.orit6rio e Re.idftloia vitrine do "Mundo Lotérico". c/ excessão de sábado
Domtnqo Rua Tlrad.nt•• 47.

1
Aquilo éra sinal de. que a "sor- EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 48•. e 68• feiras

,I P��NAIR - 9,25 - No�te FONE •• 1468 • te grande" fôra vendida alí! Nova-Trento
l �üZEIRO DO SUL -- H,OO Fiquei com mêdo de enfren- E. A. VIAÇÃO ANITAPOLIS _ S8. e 68• feiras

•

Transportes
SRS. PASSAGEIROS .

PARA
ITAJAt - JOINVlLE e CURITIBA

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

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulm8J,lll

.

H O R A R lOS: .

Carro direto a Curitiba: part, 6 Hs.
\

Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13-
horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no di� se

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

dendo-se passagens. .

Aceitam-se despacho de encomendas.
Agencia: Rua Deodoro, esquina da. Tenente Silveira nO 2� �

\

para erupções' do

ECZEMA
Pomada' não gordurosa, antía..
sétíca, que combate as coceiras
e erupções da pele. Não mancha
a· roupa e não requer ataduras.
Se V. não encontrar BELZEMA
em seu fornecedor mais pró
ximo, queira escrever para a

Caixa Postal 687, Rio.

ANTES

Coletivos

1& horaS>
14 hord'

16,30 horas·

12.10 horD

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\

o l(�TA vu- Quarta-feira �8 a. L ezembro o. '94' 1 3

,LIRA TENIS CLUBE - DIA 3'1 "REVEILLON" - GRANDE BAILE DE GALA' DEDICADO A TODAS 'AS "DEBUTANTES" RETUMBANTE SERÁ O "REVEIL
LON" DESTE ANO NO "CLUBE DA COLINA" - APRESENTAÇÃO DAS JOVENS "DEBUTANTES" - À SOCIEDADE - PELA DIGNíSSIMA SRTA. LAYLA

FREYESLE,�EN - O J>EPARTAMENTO SOCIAV PRESTARÁ NESSA OPORTUNIDADE, UMA HOMENAGEM ÀS' GENTIS SRTAS: EUNICE LUZ E LAYLA FREYES

L�BEN, RAINHAS DO LIRA DE 1948 E.1949, RESPECTIVAMENTE, E'P,RESENTES NESSA OCASIÁO - SERÁ MAIS UM ACONTECIMENTO SOCIÁL O BAILE DE
SAO SILVES�RE DESTE, ANO - O BAILE TER� I�I CIO COM A APRESENTAÇÃO DÀS JOVENS "DEBUTANTES" E LOGO APóS SERIÁ

.

DANÇADA UMf\ VAl.SA
DANDO ASSIM ,INíCIO AS DANÇAS - HAVERÁ SORTEIOS DE PREMIOS AOS ASSOCIADOS PRESENTES.

•

QO'CI-'al Lira Tenis' C1lUbe Para 'celebrar o primeiro cenlenarío
c, . Edíta� D. I da .cidade_ de Blumenau

Usa-se no Rio

Vida
O sr. Walter Lange, presidente do CONCLUSÂO 7 - Os trabalhos serão .iulgados

Conselho Deliberativo do Lira Tê- Departamento de Educação, em por uma comissão integrada 'POl�
nis Clube, torna público, para co- 12 de dezembro de 194'9. - Btpidio, um crítico, um escritor e um pro ..

nhecimento dos associados elo clube, Barbosa, diretor." fessor de português de renomes na

que o Conselho Desiherativo, em Edital de concurso de monografias cionais, à escolha do sr. Secretá

sessão realizada em 19 do corrente comemoratinas do primeiro cenie- rio do Interior e Justiça, Educação

x x x
mês e ano; nário da cidade de Btumenaú e Saúde,

Usa-se no Rio o vestido de +irrho branco .bo rdado .• A "grlpUl'e" ·Considerando, a exposição f'eita Devidamentc autorizado, torno § 1° - Os originais não premia-

.tanto sueesso fizera 'no ano passado, 'co-ntinua a enfeitar cerlcts m-o�le'os 'Pela Diretos-ia do Clube relatíva- público que se acha aberto q Con- dos serão devolvidos aos seus res

� " muito "habillé". Outros são bordados a branco ou "écrau", sôbre qua.-
mente a situação fi�anceir'a do curso de Monografias comemorati- pectivos donos.

�> -quer côr, seja' ela c'.ara ou escura.. mesmo, cuja renda se ternou insufi- vas do 1° Cenlenário .da fundação § 2° - 0.8 trabalhos' premiados

x xx, ciente para 'ocorrer às despesas de da .cídade de Blumenau, subordina- ficarão propriedade do Estado, que

Usa-se no Bio o vestido de linho preto. É elegante em modelos S('TI; carater permanente e ohrigator-ias ; do as.seguintes condições: gozará de todos os direitos auto-

. alças, completados na rua por um pequeno bolero e clareados por bou- Considerando, que a unica renda 1- O tema desses trabalhos de- rais da 1° edição, desde que promo-

qués de flores na cintura, nos bolsos ou no decote. 'que o clube tem é n. proveniente das verá ter como motivo. central as- va a sua publicação até 31 de dezem-

x
r

x x mensalidades: sunto referente á ctl�onização no bro de 1950.

Usa-se no Rio '0 vestido de linho branco bordado. A "guipnte" Considerando, que Q Lira 'I'enis Vale de Itajaí, " 8 - SCÍ'ão concedidos, pelo Go-

"'omo
I êle enfeitado corn bordados O escarpín clá -"'1' co

' . Clube possue, presentemente, varias 2 - Êsses ·tralbalhos deverão ter vêrno do Estado, dOI'S prêmios aos
,� '. . ,'. '. 8-". e·o If'I'â l S t.,co-

' ".,

lh ido para essa fantasia de meses. atividades quer de caeater recreati- no mínimo 50 folhas dactilografa- concorrentes: Um primeiro lugar,

x x x vo e cultural e, principalmente, des- das, es-paço dois, escritos de um la- no valor de Cr$ 20.000,00, e um se-

-Usa-se 1).0 Rio o chapéu de linho simples e pespontado, ou mesmc: por tívo ; do só. gundo-Iugar, no valor de .

,-em feitios pa ra oocktalk sendo neste caso muitas vezes bordado cem 'Considerando, que o clube man- 3 - Os trabalhos dos concorreu- Cr$ 5.000,00.
,

nos de ouro de prata. tem seu depaetamento des-portivo tes devem vil' com pseudónimo, em Não -serão concedidas outras men

qué se compõe das secções de tenis, envelope fechado, acompanhado de ções.
basquete, voley e atlétísmo, todas, um outro envelope, em tamanho -Departamento de Educação, eu].

em pleno e eficiente Iunoíonamen- menor, dentro do qual 'o autor do 12 de dezembro de 1949. - Elpídio
ta; trabal-ho colocará uma ficha de Baroosa. diretor."

'

Considerando, que provam esses Idcnti Iicação com os dados seguin-
r:e-sll".uados efetivos, o falo de s'e ter I Les : Pseudónimo, nome, endereço.
corisagrado, no' corrente ano. cam- Qualquer sinal que possa idcnti

peão de basquete e vice de voley, fiéar o concorrente, antes d.a verIfi

desta capital; campeão da cidade cação do resultado do concurso, im

de a tlétismo e tri-campeão esta- plica a anujação de sua inscrição.

dual; que, na secção de tenis reali- 4 - Os trabalhos, dentro das con-

usa-se no Rio o vestido de linho para todas as horas do dia, Para
; a manhã, o costume ou duas-peças, ou simplesmente o vestido espor
te, com bolsos ccnfortáveis, gola grande e botões simples de rnadrepé,
.rola ou de madeira.

Mi T.

,

Boas-Festas .
./

A�IVERSA,HIO.s :

....-6_;
'NOIVADOS:

Contcatou casamento com a gen
til senhorita Léa Meyer Coutinho,
di 'éLa filha do sr. Nelson do .Livra
mento Coutinho, funcionário públi
co Iedei'a l, e d, Maria Exaltina
Meyer Coutinho o sr: Newton Le
mos do .Prado, filho do major da

'Polícia Militar sr. Luiz Lemos do

Prado e de D. Cedulina Alves Gou-

Srta. Elusa Costa

Festeja, hoje, sua .ef.eméride na

'talicia, a distinta e gentil .senhor-i
. .nha Elusa Costa, dileta filha elo

nosso prezado conterraneo sr. In

.dio Catarinense da Cost a e desta

cado adorno de nossos meios so- Agradecemos e retribuimos os

votos de boas í'estas das seguiu
tes pessoas e f'irmas : L tvÍ>aria
Rosa, Luiz fl'inza & Irmão, Gonfe

<ler'ação l\acional do Comércio,
PHA 2 e .PIH! li Emissoras do Mí-

'sou torneios amistosos 'Com o Coun

Lry Clube de Curitiba, Bôa Vl'sta de

Joinvile e .Mardlio Dias dr Itajaí,
LIRA TENIS CLUBE atividades es·sas que vem mantendo
".HEVETLlJÜ'N" DE 31 há muitos' anos;

Dentre os acOntecimentos sociais, ·Cemsidera,ndo, que o clube tem si·
desses ultimas dias do ano, a aten- do um- dos est.eio� do desporto na

vão {lo mmroo soci'31 da Capital, cs- capHal e no estadó, sendo, talyez,
tá vôltada para o magistral bllile de o unico clufbe c.atarinense que man

juntalllos; São Silvestre que êste an,? ri Lil::; tem tão complexas e ampla,> ativi-
fará realizar, propoJ."cionando, as- dades, que exigem recursos para a

sim, aoS' seus associadàs uma agra- manutenção de sua p.raça d.e cÍes
clave'., elegante 'e alegre passagem porto e material;
de ano. Grande tem sido os esfor- Considerando, que com a renda

ços de sua diretoria' para, cada vez atiUa� proveniente eX'clusivamente

mais, d,a·r ao as·saciado e elí:ma. 1'3- das menslàlidades', país outra' não

milia oporLmüdade de divel'tirelll- pos·s'ue, não poder·á conlinua·r a

s'e num ambiente de musica, alegria; preencher suas altas finalidades soo

e bem estar. o.s salões do Clube, ciais e desportivas;
transformados, totalmente, em ale- Consi,derando, finalmente, que,
gre, artístico e fino motivo de fes'- por certo, terá o apoio de �od·o·s 'os

Sr. Celso Lopes tas mundialmente, tradi'cionais, da- seus as·saciados qqe querem o de-

Natalícia-se nesta data o ;nosso rão à noite do dia 31, júntament.e s'envol\\imento do club.e e, pm �on-

,distinto conterraneo sr. Celso LD- com a a1.2gria dos presente,s. uma sequinte,' de nos�a terna. pJnoccht'"O
pes, a:��ü funcionário do Ministério .festa inesquecÍvel.

