
invadir os Estados Unidos e Grã-B�etanhaF
batlerias ';,

,.

:,��,;(
bacteriologíco fora üesellVôlVÍ-cro .a Khabl'ovsb. Disse um dos p'rlsio
tal ponto, que os prisioncíros norte neirns nipónicos que a infecção de
americanos" eram submetidos a

.

ex- elementos norte-amerxjanos com as

pertencias com as bacterras,' a fim varias hacterías gerrnanícas indica
de verificar o grau da sua reação. va aos nazistas e japoneses o grau'
"ISegundo se Informou. o julgarnen- de imunisaçâó em que se encontro
to ele doze altos prisioneiros de vam, podendo assim a guerra hacte
guerra japoneses está sendo desen-' ríologica ser feita com mais precí-
volvido na' S�beria, 'na cidade de são. .

Entrou no terceiro dia,' a greve
V

f dos ferroviários em Londreserdodeíro encanto um. presépio LOi\lltRES,28 (O. E.) -:- A greve i'legaI' dos ferroviários entra nó

exístenle em Blumenou
terceiro dia, embaraçando as atividades 'de milhares de viajantes em

1 .lo......
Londres e na Inglaterra meridional. Menos de 20 dos 268 ferroviúrios

Seu
-'

mecanismo dá regularidade aos movl·mouto·s das fl"Dur,· �.�:�l':�a��:b���o�r�l�r:l�!r���:.l��� ���.iã��l�:r�d�o;:�C�l�t�l�t:�::�I�:·Pt�.��
\I

-

'"enovial'ios em virtude do horario de serviço nos dias feriados

abas. O op.e,árío MaDOe� Jo�o da Silva e seu presépio inédito.
Blurnenau, 28 - Ja gozava deme- localizado a rua da Gloria, no bair-I do aguado da nossa infância e ado- Ereclda fama o pre.sépio qqe estava ro do Garcia. Era costume .vermos

I
Iecência, relembrando as viàgens de m

•

._ grandesromarias de curiosos e de- Guliver e Liliput a curiosa cidade

Vel. Alves'"Marinho vot?S, que a�s domingos dirigiam- de pequeninas gentes, que sofriam,
Ao deixar, por imperativo de- lei,

se a�u.ele bairro" para admirar a lutavam, amavam, guerreavam, e

j
I

o servico ativo da Policia Mi'titat' prodigiosa obra de 'pa'ciência, 15-er- conspiravam.
\>'

severanc 'h' d M
.

d d
.

.

Washington, 28 (V. A.) .- As au-

do Estado, e, consequentemente, o
. ça e engen .arra o sr. 1 .�- E um ver a erro encanto apre- t· idad -te-arnerí h'

n I' J
-

d Sil ,. ..

I J'
,

E I or-i a es nOI e-amerrcanas ac um

Comando Geral da disciplínadã e
oe oao a, 1 va ·G{ue, ano apos septo c a rua tajaí. ; agora, quando

que a u"p t 'J' t
ano. mais s e esmerava no upresen- f tei

.

N tI' d
rmas e eq I' .amen o 11E uar

hríosa Corporação, o sr, coronel
es ejamos mais um J a a , to o eu-

d E t d Unid
.-

tal' uma coisa inédita. Transladado f it d d
.

,1 ..
'

h b t
os < s a os - ,lU os .começal'ao a

João Cândido Alves Marinho o faz
- ei a o e pmneu-in os, co er os .

d
.

para a rua Itajaí _ antiga Minas de bolas e la'ntejoulas, branco de
ser envI.a. o.s .v.alia a Eu.ropa o\,;Jdel!-sob a mais digna e honrosa consi- t I j

-

Gerais - o criador do admir-ável 1 dã
.

I 1 dos naí
a ,em evereiro, próximo, um mes

deração. pessoal, da parte não só do
tx a.go ao, SID1.U anc o a neve os pai- .

Govêrno, senão aínda dos seus co-
presépio poderá, enfim, descansar, ses europeus, nesta época de um -------

mandados e companheiros de ar- '1!0I·qllC não cremos que possa vir abrazenLo calor, convem visitar o

aperfeiçoar 'o retrato {la zona de presépio que é a tradição dos nos-
mas.