.

'Considerando, que o clube irá A
"

-.

da Fazenda, e pessoa muüo r.ela-
,

A alPre.sentação das "Debutantes" r·ealizar varias 'O'bras, sendo a pri- j Sex.ta Feira próxima, dia 30, '0

cío'nada nesta capital. de 1949, que será feita pela gentil nleira o aumento do toilele das se· Teatro EXiperiment.al do CiL'culo de

ASSüciamo-nos, praz�rO'samente, ·srta. Là.ila Freysle'ben, qLle num '!s- nll0ras, conforme planta já confe- Arte Moderna, levará à cena IlO,va-

as homenagens' que lhe prestarão forço de sua imaginação marcará cionadJa. mem.t.r� a .peça 'inf:antiJ. Pinocchio, de

,.os amigos, enviando-lhe os m�lho- o ponto elegante da noite, dau(I os 'Hesolveu por unanimidad.e dos autoria deOcly Fraga.

res votos de felicidades. ·ensaiüs que estão s'endo rP.:.illza- conselheiros presentes, autórisar a Serão dados três eS'petaculos a

D. Iracema Sohn Semlos dos. São as s.eguintes Debutantes Diretoria aumentar a mensal)d,ade pre'ço-s po·pulares..

\-- Para as numerosas relações de senhoritas: He'.2na Maria Bere- e a joia, sendo doS' sücias adultos Às 14 horàs matinée exclusiva p .... -

�_ .Jamizade da exma. sra. d. Iracemallhauser;Neuzap.erroniMund;Ai-p.araCr$30 •.o0.OsjUv.cniSCr$1.5.ÓOpara.OAbrigO.deMenoresparaoslar.IClpaÇaO
80:11n Santos, digna .espôsa do sr. da, Mm'ia Veiga; Marilia Pia'l'l,::t; Ho- e a joia, sendo dos SOCiDS adultos filhos dos sócios da Uniã'Ü Benefi· Waldivino Brasil e. Espôsa

.
João ,P.erminio dos 'Santos, sub- ofi- semaq Mune·r; LllCy Karin 8.ch- a cob-r-ança ter inicio em iOde ja- ciente He'creativa 01)erária e, para participam as pessoas amigas
,-ciaJ. do EX'ército, 'a data de hoje norr; Gazella Peixoto e Maria Ligia neiro de 1950. osfilhos dos empl'eg'a·dos da Prcfei- o contrato de casamento de

será condignamente fesGejada, p01S Horn Ferro. F'.orainópolis.26 c!.e dezembro de Lura Municipal de ..Florianópolis. sua filha, Zenà,ide com o sr.

assinala a éfemeride natalicia da- O inicio do baile será com a apre- 1949. As 16 horas maUnée a preços' 1)0- Abelardo Abraham.

,quela distinta s'enhora. sentação das "DEBU1'AN'I'ES". Walter. Limge - Pl'esídente do pulares cria�ças que ainda não vi- Viuva João Abraham

As expressivas homenagens que O Departamento·. Social, presta.rá Conselho Delibera.tivo. ram Pinocchio. Entrada Cr$ 2,00. participa aos parentes e pes�

lhe prestarão, nós no.s associamos nessa oClasião uma homenagem ils. • Às 20,30 110ra·s ultima apresenta- soas amigas o contrato de ca-

';reS'peitosameÍlte� distintas sr�::j;s. Eunice Luz e Layla Tp.I�nramas retidOs ção de Pinocchio. Prc.ços: Adultos sarnento de seu filho Abelardo

Freysleben, rainhas do J_,ira de 1948' I ',", ' � J, Cr$ 5,00, Sócios da U. B. H. O. e com a srta. ZenaÍde Brasil.
Acham·se retidos, nos Corr'eios e C '" 3 Z 'd Ab

e 1949, respectivamente. EstLlda1ltes' r", ,00. enaI e e elardo

A Diretoria do Lira sente-se or- Tel·égrafos, t-e1eg'i'ãmas para: ii Confirmam
Celio, Hua Duarte S.chutel; Ma- Nova taor'Jlla d·e EI·DS- Fpolis., 24-12-49.

noel Sliermel; Elias Machado Lima; U . ...........• _

Campion, ·Caixa P·osLal; ,Anita Fa- te-ln sftbrO ar�as; Manoel Aguiar Borges, Mário "U

Piaz7.a; Homero Costa; Maria Silvia; firI.lVI·tapa-.n.
..

Oscar da Nova; Gas'parino Zo-rzi; y U \I"
Agnstinho Delagustina; Abilia Ca- NOVA YORK, 27 (V.A.) Previsão d·o Tempo, até 14 horas

10e1)e; Manoel BaI'cell.os; João Ose, Albert Einstein, após estar re- 'dOi dial 28.

1ame; Baldar Bergamann; Jcfe Mis- tirado longo tempo, anunciou Temipo: Em geral instavel s'lljei-
sion Aeronáutica; Ca'p.it50 BogaI'in; ontem uma nova descoberta. Lo a -ohuvas e trDvoadas.

Deputada Hui Cesar Feuerschuete,; Oonsiste esta numa nova teoria Ventos"! De sueste a nordeste,

'Julio Silva; Dionísio José d.e Amo" com a qual pr·etende explicar a fres�'os.

rim; Ala"';aro Gentil Ibirapitanga; gravitação. A lei de gra'vidade Temperatura: Estavel.

Publio Aflfonso I.glesias e Hélio tem sido um dos maiores miste-

Rosa. rios da .ciencia.

cíaís.

Muito simpática e graciosa, sem
'Pr.e solicita as súpliccrs dos 111e·

,nos aofortunadoS', envÍando-lhes da-
vê.a do Prado.

dições expostas no ítem anterior,
deycm selO remetidos á Comis,são

Julgaclol'a, nomeada pelo sr. Secre

tário do Interior e Justiça, Educa
ção e Saú'de, através do Departa
mento ele Educa:ção, que os enca

minhará.

Pa1'·ágrafo único - Na Jace dos

envelopes que encerrarão os traba
lhos devem os concorrentes escre-

nistério da' Educação, Es'piridião
Amin e Fedrigo & Cia.

iJlaria Eugênia Pie1're
.

A eximia .pianista Maria. Eugê�
nia Pi'erre vê trans'correr' �10 dia

,de, hoje seu aniversário- entre a

; -alegria das pessoa.s que lhe dedi

"cam sua estima e aiprk\}o.
Apresentan�os-lhe respeitosos

.cumprimentos.

,divas que lhes mitigam sofrimento')

. .a nàLali-ciante, por tão beloo., predl"
,-cad'Os, sempr� se impôs a admira·

.ção dos' que a conllecem que, hbj,e,
.

)

,a homenagearão -pelo 'aniversário

,que comemora.

, A essas hómenag'ens Corso deHumanidade
·.com praz'el' as nossas .•

ver, a tinta vermelha: Concurso de

Monografias 'comemorativas do 1°'

Centenário de .Blumenau.

m'Os.

·6 - O prazo para a entreg'a dos

trabalhos, a partir da data da publI
cação dêste edital, expira em t° de

ju�.ho de 1950.

Fundado em 1940
Av. Hercílio Luz, n. 20

Habilitação concienciosa para
o Exame de Madureza

A) Curso de Prepal'-ação
Neste curso os candidatos

recebem os elementos básicos
necessários para o aproveita
mento integral do Curso de
Madureza.
Inicia-se aos 4 de janeiro, às

19 horas.,
, Inscrição a 3 de janeiro, às
19 horas.

_

B) Curso de Madureza
Inicia o ano letivo aos 5 de

fevereiro.
Inscrição para o Madureza

a 10 e 2 de fevereiro, às 19 ho-
•

raso

5 - Nã ocasião da.apuração, será
publicadO no "Diário Oficiai do Es

tado" e n'a imprensa' a lista dos

CO>Hcorre!ltes, 'pelos seus pseu�ôni-

A Qiretoria

FAZEM ANOS, HOJE.

g'ulhosa em cotwidar todos os seus

as.sociados para visitarem S'Ja s'ede

quando terão oportunidade de

a'PrElcia-rem a O.1'namerita'ião feita

pelo sel1 DireLor Artisticq, sr. '\Val
ter Wendhausen, incansáv�l reali
zadol; .

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA ..

..- o sr. TiJmqz dos 'Santos, fun·

.donário publico estadual.
- a sra. d. Alaide Costa.
- a srta. Maria Hodri'gues.
- '0 sr. Adir Vent.ura.
_ a menina Hiza Janis Paim.
-- o sr. J·oão Silveira.
• - o sr. d,r. David FonLe.s.

Dr. Osvaldo LII Rosario
De regresso do Rio de Janeiro reassumiu sua clínica.
'Pela manhã: Hospital de Caridade.
/' tarde: Rua João Pinto, 7.
ú]i)erações - Fraturas - Defeitos. fípicos:

Temperatura extrema de
Máxima 27,4. ·Minima 23,1.

hoje;

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA, TENIS! 'CLUBE - DIA 31 GRANDIOSO E· TRADICIONAL BAILE DE GALAJ- SÃO SILVESTRE DEDICADO A TODAS ÀS, DEBU
TANTES DE 1949 - O LIRA OFERECERÁ COMO RECORDAÇÃO UM FINO ALBUM COM 'FOTOGRAFIAS DESSE ACONTECIMENTO SOCIAL, A TO
DAS AS JOVENS "DEBUTANTES" ,- RETUMBANTE SERÁ 'O "REVEILLIONS" DESTE ANO NO "CLtlBE DA COLINA"., - NOTA: NÃO HAVERA RE-

,

SERVAS ,DE MESAS.
. 'I.

t
.,. _. _._..-••_._.••_•••••••_. ..,._. _._. - _._. y _••.;. __._.._.. _. _

•.-J

CLUBE 1l0ZE DE AGôSTO - PROGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO:
'

DIA 31 SÁBADO BAILE DE SÃO SJLVESTRE
COM AP,RESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES DE 194\9'

•

Congresso' ,de Direito Constitucional' comemorativo
dO � Centenário .Se' Ruy Barbosa· .

Tema 17 - Critica à subistência cuja OP,lllWO é dominada pela mi- Evandro Corrêa de Menezes, F.d-
da proibição de os analfabetos alise I noria' 'aUabetisada; mundo Àccácio Moreira e Herrne,,

tarem-se eleitores (Inciso I do ar- Sugere o Dr. Edmundo Accácio
tig 132 da Constituição de 1946). Moreira, a adoção de meios indire ,

"
Teses: tos de compulsão, com sanções ex-

I - Dr. Evandro Corrêa de Mene, pressas pra obrigar o analfabeto a

zes
v. I' alistar-se e_ votar, li\evendo ser

II ,� Dra. Herrnelinda Paes creado o Registro Civico, afim de
III - Dr. Admundo Accácio Mo,- ser êle devidamente registrado, sob

I
..eira a base de individualização pelo sis.. res"., O relator elaborou parecer
Relator - Dr. Eduardo Theiler, tema da fotografia e da ficha com a favoravel a aprovação das teses dos
I - Relatório. I impressão datiloscópica. ' Doutores Evandro Corrêa de Mene.,
Os trabalhis oferecidos à consi,

!
II PARECER zes e Hermelinda Paes, com restri ,

deração do Congresso de Direito h incontestavel que a função po- ção à parte desta que opinava PO!'
Cinstitucional, estão' elaborâdosl com litica dada a sua importancia so� ser retirada. da Constituição para
grande proficiência, tendo os seus cial, para poder ser exercida con .. a lei ordinária a materia em deha
autores desenvolvido brilhantemen_ venientemente exige certa cultura, te. O parecer do, relator foi apro ,

le a materia constante do terna." I E- daí ter surgido a proibição de vado por 20 votos contra 14.
Depois de minucioso estudo do não poderem exerce-la os analfabe

assunto os dois primeiros maníf'es- tos conforme as -Constituiçôes ..da
tamcse favoraveis à proibição de os Republica, de 1891 e de 1946, assim
analfabetos alistarem-se eleitores. como a Carta Constitucional de ..

enquanto que o terceiro após desen, 1937; .ou o.s que "não sabem ler e,
, volvidas considerações opina que ela escreverL segunda a Constituição de

seja eliminada, afim de ser o di- 1934.
reito de' voto estendido ao analta- Esta ultima formula importa em

beto. um grau mais elevado de instrução
Os ilustres juristas favoráveis do que aquela outra, pois o analía,

ao impedimento justificam-no sob beto sendo o' que desconhece o al.,
os fundamentos de: [abeto, aquele que o conheça, pode-

a) que o direito 'eleitoral envoI rá, em rigor, reclamar o direito de
vendo o interesse coletivo, quem ser eleitor; assinando o nome, CID ..

o exerça deve compreendé.Io e es, bora sem saber ler nem escrever,

tar habílítado pa.I·a isso;
,

corretamente.

b) que o analfabeto não tem a f: claro que dada a situação la
cultura indispensavel para escolher mentavel da existência de avultado
concientemente Os seus representan Il'm11C\r'O de, índíviduos que não

tes; sabem ler e escrever a ,réferência
c) que pela sua incapacidade es. apenas aos analfabetos, feita pelo

tá êle sujeito a ser ludibriado facil- texto constitucional, permite que
mente, por não sab�r escolher a sejam admitidos como eleitores to

cédula eleitoral e até mesmo' pela dos aqueles que conhecendo ü al-

possibilidade da sua troca; fabeio possam assinar o nonie.
d) que pela sua ignorancia é Uma vez admitira essa interpre,

donúnado �gualmente pe'lo confes- tação federal do preceito da Consti
sor, pelo, p�trão, pelo chefe politico tuição, atenuada fica a proibição, e

ou pelõ propagan4,ista eleitoral; facultada a um grande n,umero de
e) que a concessão do voto ao anal brasileiros a possibilidade de exer.

fabeto ser�a 'perigosa, atendendo a cer o voto, que à Constituição im

ele"ad� percentagem dos analfabe- pôe como obrigação.
tos existentes no- país; A inclusã'o do imp0dimento na

A Dra. Hermelinda Pae� é
I
de Constituição visa a manuntenç§.o

parecer que o assunto seja exclui- do preceito, impedindo a sua alte.
do da Constituição e reservado, ração, pelo' legislador ordinário,.
sem o Cal'ater de proibição, ii lei Ponderação relevante a assinalar
ordinária, da qual dev,erá constar é que a proibição constitucion:ll
como' condição. do alistamento elei- oferece a vantagem de forçar a aI
toraI saber o alistando ler e escre- fabetiza,ção do povo, por meio do,>
ver oudever apresentar petição, es - partidos politicos, pois estes certa.
'crita dô próprio punho. mente empretarão todos os seus rs-

O distinto jurista contrário à forços para difunfli-la, afim
'

rle
proibição combate-a pelos motivos consguirem o maior numreo possi.
seguintes: vel de, eleitores para as suas agre_

1) que o analfabeto fazendo todos iniações, o que não se daria se ao,,;

{JS sacrificios pela coletividade até analfabetos fosse concedido o di ..

Coronel Pedro Lopes Vieira e família e' Jorge Chaíben e filhos ainda
Çvrso Técnico de Industrie Texti profundamente contristados com o inesperado e prematuro falecimento

de sua querida e sempre lembrada filha, espôsa e mãe
Acham-se abertas,_' até 31 de

NEUSA LOPES CHAIBEN,

dSeze�1bro �o corrente ano, d.no Viuva Balbina Costa Churie e filhos, Elias Chaíben e filhos, Nicolau Chai-
erVlço Naoioual i de Apren Iza·' • , .

"

' .'

I d
.

(SE "AI' 'R' ben e esposa e Teófilo Saad, também profundamente compungidos oor
o'em n ustrial ' N ) a ua ]. '. . " ", •

"1\" 1 1 G 'Ih o' 23 Igual sentimento pelo inesperado f'alecimento de sua filha, esposa, mãe"
',are-01a uunerme, n ,as,

h da e amíx
.

. ,-

d d'd t 'Icun
a a e arruga

Inscnçoes. ,e can I a OS' a.ex�-, MARIA CHAIBEN
"

mes vestibulares para a prImer ',. .
'

.

"

d' 'I'" T' ti] vêm por mela deste convidar aos parentes e pessoas arrugas e conhecidas,
ra Sê I'Lê o Curso ecnlCO ex I .." . .. .

d E I 'I'é
'

v d' 1 d I para assistirem a missa de trígéssímo dia, que mandam celebrar pelo
a sco a CIllca..:_e era e n-' . .' .

d t· Q"'" T' tei eterno descanço de sua' bom,ssima alma, (guarta-feIra 28 do corrente,
,ns .I'Lâ.S ulllllCas e 'ex 81S,) ,

_ •
'

tid I D rt . t N' [ás 7,30 horas, no altar do Sagrado Coração de Jesus, da, Catedral :Me-
man I a pe o epar ,amen o â-

I •
' • .' • - 'f' . .

f
.

.

I d SEN AI' D' t it F tropohtana d.e Florianópolls, e marn estam desde ja, pro undo e sincero
caona o <. �'l. ,no IS ri o c-· '_'_

d " I agradecimento atodos aqueles que comparecerem a este ato de fa
ela.

I'
.-

Serão exigidos os seguinLes .do- c���������.:���_�.:...................................._•••_.-:.••••_......_•••_................

cumentos:
a) - Atestado de vacina;
b) - Certificado dú. dipiom:;! de

conclu�ã,) djl curiSO gi na,S.'iaI,
industrial ou comercial bá-

I,

Os de sangue, tem os onus, sem go- reito de voto.
zar das vantagens o que não é jus-

,

Por estes motivos, opino no ,sen-/
10; tido de que deve substituir a pro!-,
II) que o analfabeto não é o bição constante do inciso I do "art

unico incompetente para o devido 132 da atual Constituição.
exrcicio da função politica, pois a .Assim, embora reconhecendo os

boa apreciação desta depende an- argumentos importantes invocados
tes de bom senso, de critério moral no magn,ifico trabalho do Dr. Ed
<e' social do que de saber ler e escre. mundo Accácio Moreira, no sentido
ver, que é apenas um instrumento de direito de voto aos analfabeto:;,
de instrução; inclino-me pélas conclusões das te ..