B l'
Of'Iclal que, :0;0 exercício cio Co-

e ,�m, onde .há mil novecentos e sos maiore-s, e e�'pirito cristão que

Imando, que ocupava desde há cêrca qual enta e nove ano.s, numa nrange- se renova e se alimenta de esperan-

dei dois anos, ou em outros postos, ,dollra, nas'ceu o Hei dos ReIS. c.as num porvir meihor e mais fe-Isempre se houve com absoluLa C01'-
Não só as crian�as, mas, nós hz.

,'('ção,
.

de modo o c.orr.es.PCf\(!l'l' 111 adullos; fl�m�JOS _
UfiljrCssHlnaclos

I
. Os Jo",'itlS sincero.- parabens ao

confimwa LlG G-ovêr�o e às slmpá-
('unI a regll.'lrldacle do,.; rnO\'lmen- St'. :-'1a'loel João da ,silva pela mag'

tias de �Olegas e de a.dmiradol'cs, (J
tos, sua c.oordena(,'ão, a aparelmia nif.ica \\1'1:1(,:1\0 que tanLo bem faz

sr. CeI. J()âÇJ Cândido Alyes' Mari- de naturalj,dade daiS figurinhas Lais

I
ao coração da gente. --------------------.

;l��iC�=i�v�i�l:�I'���o�:h�Oe d���:�� ��l��de��rn�,��;���E �H�:�S��i:��l: Ir--rompeu e"i"W"\ g'rande a+l·VI'"dade ola preCIOsa mIlllatura esquecemos ......... .I
1e foliha de serviço, que lhe valj:lrp .

f
., tudo ao .nosso' redor e volvemosà.}h 1

-
.

I'"' d t'as mais jusbas re erências de louvor
içlacle quando- devoravanlOs sôfre- maIs ve o vu cao· a IVO. a errae de a-prêço peslioal.
go-s a:queles Uno.s·de aventuras tãoTendo-se portado, em tôdas as

horas, com inquebrantável compe
netl'ação do §eu dev·er e com inex

-cedível brav'u'a nfls campanhas cm

que a luzià..l COl\poração calaJ'inen
se confirmou sempre as lradi'ções
d,e coragem indômita do soldado
barriga-verde, o sr. CeI. .Toã.o Cân
dido Alves Marinho assinalou, na

quela'E; fileiras, o seu lugar de hõn-
, ra, que lhe valerá a co.n.tin�ação do

respeito, da ·estima e da corl1'iança
dos seus coestaduanos em geral.

.AJo agradecer-ll1e, em nome do
Govêrno e também de sua própria
parte, os ,serviços que prestára à

Pátr.i'a" ao Estado, e à Po�ici.a Mili

tar, o sr. M. OLhon da Gama Lobo

d'Eça, ilustre Secretário tia Segu
rança Pública, o fez, por oficio, nos
seguintes termos:

"Florianópohs, em 27 de de1em
bro de 1949.
Senhor Coronel:
Tenha a honra de, em nome de

Sua Ej1oelêl1cia o Senhor DOULor
Governa1dor do Estado e em meu

próprio, agra'decer os relevantes

serviços que prestastes às ins:Litui

ções, ao Estado e à. Policia Militar,
dur.alnte quasi tri14ta e cinco anos

oe profícua atividade policial-mili,
tal'.
Em todos os posto�galga!los pelo

vosso m{:';("ito p·e.ssoal, inC1t1.1Sive o de

Comandante Geral de nossa disci

plinada Corporação soubeste curE·

prir o vos�o dever.

Apresento-vos as minhas cordiais

saudações" (a) Olhon da Gama Lo

bo d'Eça, Secretário da Segurança
Pública". '

Hitler pretendia
c·om·� Ioda a sorte de

Moscou, 28 (V. A.) ;- Os depot- sjio de que j os Esta-dos -Unidos e a I colhendo declarações feitas no pro
mentes no jUlgamen. to dos pr isionei- r Grã Bretanha estiveram prestes a

'I
cesso, entre outras causas' o segu in

.irOS' de guerra japoneses, publicados ser awos de um ataque bacteriolo- te : "Pr-is ioneiros japoneses. af'ir
ontem 'pela imprensa, dão 'impl'es-I gico alemão. Relatam 0:8 jt"'nais, 1'e- maram que o programa de ataque
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Toquio, 28 (V. A.) - A policia
nacional -anunciou 'que sucum1b-iram

,três pesso�s e filCaram feridas di
versas outra,s em consequen-c-ia de

t],'emoreS' de tena pl'olonga-c{os te

gistrados na ilha de HeI1shu.
O monte Aso, mais velho vulcão

ativo da t.erra e o maior da jlha de

Ryushu, ao sul de Honshu, irrom-

As mulheres mBis
be� vesUdas dtJ
mondo

.