, III) que' exis'te vasta legislação ses do Dr. Evandro Corrêa de 111('-
social em que' o analfabeto não 'so_ nezes e da Dra, Hermelil1da Paçs,
'fre restrição, alguma, já estando o com resalva' porem quanto à part_'
'Seu voto admitido nas ,eleições siu- da conclusão' de�ta, relativa a ser

-<tirais'; a materia excluida da Constituição
IV) que a Constituição Federal e ]'eservada à legislação ordinária.

tendo adotado o sufragio universal Salvador, 9 ,de novembro de 1949,
e direto e tornado obrigatório o (a) Eduardo TheiJei
voto, não o estendendo ao analfabe�o TOPICO DA ATA
ficou ássimetrica; !A segunda reunião da Comissão
V) que a privação do dir(üto: de foi realizada no dia 9 em a presenç.:\

-voto, dado o �rande numero �e lide todos os ,membros da Mesa, .sen.
-analfabetos 'existente no "Brasil, do relatadas as 3 teses s,obre ()

importa no sacrificfo da maioria, I item 17 da autoria dos Doutol'CS

,sico;
c) - Certidão de idade, pro
vando ter o' ü<Jcndidato n9
máximo 25 anos de idade;

d) - Fotografias de 3 x 4 cm.

Os candidatos 'inscritos súão
submetidos

.

� provas �,e_ rseleçiIo, OIREÇAo I
sendo concedIdo, pelo SENAl, ,aos I Amélia M PigozZi
melhores classificados transpor- ' '

te ao Rio de/Janeiro, a fim de se-I Rua General BidenCoutl, 48
rem submetidos ao exame vesti-

bulàe oficial determinado, ,pelo (Esquina��
Ministério da Educação: NOSSO POSTO: - TEIXEIRA ESILVA

OS candidatos! 'aprovados ,no Atende dia 'e noite - Rua Santos Saraiva
e�ame Ivesl.iclmlar serão matricu- Especialidade, em: óleos Lubrificantes - De la linha'!"
lados, na ord:�m de sua classifi- Peças, Pneus, CamarE\s de Ar, Molas, Baterias, (Businas)
cação, nE:sse exame," obedecido o AI>arleho para limpàr e testar Velas apenas por Cr$ 1,O()
limite, de vagas fixado para cada

Es-Lado.
'

Os alunos" provenientes dos

Estados, e que sejam menores d,e
21 anos serão, internados pelo
SENAI, rece1bendo _os maiores,
que se alojarão sob sua· inteira
oresponsabiJ.idade,. um auxilio pa

ra sua manutenção no Distrito

Federal.

linda Paes, pelo relator Doutor
Eduardo Théiler, e que versaram so_
bre "Analfabetismo e Eleitores" De
ve substituir a W'oibiçã\? dos anal
fabetos alistarem-se eJeitores';?' e
critica a subsistência da proíhiçâo
dos analfabetos alistaremcse eleito-

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

,

EDITAL,
Senal

D�pdrhmnto Nadonal

Milton Ma1'qtles de

I1Ispetor de Ensino
Oliveira

.....

CASAS" 11 TERUN08
Possue v. S. casas ou terrenOll par.

vender?
Não encontra compradOr?
Entregue ao Escritório Il'nobWlrk

A, 'L. Alves.
Rua Deodoro 311.

.'� � .' •• L,_ •••••••••••••• f

CASA MISCELANEA'dlltri
buidora dOI :Rádiol IR.:C. A
I Victori�Válvulàl e Di.coI.

Rua Conselheiro· MAfro
.

'TiNTÁS'
.

PÁRA� 'IM�RESSÃO
..

C � T TOM· A R

!

II êêj#Jj#Jj#I@êêsê@@êêêr#lr; I'

l
U

lJRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. A:NTóNIO DIB MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e especialisado das. D.OENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e -tra-

, tamento, ,

COLPOSCOPIA _ HISTERO _ SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas curtas-Eletrocoagulação
Raios Ultra Violeta e Inf'ra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO 1, 10 andar - Edificio
do Montepio.

'

ii
Horário: Das 9 ás 12 horas _.:.: Dr. Mussi. l!

Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Besidênr-ia _' Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

t,
NEUSA ,LOPES f,lIAIBEN

e MARIA' CHAI-BEN
Missa de 30· dia

Missa de 30 dia

(

o Braço de Longa Distancia levará aos vossos Parentes e

'Amigos, votos de Boas FestAs e, Felicidades.

DAli LOG RA�FIA
,!

METOOO:
Moderno 8 Eficiente

Correspon1end I

Comercial
(onfere
Diploma

" J.,
\

,/

ClUDE DOZE DE aGOSTO
CONVITE

De OrdelTI do sr. presidente, lenho a 'honra de convidar os senhore'i
ssociados e exmas._familias para o grande baile de gala de São Silvestre.
realizar·se na n'oite de 31 do fluente, com inicio ás 22 horas.
Nêsse grande baile, que se re:vestirá este ano do maior brilhanotismq.,.

erão apresentadas as debutantes de 1949.

Não haverá reserva de mesas.

Traje rigor: Casaca, Smoldng, Sumer, sendo permitido linl;to
branco.
I Em 9 de dezembro de, 1949

O Secr�tário· Geral, Aljnaldo Dutra

De �rl() em g�ã(), a galinba enche o .papo,' de centavO'
em centavo, se filho enriquecerá. Ensine-o a economizar

( presenteando-o com u\ma caderneta da
'

CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE SANTA CATARINA

A T 1jj N ç Ã O, G A R O T A D AI
Acaba de chegar o 20 numero· da

GAZETA IUVENTL

Posto de Venda Café Rio Branco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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É um (bom) cost_ume em vá- Em SaltIake City €ncontra-s-e
- .rlos países, erigir uma estátua uma estátua) dedicada às gaí
par:a ml:1hifestalr o reconheci- votas, vivendo _ milhares delas
.mento para com certas pes- nos lagos, e que) há muitos

soas. Personagens histéi.icas, anos, protegeram a cidade COI].-
. herois, poetas e outros têm uma tra uma grande invasão de

,es-�átua de pedra ou granito, gafanhotos e assim salvaram
cobre ou' bronze, colocada num a colheita. Ainda não conhece-

_parque, ou numa praça. Aliás, mos estátuas em honra de I
não só os homens recebem uma

plantas, mas 'se um dia se pro-
.estàtua, mas também animais, ceder a erigir monumentos, de

,

"como cães e cavalos de guerra, dícadas a elas, a quina merece
.são eternízados em monumen- rá tal honra. Pois está árvore
tOl$. Em Entrepríse, uma cída-

fornecer-nos a casca de que- se
y, de nos Estados Unidos da A-

extrae a qutnina, que protege
.méríca, erigiu-se mesmo um

em todo o mundo milhões de
monumento em honra da la-

pessoas contra as te�riveis fe-
:,garta do algodão, no qual está bres paludosas.

'

..exarado. "Erigido em prova de
:,gratidão .á lagarta do algodão O interesse da quinina clara
'que nos trouxe a prosperidade. mente de um relatório, publi
,A dita lagarta tinha destruido cada em '1938 pela Comissão de
toda a colheita de algodão e Malária, um grupo de peritos,
-tornou-se preciso buscar novas secção da antiga Sociedade das
espécies, de algodão resistente Nações. O livro recomenda, em
.à lagarta. Desde aquêle tempo caso de uni ataque de malá
-a prosperidade da cidade cres- ria, uma dosé de quinina de
-ceu rapídâmente, por que as 1 - 1,3 gramas durante 5 :.. 7
-novas espécies de algodão cons- dias e, a titulo de proftláxia ]-
:taram ser de qualidade muito em toda a estação de malária
:melhor. uma dosé diária de 400 mg.

Ouçam diariamente, das 9 àsvl.3 e das I} às 22 horas

RADIO JUOft' ZYO' 9
1530 kilocicloe ondas, médias de 196 znerros

TUBARÃO S. CATARINA

AÇOUGUES DO 'POVO, POPULAR E MODELO
OS MELHORES ESTABELECIMENTOS NO GENERO

-

- 'HIGIÉNE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA
QUALIDADE

'<omentári;) In�e,naci � na'

AÇtl e 'ferro
:ua Russia

Por AL NETO
•

COTTOMAR
TINIAS PARA PINTURA

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I
.' I

a Vice- "

N
.

avais.

Esta

CARREIRA

I'

e a

ideal

para
Estudos gratis e Enxoval completo e

(soldo) • Oportunidade para 'chegar
Ahniránte do Corpo De Fuzileiros

Mesada

Capitania dos PortoS' de Sanla Catarina
Todos os Reservista.s Navais, das classes, ano do nascimento de

18 a 35 anos de idade inclusive nascidos a 1° de Janeir-o de 190'! a 31
, ,

\
ce dezembro de 1931, obrigatoriamente devem comparecer a Capita;
'lia dos Partis do dia 16 a 30 de dezembro corrente, afim de ser fei
f,a a oposição do "VIS':DO" correspondente ao presente ano de i949, e

preenchimento das Guias de Informação do Heservísta,
""

Os Reservistas de ia, - 2a - e 3a categorias (ex-marinheiros' da
Armada, Marinheiros, Pescadores, Opéraríos de Construção Naval,
Servidores' de Repartições).

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

,

As Empresas e Entidades devem mandar receber por pe8sõa ido
nêa na Capitania as GUIAS DE INFORMAÇõES DO RESER V1ST.'\. que

(

devidamt(nte preenchidas serão restituid�s na referida Capitania.

HOJE, aspirante: Amanhã, guarda - marinha.

Depois, oficial superior e --- quem sabe? -- vice
-almirante. Estas são as' possibilidades que se

oferecem aos jovens brasileiros que ingressarem
na Escola Naval, papa o Curso de Aspirantes'
do Corpo de Fuzileiros Navais. '

Este, cureo, paralelo ao de Aspirantes do Corpo
da Armada, tem a duração de 4 anos, findos os

quais os aspirantes serão nomeados guardas ma
rinha do Corpo de Fuzileiros' Navais. Os, Candi
datos dos Estados poderão inscrever-se nas' sedes
dos Distritos navais (Belém, Recife, Salvador,
Florianópolis e Ladário). O concurso de admis
são constará de três exames com provas escritas
'e orais' que versarão sôbre Português, Matzmá
tica e Química-Física. .

Entre outros' documentos, os candidatos deverão
. apresentar certificado de "exame de licença gín"-
sial ou atestado de matrícula na 4}' série gin
sial. A idade limite é, de' 21 anos, até 1.0 de
Abril de 1950 .

Os candidatos admitidos perceberão vencimentos
durante, o Curso, que é feito na Escola Naval,
situada na histórica e pitoresca Ilhade Villegagnon,
e terão, ,gratuitamente, seu enxoval.
Peça informações no Comando do Distrito Naval
desta cidade. O Concurso de admissão será rea

lizado em Fevereiro e as inscrições encerram-se

a bO do corrente.
. ,

. ; 't

\

t

I

\

* * * CORPO DE FUZllEIIIO,S NAVAIS � * *

Ilha das Cobras - Rio de Janeiro

ou

o i 5 t r i tos N a v a i·s d e B e I éjI1, R e ci fe, Sa Iv a d o ri
Flc r l c n

ô

p o l is e ladário

Todos os dias úteis das 10 às 14,30.

XAXlER FN-l

ALUGA-SE
Os altos do prédio sito á Rua:
Felipe Schmidt nO 38, esquinal

AlVaro de Carvalho, (lado es

querdo.) -

A tratar na rua Saldanha Ma
rinho 18.

o V,ALE »e ITA..Jl."
PronreJll .. A.gI••

Progreuo,
LIVRARIA 4:1,�

80IQ
,

Clube Doze .de Agosto
AVIlSO

Sôbre' as industr-ias do ferro e

"do aço da União Soviética pesa,
.neste momento, lima séria ameaça.

É que os minerais de ferro de

alta qualidade começam a esca-

.cear, •
Como consequência da explora

'ção íntensiva, exigida pela expan
são industrial, as minas soviéticas
.estão se esgotando.

Grande parte dos minerais de

.fer-ro disponíveis são de baixa qua,
lídade.
A situação é explicada por G.

.Nosov, diretor das {à.bri'Cas de f'er

TO de Magnitógorsk.
Em artigo publicado no Pravda,

.Nosov queixa-se de que os minerais
de baixa qualidade estão creando

-;:t.1m problema para a fábrica que •••••••••• •.••• • •••••••••• ,. •••••••

.dir ige.
, 'I'ais minerais devem ser "enri-

.quecidos", -ísto é, submetidos a Ira

tdmento especial a fim de que nas de ferro não' tardariam em fi

p'ossam render o necessário para a cal' exaustas:

producão de ferro e aço, Naquela época, Rlalill deu 'ordens
Até há pouco, as fábricas de Mag, para que os c ientisfas descohrissem

mtogorsk: usavam somente mine- meios e fo\'mas de "enriquecer" os

-raís de afta qua,lidade. minerais de baixa qualidade, d0s

As minas da chamada Montanha quais 'Sempre houve nhundãncin;

M'agnetic, que _ chegaram a ser O ar-tigo de Nosov r-evela que ne

comparadas às 'de Mesabi, nos Es- nhum processo realmente satisf'a

tados Unidos, forneciam mineraiS tório foi encon·trado.

,de aHa qua1.idade a Magnitog'orsl�. Por outra parle, si as, fál:l!icas de

De uma forma geral, toda a par- Magnitogorsk estão sendo forçadas
te ,sul dos' urais é ric'a �m nlíne- a nsar mineirais de lhaixa qualida-

v roais de ferro. de, é fora de duvida que o mesmo Seu filho ficará satisfeito se receber como presente
Mas o facto' de que as l'ábri.easl" �conte,ce com as demais' Jábricas de de Natal e Ano Novo, uma caderneta da

,de Magnitogorsk se vejam obng'a- ferro e aço dos UraIs.
,

CAIXA ECONOMICA F,EDERAL DE SANTA CATARINA

.' ,das a "enriquecer'" minerais 'indi,- A peesente situação é oonsequência ••••••••••••••••••••••••411111&••••••••••••••••••••••••••
.ca que as minas 'Começam a de- também dos métodos desordenados FEDERAÇÃO CATARlNENSE DE DESPORTOS

monsfr3l' exaustão. ele exploração dos minerais ele ferro. ' 'Aviso
,

8egnnd,0 Harry Schwarlz, espe Já em 191t0 o economista sovié- Pelo presente, ficam, convid,ados todos quantos se julguem credores

,cialisla )lorte-'americap.o em ques- Ueo G. lVIo:vshovich chamou a ateu- da FCD para apresentareip as suas contas a esta Tesouraria, até o <lia

tões minerais, há mais de 10 anoS' ção das autoridades para o desper- 31 do andante, diáriamente, das 8 às 11 horas.

üs g'e(; 'OgoS. SO'.'iéticoS preveniraI_ll1 dicio que s.e nota va na exploração Florianópolis, 21 de dezembro de 1.949.

!_ ü pari :do C0111lJnjsLl (!e que as l1U- dos Ill1neralS de ferro. Liberato Carioni, Tesoureiro. /:

De ordem do .sr, Presidente levo ao conhecimento dos 81'S. asso

ciados dêste Clube que, em reunião especial, o Conselho Deliberativo
resólveu aumentar a [oia e a mensalidade para, respectívamente.. '

....

- '1.000,00 e' 30,00, a partir de janeiro entcante.
.

Florianópohs, 20 de :dezembro de 1949.
I

Arnaldo Dutra - Secretário Geral
---_._------'-_ ----- '.-

Minislerio da Marinha
••••••••••• !

Dr� Liudolfo 4.6�
Pereira ,

Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conlltituiçõell di lociedad••
I lerviçoll corel�tol, em geral.
�OrgQnizaçõe. cO:tl,tabei•.

Regiatro. e marCOD, di,.pondo,
no Rio, de co,..·••pondente.
Elcritório: Rua }ll'varo de

,

Carvalho n. 43,
Da. 8 à� 12 hOTo.,

Tellfonl 1494

-,-

Vende-se
i uma lancha em perfeito esta

do com 40 palmos de comprimento
Trata,r com Rosimiro José Cos

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

·�fiNtÃS ·PARÂ -li'iPRÊssXÔ
-

COTTQMAR
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o C. R. Aldo Luz,· verdadeira
o seu '31 o aniversário

expressão do remo catarinense, completou ontem
de fundação'. Nossos cumprimentes a os es Iorçacos dirigentes
do alvi-rubro 'da rua' João Pinto

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

"PAULA RAMOS ESPORTE rida de São Silvestre, a iniciar- os membros do Tribunal de Jus-

CLUBE" se á meia noite do dia 31 do tíça Desportiva da entidade da

Recebemos e agradecemos a corrente.
-

rua João Pinto: Flávio Ferrari,

seguinte circular': .. Como s� sabe, Inostrosa foi o presidente; Waldir Grisard,
Florianópolis, 16 de dezembro de vencedor da rústica do, ano pas- Tomaz Chaves Cabral, Antônio
1949. (sado. Romeu Moreira, Antônio Go-

Tenho o prazer de levar ao mes de Almeida, Arnoldo Cúneo,
conhecimento de V. S. que em TREINOS FRENTE AOS CHI- Elpidio Machado e Ãribaldo

Sessão de Assembléia G8ral: LENOS, PARAG�AIOS E URU- Póvoas.

realizada em 15 do corrente, f�1 GUAIOS
, -._

eleito o 'seg_uinte cons.elho �ell- RIO 27 (A.G.) __:_ O Selecio- RAUL INOS'I'ROSA NA.

berativo, deste Clube. "nado do Brasil, dentro do seu SAO SILVESTRE DE 49

Presidente _ Dr. Osvaldo Pe- programa de treinamento para De São Paulo ínrormam-nos

reíra Baixo. o Campeonato Mundial de Fu- que o grande maratonista chi-

10 Vice-Presidente -_ Dr. Do- tebol, participará de vários Io- leno Raul tnostrosa já se' en-

mingas Trindade. goS intermunicipãis, inclusive contra naquela cidade, devendo
.

20 Vice-Presidente Fere. com chílenos, paraguaios e ur�- participar da sensacional Cor-

nando Koenig. guaios. Em fevereiro enfrenta -. NOVO RECORDE DE .

MEMBROS remos o Chile e em maio, em DECATHLON

Benito Araujo, Alexandre C�s- dois jogoS, a entusiástica e De Buenos Aires chegam-nos
ta, Miguel Cristakis, AgaI?lto adestrada equipe do' Paraguai. notícias de que o argentino
Katcipis, Gilberto Abdala, AI-

. Enrique Kistemmacher conse

:!'redo Mcyer, Francisco cost_a,1 SUL-AMERICANO E>XTRA DE guiu superar sua marca sul-a-

Jorge Barão, Julio F. Lobo, Joao ATLETISMO merícana de "D�cathlon", fa-

F. Dias, Lucia F. Silva, Rubens O Campeonato Sul-America- zendo um total de 7,095 pontos.
Mafra, Emílio Schroerder, Lou.- no Extra de Atletismo será rga- A marca anterior era de 7.011

rival oarcí, Osmar Tavares, R,l- Iizado a 15 de revereíro do pró- pontos.
guíeri Quieriguini, Gustavo Re- ximo ano, em Montevidéu. Cada

gis, Aurelio G. Garcia, Gl�dsto- paí1s do Continente será repre

[le D. Amante e Nilo ;Nocetl, sentado por Íl?ve atlétas, não

Que reunido elegeu para nor- podendo dois I atletas de um

tear os destinos do "PAULA RA- mesmo pais concorrer em uma

MOS ESPORTE CLUBE", no de- só prova. Será considerado ven

correr do bíenio 1949/1950, a se- ceder o pais que obtiver fnaíor I
guinte DÍretoria: número de primeiros lugares,
Presidente de Honra _ Dr. não sendo considerados' os elas-

Marcilío Mota. . � sificados em 2°, 3°, 40, etc,
Presidente· - Luiz Batti!stotti. O Brasil será representado pe-

10 Vice Presidente -

D.ep·
Braz j los seguíntes a�letl:::� .

Joaquim Atves. . I Haroldo Pereíra da SIlva

20 Vice Presidente _ Dr. João ,)00 e 200 metros rasos.

Ricardo Mayr.
' I Nandim Marrsis - Arremes-

10 Secretário - Darcy Goulart so do Disco e Peso.

de Sousa. ' Adílton Luz - Salto em AI-

20 Secretário _ Iron Campos. tura.

10Tesoureiro _ Mauro SchuttE(l Senibaldo oervasi - Ou Rai-

20 Tesoureiro _ Romário Ca- mundo Rodrigues _ Salto com

rioni.
.. I Vara. .

.

Orador -: Dr. ,R�fael Cruz LIma I Od�mar Fer�eIra ou Hélio

:AssistêncIa MedIca - Drs- Guere i Coutmho - TrIplo Salto.

xeiro da Fonseca e Jo:sé Rosa- Wilson Gomes - 110 e 400

:rio de Arauío. metros com barreira.

lAssistência Jurídica - Dr. Jose navse Castro - 110 e 200

iPatrocionío Gallotti. metros.

Publicidade _ Moacyr 19ua- Clara Mueller - Arremesso

temy na Silveira, Aribaldo

P?-I
do Peso e Salto em Altura.

-

voas Dib Cherem e José Cordei-. Wanda dos Santos _ 80 me

ro.
' .

.

tr'Os com barreira.
.

.

Conselho de Finanças: Ernes
to Brandt _ Memotos: Osvaldo
Bittencourt, João Cristackis e

Ernesto Meyer Filho.
Conselho de Sindicâncias:

Presidente:- Lauro Battistotti
_ Membros Osvaldo Carioni,
Jonas Oliveira e Luiz G. Dias.

,
DEPARTAMENTO GERAL DE IDESPORTOS \

1

Conselho Técnico: Presiden-
. te: Ranulfo Sou'Za ---:- Membros:
Bruno Schlemper, Bento cariO:"
ni Waldemar Fornerolli e An

tô�io P. Oliveira Neto.
Dir,etor Técnico de Futebol:

Telmo Lucas de Andrade.
Diretor Técnico de Atletismo:

...- José Barão.
Sirvo-me do ensej o para apre

sentar Os meus protestos de
elevada estima e consideração.

• •.h:une som ... acabamento.,
solidez... no piano perfeito!

I
I
I
l
I

\
DARCY GOULART DE SOUSA

\ 1° SECRETAIÚO

\
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

: DESPORTIVA

! ES,colhidoS pela nova direto
ria da Federação Catarinense

I

�de
Desportos, são os seguintes

II

� ,

1\'

1\

Floria nópolis

Além de várias mo"êios parn
pronta entrega,., êste m,.rav,

lhoso p:aIlo pode ser seu ho;€
mesmo, através do plano dEi
pagamento a longo prazo r

Suhwartzmann
. REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/Á
ex. 134 - Te I. KNOT

RITZ - ÁS 5 e 8 horas
Comédia ...

Romance .

Drama .

- A história de sete pessoas
cujo destino seria decidido,

VESPERA DE Nl\TA1.
C9m:

George RAFT.

George. BRENT.
Randolph SCOTT.
Joan BLONDELL.
Virginia FIELD.
Ann HARDINQ.
Reginald DENNY.
- Uma Vespera de Natal que

você [ámais esquec.erá!
No Programa:
Jornal da Téla -- Nac.
2) _!__ Touros vistos da Cêrca

- Short.
Preços: Cr$ 5,00 e 3,20. Livre.
Crianças maiores de 5 anos

poderão entrar ás 5 horas.

ODEON - ÁE 8 horas
última Exibição.
etc. : ..
etc....
etc... '

MINHA ROSA SILVESTRE
(Téchnicolor)

com:

Dennis MORGAN.
Arlene DAHL.
etc .

etc .

etc... '

No. Programa:
1) - A Espor,te em Marcha

Nac.
2) =" Metro Jornal.
_ Atualidades.
Preços: Cr$ 6,20 e 3,20.
"Imp. 14 anos".

A vida é tão cheia de impre-
vistos ...

_

CADA HOMEM QUE PASSA ...

é um drama que caminha!
ROXY - Ás 8 horas

- Programa Colosso.
l

I I
Interessante short em ,2 par-

tes:
.

ALCOOLICOS ANONIMOS
II

Ray WHITLEY.

----�- ------

Associaça·o-Esc-tileira S. Cri�tovão
Declaração

, :-

.

Declaro a todos os interessados que, a partir desta, mi
desligo de todo o movimento escoteiro e de crianças que o

Revmo. Pe. Dr. Itamar. Luiz da Costa, vinha mantendo, nesta
Capital.

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

Boas Fe�tas, Feliz Natal � Ano Novo� Faça uso do
Braço de Longa Distancia

COMPANHIA TELEFONICA CATARINENSE

Departamento de Saúde Pública
Nês de Dezemhro-Plantões
Dia 31 Sábado Farmácia Sto. Agostinho Rua Conselh�ir'o Ma:rn.
Dia 1 Domingo Fármácia Slo. Agostinho Rua Conselheiro Mafra,
Dia 7 Sábado Farrnécía Esperança Rua Conselheiro Ma'fr<l.
Dia 8 Domingo Farmácia Esperança Rua Conselheiro Matua.
Dia 111 Sábado Farmácia Da Fré Rua Fellpe S0hmidt.
Dia 1;5 Domingo Farmácia D� Fé Rua Fesipe Schmidt.
Dia 21 Sábado Farmácia Moderna Rua. João Pinlo. )

Dia 22 Domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto.
Dia 28, Sábado Farmácia Sto. Antônio Rua João PinLo.
Dia 29 Domingo Far-mácia Slo. Antônio Rua João Pinto,
O serviço noturno será ef'etuado pelas Farmácias Sto. Antônio e

Noturna sitas ás ruas João.�into e Trajano n. 17.
A presente Iabela não poderã ser alterada sem prévia autor izaçâa

deste Departamento.
.

Departamento de Saúde Pública, em 7 de dezembro de 19i9.
Luiz Osu-aldo D'Acampora, Inspetor de Farmácia.

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

A .vista e· a prazo
Enrolamento de motores, dínâmos e transformadora.

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessortos, outros aporelhos el'"

trícos, artigos elétricos, etc.

Rep}'esenta9ôes diversas, com exclusividade dos. ihsupedveltl
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY·.

A ELftRO - Tf!CNICA \.

Rua Tte. Silveira. 14 - Caixa Postal 193 - Fone 711.
•

. ..-em

BANDIDOS E BALADAS
"Far-west" miniatura.

III
- Uma comédia original e di-

vertídíssíma! I
A MENINA CRESCEU

Datilógrafa
.

., diplomáda
Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

F'erreira.

com:

David BRUCE.

I.·NUa HUNTHER.
- Uma história agradável e

deliciosa! ..........................
No Programa:
Cinelandia Jornal - Nac.
Preços: Cr$ 4,20 e 3,20.
"Imp. 14 anos".

Caixa Postal 55

I

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

Bom ' binóculo
Orande vlsãeIMPERIO .,_:_ 8 lióras

'

A CRUZ'DE UM PECADO
An,n SHERIDAN.
Lew AYRES

Zachary SCOT'r,
IMPERIAL - (Fechado para

Reforma.

/

I

.............. o· .,. ••

Viqêo maior e ffiditl pt'rfelttlfll
que SI de um bom b\oócu�

alcaoça quem tem sólióa
im'trução.

Bons livros, sobre todos Q:f.II

assuntos:
LIVRAR!A ROSA

Ru.a Deodoro, 33 - FI 'ri!:'�pofi..

•

Amanhã -- RITZ e ROXY
Don AMECHE.
Gene TIER.Í\n�Y.
Laird GREGAR.

em

O DfABO DISSE: NAOI
6a, Feira - RITZ .

UMA NOVA AURORA SUn.GIRA -

com:

John CARROLL.
William ELLJOTT.
Vera RA'LSTON.-

Sábad() - RITZ
"Avant Premiére"

O EXILADO
com:

Douglas FAIRBANKS JR.
Maria MONTEZ.
Paula CROSET.

!
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I
RADIOTERAPIA li

DR.�:J�ioD�TO � IAtende, diàriamente, no Hospital de Caridade � ,

.......&W�_
_ _ _ _ _._ .- __w_-_-_ 'J"__-.-.__ � !

Dr. Alvaro de Carvalho Dr. Guerreiro da. I
Doenças de Crianças

F
!

ConsultorIo: RUa' Tenente, ODSeCa'
IUlvelra, 29
Horário de consultas: 9 ás 11' Médico -

...
Ba\bados: 14 ás 17 hs.

Dr. Milton Simone
Pereira

Clinica Cirurgica

'.._,

Molestias de Sf,!nhoras

CIRURGIA GERAL
1)0. Serviços dos Professores Bene-

1iieto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das H ás i 7 horas

, Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

Diretor da,Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PART0S

Diagnóstico, controleue tratamento

iUpecializado da gravídês. Dístur

�iOll da adolescência e da menopau

lHo Pertubações menstruais, 1'1�1".

maçÕes e tumores do aparelho gení
bd feminino.'
Operações do utero, ovários, trem

.... apendíce, hérnias, varizes, etc.

Cirorgia plástica do perineo (ru-

l\Iiru) .' - ""
'"

)�SISTENCIA AO PARTO E OPE-

RAÇõES OBST];:TRICAS
, Doenças glandalares, tiroide, ová

rios, hípopíse, etc.)
i)blturbios lIlervosos - Esterilidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - T�L

IAtl
ResM. R. 7 de Setembro - Edit.

Cru e Souza - Tel. 8411.

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho
ras - Proc:tologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

as - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e la taro

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

II - Telefone 1.422.

Dr. lIár10 lfeaAa...
,Çbdca médica de .dulto. • eriaaçu
OODIIUltório - Rua, João Pinto. UI

Telef. M. 769
Couulta da. 4 ii 6 horu

"'dbeia: Felipe Schmidt L.'.
TeJef. III

Dr. r••1o '0.'.
Clinico e operador

Oaault6rio: Rua Vitor MeireJu. •..
Telefone: 1.405

ICaaultaa dali 10 ii 12 e da. 14 ...

I' m. Re.idencia:· Rua Bl_
22. - Telefone: 1.620

\.

Especialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
,

GANTA
Tratamento e Operações I,'

Besidêncía: Felipe Schmídt, 99
Telefone: 1.560

Consultas: Pela manhã no H08VUaJ
Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.

.

Horário: Das 14 ás 17 horas.

JIl'- POLYDORü ERNANI DE. S

THIAGO
Mé'dico e parteiro I

'0 Hospital de Caridade de

, rtanópolis. Assistente da

Maternidade
-oeaças dos órgãos internos, es oe

eíalmente do coração e vasos

ioences da tíroíde e demais gían
dulas internas

,Unlca e cirurgia de senhoril' -

Partos

tISIOTERAPIA - ELECTROÇAR
OIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
tORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
'as.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor. Meireles.. D. 13

Fone manual 1.702

RESID�NCIA:
A.venída 'I'rompowskí 62

1 Fone manual 788

tranllporte. regulares de cargas dap8rta de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA YORK
Infol'ma.o§e. eomes Aaeilt.. ,

F'IOlI'len6pohl. - C.rlas HoepckeS/A - cr- Teletone 10211 ( Eni. t ereg,

São Frll�cilco do Sul - Carlo I Hoepcke S/A -CI - Tele!oa� Ij 1Id 00 � '<; '41\ :!K

Pio-

Ext�avifl de apólices

SEDE SOCIAL:

POlfll0 ALEGRE

Elisa Maria Collaço Barbosa
torna público,' para os devidos
efeitos, o extravio das seguin
tes apolices da Divida Pública
do Estado de Santa Catarina:
Lei 769: apolíces números
2634, 2635, 2637, 2639, 2640,
12641, 2643, 2644; 2645, ,2646

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

12636, 2638, 2642, 3283; Lei 507:11076, 1078, 1099, 1100, 1101,
, 1102, 1103, 1108, 1115, 1116,
1117, 1119, 1120 e 1121. ,

Florianópolis, 12 de dezem
bro de 1949.

Elisa-Maria ColIaço Barbosa

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.� 68 t.O ANDAR

CAI)<A POSTAL, 583 - TELEFONÉ 6640· TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

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

CajxCl PO! tal, 69 Tel.:"Plotectora" FLOa,ANO""OLIS

LAVISO
ELVIRA MUND MAZARAKl8

(Dona Vivi)
Obstétrica (parteira)

Comunica que desta data em

diante encontra-se à disposição I

de quem necessitar de seus ser

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

.....................................................
'-

.................. , .. .. J .

DR.
Se, ricos quereis ficar
De modo tacil elegal
Fazei hoje uma inscrição
Credito Mutuo PrediaÂ. DAMASCENO 'DA SILVA

ADVOGADO.
..

:
.. .. .. .. • • • • .. .. .. .. .. ,. , e_ .

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça )5 de Novembro, 22 - ZO anL

Dr. Roldão Couo"
CIRURGIA, GERAL -- ALTA CI·
IlURGA - MOL1tSTIAS DE S'_

NHORAS - PARTOS
.

I'ormado pela Faculdade d. MedI
lIlaa d. Unh·eraidade de Slo Paulo"
onde toi a•• istente por vário. anoe do'
Serviço C,rúrgico do Prof. Allpl.

CorrIJa M... ·

Cirurgi. do estômago e Yi.. eircula·
're., intestinos delgado e 1"8810. tlroI· itI.._ NH_ l4Ntet I04 ...

de, rins, próstata, bexiga, atera,
oTárioe e trompas. V.rieocele. �

eele, 'f.riu. e berna••
Con8ulta.: Das 3 li 5 bana. , J1I&

J'elipe Schmidt, 21 (.ltOl da caIA
Paraiso). Telef. 1.5911

Ileaidbcia: Rua Esteve. Junior. 110;
Telef. M. 764

Dr. II. S. CayaIc:uÍI

ClliI:::·._l;��.?__��o.ertoncu Espe�ializada em artigos para Tu.bos � c.anos \

(Po!�� �:laS!���a'�lO- R'EC'EBEU homel!s .. ." l· 'gaVlJnizados
na! de MedicIna da Universidade VARIADO SORTIMEN10 DE CASEMIRAS NA- A h d t d

'

do BraBll) ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
cegar en ro e alguns

��coa Pp�tc�P����sod:aD1:r�::n. MANTEM PERM4NENTE ESTOQUE DE ,ROUPAS FEITAS
dias grande importação a pre-

Federal PA "HO '1\1
\ ços reduzidos , ' ,

.

J h-Interno de Hospital PsIqU1f.. R.."J. MEJ,�S MEYER' & COMPANHIA \',
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FERIDIlS. REUMI\TISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir 'de Nogueira
M.diaaç6o Cluxi1iclI' DO tratam.nto

da .um. .

r"nes: 1.324 e 1.388
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Perdeu-se
A caderneta da Caixa Econômica

Federal pertencente à Neusa Bar
reiros. À pessoa que levá-la à C::li
xa, os agradecimentos' de sua pro_
prietária.
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Washingtftn interpelará a 'Rus�ia sôbre o destino dos presos japonese'••••••�-- _.- _..........•••- -••J WASHINGTON, 27 (O,E�) - te> de Estado declararam, entre� tremo Oriente.
Os Estados Unidos estão consí- . tanto, que até agora não houve I Os russos devolveram até at
darando a conveniencía de in- entendimentos com Moscou a i gora cerca de 1.300.000 prísín;
terpelar a União Soviética so- respeito do assunto. A questão; neíros de guerra japoneses,
bre o dastino dos 370.000 prisi- do desaparecimento de tão mas estima-se em 370.000 o l1U

neíros de guerra japoneses. de- grande numero de prisioneiros mero de soldados que deveriam
saparecidos, I de guerra japoneses foi levanta- ter regressado á pátria e não 0-'

Funcionarios do Departamen- da no Conselho Aliado do Ex- \fizeram.

Para 'Celebrar o primeiro centenario da
cidade de·· Blumenauemocíoncnte Natal

dos enfermos Dois concursos ínstitoidOf: pelo 8ovêrno dó E,;tado
,No Hospital «Nerêu Ramos» e DO Pavilhão Com o fim de emprestar ofioial-I concorrentes, pelos seus pseudôni- § 2° - Os trabalhos premiados,

'J I B -t
mente aos festejos comemorativos mos, froarâo propr-iedades do Estado, que

« BSe iua OI eUI»- do primeir-o centenário de fundação 6) .Prazo para entrega dos' tra- gozará de Lodos os direitos autorais
Elor ianopol is já conta índiscutí- armado o altar, onde ás 9,00 hs. 'j da cidade de Blumenau uma contrí- halhos, a partir da data, da publi- da primeira edição, desde Q11e pro

velmente, no campo da ação social. revmo, Mons. Frederico Hobold ce- buíção decisiva e' que assegure o cação dêste edital, expira em jn-í- mova a sua publicação até 31 de
.com algumas e eficientes associa- Iebrou missa campal, com ::t ass is- maior brilhantismo às comerhora- meiro de julho de 1950. dezembro de 1950.

ções de assistênc ía nas mais diver- tência da Irmandade dos Passos, ções, o Govêrno do Estado, por in- 7) Os trabalhos serão julgados 8) Serão concedidos, pelo Gn-"
sas modalidades. Dentre elas, po , doentes internados no Pavilhão ': no terrnédio da Secretár-ia do Interior por uma comissão integrada por vêrno do Estado, dois prêmios aos

rérn, é notável à ação da Sociedade Hospital, doentes não> hospitaliza- e Justiça, Educação e Saúde, ínstí- um crítico, um escritor e um pro- concorrentes': Um primeiro lugar"
de Amparo aos Tuberculosos, que dos socorr-idos pela Sociedade. que tuiu dois interessantes concursos: I fessor de português, de renomes no valor de Cr$ 20.000,00, e um se- '

reune um grupo de abnegadas se- também estava presente pela sua um de monografias referentes à co- nacionais, à escosha do cleCI'etário gundo lugar, no valor de .

nhoras, auxiliadas por Hill punha- diretoria. SObre o altar, os ramos Ionização do Vale do Itajaí e outro do Interior e Justiça, Ed ucação e Cr$ 5.000,00.
do de cavalheiros', empenhados to- de uma árvore da alameda foram de romances e novelas, ten \') por Saúde. Não serão concedidas outras>
dos em mitigar os soí'rímentos dos de tal modo ornamentados', que da- motivo central episódios do povoa- § 1° - Os originais não premia- menções.
tubercuíosos, já tã-o numerosos que vam a impressão de uma árvor-e de- mento daquela rica e hoje próspe- dos serão devolvidos aos seus res-

muitos, esgotada a 'capacidade Nata], Após â Missa, houve farta ra região catar inense, pectivos donos.

dos estabelecimentos hospítasares, distribuição de doces, roupas, cí- Ü "Diário Of'icialdo Estado", pu
aguardam vaga no seio de suas fa. garro); aos' doentes do Pavilhão, blica os editais do Departamento
mílias, facíutando, com isso, a pro- áqueles assistídos pela Sociedade, de Educação naquele sentido. E pa

pagaçã:o da. terrível peste branca. 'Como também a alguns internados ra que os interessados que porven-

A ,SO'ciedade de Amparo aos Tu. nas enfermarias' do Hospítaj de Ca- tura não os hajam �ido naquele 01'

bereulosos, entretanto, vem Iuían- ridade. O jovem Newton Vaz com a gão oficial possam tomar cnnheci

do bravamente contra a dissemina- sua gaitínha e os exímios sanfonis- mento do assunto e bem assun com

ção tio mal, cadastrando os que Se tas Gonzaga e Castellan tocar ..im vá o intuito\ de dar a mereoidu divul

tratam no seu próprios lar e assís- rios numeros de musica, todos mui- gação àquela nobre e patr ióticu Ini

tíndo-laes com medicamentos ali- to aplaudidos pelos assistentes, ciatíva do Governo, transcrevemo",
meatos, roupas, etc., além de pro- A Sociedade de Amparo aos Tu- em seguida, os aludidos editais:

porcíonar aos doentes pobres já berculosos, por nosso intermédio, Edital de concurso. de romances e

hospitalizados a aplicação da estre- agradece a valiosa colaboração de novelas, comemoratioos do. primei-
ptomieina e outros recursos da mo- todos que de qualquer maneira 1'0. centenário da cidade de

derna terapêutica. O trabalho sem contr-ibuíram para D êxito do Natal Blumeiuui

alardes mas profícuo dessa Soeie- dos tuberculosos. Devidament,e autorizado, torno

dad-e está a merecer mai'Ür divulga- público que se acha aber!.;:> o con·

�!�ti�om;�o�t�:n�I��o��aP�:t�nd:� HOJ·e no passado ���:�ti��;o�:an;:i:u:i��v��;t;������
,benéfic'aJl1enLe a sua ação SOcial., '

,

de fundação da cidade de B1umc-

Ainda agora, no transcu,rso ào Na- 28 DE DEZEMtBRJO na,u, sUJbordinado às seguintes con-

taI, quase sem repercussão na, im- - em 1813, no Arroio Grande 'dições:
prensa, r·ealizou a Socied,ade ü Na- Rio Grande do Sul, nasc,eu lrineu 1) O tema' dêss'es trahalhos deve

tal dos tuberculosos, que deixou em Evangelista de Souza, mais' tarde rá ter 'como, motivo centt'al assun

!todoS' os que o assis[.il'am a maIS

I
Visconde de Mauá; ,faleceu em 21 to referente à colonização no Vale

emocionante das impressões. de Outubro de 1889; do Hajaí.
Na vespéra, :dia 24, 'realizou-se no

- 'em 1841, BeutO'Gonça];ves da 2) Êsses lrabalbos' dever:io ier,

Hospital "N-erêu Ramos", ás Fi hs., Silva assinou como Chefe da, Re· no mínimo, 60 fô1thas dactilografa·
uma p'e:quena festa que terminou volução Riograndense com o Ge- das, espa'ço dois, escritos de um Ioda

com a d,istribuiçãio farta entre os neral Frutuoso Riv,er:a, Presidente ,só.

.internados de roupas, doces e pre-. da Republica Oriental, uma eon- 3) Os trabalhos dos concorl'en-

6enLes vários. No dia 25, pela ma- ven9ãü' secr-eta de auxilias d'e guer- tes devem vir com pseudônimo, em

nhã, a Ji.nda alameda que s'e desdo- ra; envelope fec1Iado, a;companhádo cíe
bra atrás do pavilhão "Josefina - em 1850, foi instalada a co- um outro envelope, em tamanho

Boiteux", no Hospital de Caridade, marca de ISão José, neste Estado; menor, dentro do qual o autor 110

e cujas árvores estavam todas capri- - ,em 1864, o Forte de Nova trabalho colocará uma ncha de

chosamente ornamentadas com fes- Ooimbra, comand'ado [leIo Tenente idenficação. com os dados seguin·
tões" viveu horas de indizível emo- coronel Portocarl'ero, mantem-se tes: 'pseudônimo, nome, .endereço.
ção. Ao fundo dessa alameda fora forte na defesa contra o ataque Qualquer sinal que possa identi-

dos' paraguaios. Esgotadas as mu- ti ficar .o cOIfuorrente, antes da veri
nições o comandante reuniu um Hcação do resultado do concurso,

Conselho, ressolvendo a evacua- implica a anulação de sua.. inscri·

ção do Forte, que foi executada ção.
durante a. noite, a' bordo do 4)' Os trabalhos, dentro das con-

"Anhambai" para <GoTumbá; dições .expo,s'tas no item anteriGr,
- em 187,2, em Rio Grande do devem ser remetidos à Comissão

Sul, �aleceu o'Brigadeiro José Ma· Ju�gad.ora, nomeada pelO senhor Se
ria d.a Gama Lobo d'Eça, Barã'O de cretário do Interior e ,Justiça, Edu
Saican, nascido em S:,mta Catari- cação e Saúde, através do Departa
na; mento de 'Educação, que os enca-

- em 1889, no PortO', Portugal, minhará.
faleceu o grande poéta. Olavo Braz Parágràfo único - Na face düs
de Bourbon, terceira imperatriz do envelope� que encerrarão os traba

Brasil, esposa do Imperador D. lhos devem os concorrentes escre

Pedro II nascida em Nalpo�es a 14 ver, a tinta vermelha: COIl'Curso de
de MaI'ço de 18,22; 'Romances e Novelas comemorati-
- em 1918 no Rio de Janeiro VGS do primeiro centenário de Blu·

faleceu o grande poéta Olavo Braz menau.

dos Guimarães Bilac nascido em 5) tNa ocasião da apura'ção, será
16 de Dezemlbl'o de 1865. ! public'lllda no "Diário Ofidal do· Es-

André Nilp Tadasco ; tado", e na imprensa a lista dos

'Jorl8116poll" 28 (le dezembro d� '949

o

600 mortos na
CnlolDbia
CARACAS,27 (O.E.) - o jor

nal "EI Nacional" informou que
seiscentas pessoas foram mor

tas em uma "expedição p,uniti
va" dOIS conservadores na pro
víncia de Cocuy, columbia, a 17
de dezembro.
O despacho procedente da

:fronteira colombiana informa
-que entre "quinhentas e duas
mil e quinhentas pessoas mor

reram a 17 de dezeembro". O nu

mero de mortos não é conhecido
exatamente, em consequencia
da forte censura do governo co

lombiano.

PARA FERIDAS,
I

E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.
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Regressou o titular da Secretaria
da Agricultura ,

De .sua viagem á Capital Federal, aqueles dois órgãos da administra
onde f'ora em objeto de serviço da ção federal.
administração do Estado, retornou Com S. EX/ciG.: o Sr. Vice.-presi-
sábado último a esta Capital, 8. dente da República dr. Nerêu Ra-'
Excia. o Sr. Dr. Leoberto Leal, ti- mos e junto ás bancadas de Santa
tular da Secretária da Viação. Obras Oatartna no Senado e na Cãmara,
Públicas e AlgTiétütu'ra. apreeiou diversos assuntos de in-»
Além de providências em, assun- teresse do Estado.

tos de ordem geral, relacionadas Teve, ainda, ensejo de firmar, em
com a execução de obras e servi- nome do Govêrno do Estado, Acôr
ços a -cargo' da sua ,secretária, nes· do Coam a União Federal, para a ex'e�

te Estado, manteve S. Excia. duas cução" poi [lar te d,o primeiro, das···
entrevistas com o sr. dr. Daniel de leis regulamentos e demais disposi- '

Carvalho, Ministro da Agricultura, ções vigentes que regem a Caça 'e

com quem tratou, erh especial, dos a Pesca neste país.
problemas agro-pecuá'rios em Santa lXo InstiLL1Lo �acional do PInho,
Catarina. com õ s,eu Presidente. Sr. VirgíIií)i'

GuaIberto, cogitou do problema ma
deireiro e florestal, assinando com

a referiãa autar.qui'a 'um Acôrdo'
para f-1 execução ãe serviços e tril-

.

ba'.hos··de fixação de dunas e reflo
restamento dos litorais d,e Laguna w

!fmbituba..

Es{eve,. também, com o Sr. Dr.
Glovis Pestana, Ministro da Viação
e Obras PúbliJcas, ·e com o Diretor
Geral do Departamento Nacional de
Estradas de Rodag'em, tratando de
as,suntos que pertinem llJO desenvol
vimento das obras de rodo-viação
em andamento no Estado.

I
Este jornal aproveita a oportuni-

dade para 'cong-ratul,ar ..se com o Go-�
Manteve entendimentos, outros

sim, com o Presidente d'o Conselho
Naciona� de Imigração e Coloniza
ção e com Diretor Geral da Divi
s'ão de Terms e Colonização, onde

cogitou de assuntos relacionados
com a matéria superintendida por

vê:rno do Estaldo e com S. Excia. o'
Sr. Secretário da lfJaçã:ü, Obras PÚ
bH.cas e Agricultura, pelos resulta-
idos benéficos que, sem dúvida, tra
rão a Santa Gatarina, os' dois ins�
trumentns de AcOrdo acima referi- ..

dos.

/

A proposiLo de uma laca I do DiáJrio, de ante-ontem, res
peito a reclamações que porventura lhe' haviam levado mOl'a

dores do, Estreit'o, Sô,bl'e a instabilidade da voltagem e',étrica
naquele _:. ouvimos, de noss'a parte, outros comentárioS', tam
bém de pessoas resident'es naquele sub"distrito.
\ Em resumo disseram-nos: isso de voltarmos à estaca zerÜ"

c continuarmos no escuro, como pare,ce desejo de' alguns. é

,sohlçã.o que muito a,gradava aos co.mpúnentes de Ce1'i,O par
tido político. As ,pessoas d,e boa vontade e' razoavel compre
ensão, pre\'enidas por c'onstantes e repetidos avisos irradia,dos
pela Guarujá e cientes mesmo' pela no;ticia qUe se propalou de
casa em casa, - essas :pessoas conhe'cendo a. inauguraçãu de
um motor, não quiseram experimentá-lo com lampa-das for'
Irs 'e radi'os liga<los. Se ní10 houvesse ÜleviLavelmente OSCi),fl

'ção de voltag,em, até ,que ü nnvo motor fôsse regulado, os aVJ'

sos; que fora'lil f,eitos, seriam absolutament.e inÓ'cuos. Quem se

queimou: ,queill1ou�se por espíritO' e�[lQrtivo ou-por inimiza
de ao Sal de Frutas Ena!
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