NEW' YORK, 28 R. - A duque.
sa de Kent e a duquesa de Win
dsor foram designadas p,elo Jns
tit1LtO de Elegancia desta. cidade
como ,duas das dez mullzens mais
bem vestidas do 1nundo. Nenhuma
das estrelas de Holilrw'ood foi in
chtida na lista do Instituto. O
mundo a1'tistico foi l'ep1'esent-ado
p01' Mary Martin, estrela de
"S(J;tth PaciJfic"', jatualmenie. "-t.m

. gl'ande stwesso na 'Broadway, e a

sra. Kingman Douglas, irmã de
Pred Astaire, e ex-Lady Vaven
dish_ Rntr" as ol1fl·(I.� d� listn de
dez se incluem Mme. Louis Arpeis,
de Pcul'is, S1'a. William Pawley, s·l'a.

Harrison .Willi-ams, SI'a. William
Randolph Heal'st Junior', e Britain
Poy. A pl'incesa Margaret 1'ecebe1,t
16 'Votos, .a 1'ainha MIJ1'y, 9 e Miss
Margal'et Tl'llman, filha 'do presi
'dente, .,2.

Reduzidos a sets, os ministros,
nectonalístes

'

'I'AJPEH, 28 (O. E.) -- Fonles o fi:c iais' informaram 'que os minis
n-os, nacionalistas foram reduzidos a apenas seis, a. saber : Relações
Exteríores, 1<'inanças,. Comunicações, Defesa Nacional, Educarão' e

Jnlerior.
..

o

fevereiro próximo, cnmecará
rearmamento da Europa'

depois dÓ prazo 'Previsto. Esta de
mora na entrega do material de

. guerra signifitca que o governo te
rá apenas 5 meses pana gastar o bi
lhão de dotares que o Congresso
destinou para rearmar os países
signataríos do pacto do Àtlàrrtíco.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
.

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL .

SERÃO ATENDIDOS rl'ODOS QUANTÕS DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

RUA JrELIPE SCHJHIDT. .

HORARIO: DAS 1()l AS 12 E DAS 14 AS 17 HORAS,
DIARIAMENTE.

I

peu em grande ãtividade.
Pedras de enorme tamanho fo •.

ram arremessados a 100 pés de al

tura. Não se seguiu nenhum fluxq
de lava.

mamata, fica na ilha de Kyushu_
Começou ele a erupção que se po.
dia ouvir d·e grande distancia.
Fumo negrõ e cinzento saiu de

Rakd'at-e, pi'co central do monte. As
-cinza-s eS'palha'das cobrem a areaO tremor -ating'iu nove pr-ecfeiLu

ras loca!liza'das bem ao norLe de circunvizinha.
Os .meteorolo:g'istas disseram não

ha'ver nenhuma ligação entre ao

erupção citada:' e os t,j.'i9mores de
terra.

TOlquio.
O monte Aso, a 12 milhas de Ru-

O' novo bombardeiro a jato dos
Estados Unidos

Tem três potentíssimos motores o XB-51
PATUXENT - E.E. U.D. - (S.

r. J. - .Q novo bombardeiro a ja.to vaI de Provas Aréreas nesta cidade
XB - 51, 'Sia Força Aérea, acaba
de l'ealizãr com exilo o primeiro
vôo de prova. Seus três moto-res a

jáLo J - 47 General ElectrÍ'c; os
mais possantes dOIS Estados Uni
doS', dão um impulso total de 'mais
de 7.500 quilos.. muns cara1oteristÍ'cas do referido
Construido pela Glenn L. Martin avião consiste na localidade dos

Company, o XIB-51 tem dois dos estabilizadores horizontais, que são
seus motores na parLe· ante-riol', montados em forma de T no alto
sob a asll., e 6 terceiro, na cauda. do estabilizador- verti'cal e do pIa-
o XB-51 at.errisou '110 Centro Na- no de �eriva.

-----��------------------------.-----------------------------------------------------------------

perturbadàs
ataques à Igreja

J italianos neutralizem "as provoca
ca, SuiÇla, Alemanha e de outras re· I ções" do Ano Santo, faz,endo uma

giões da Itália. Espera-se qne 00 nú- Imaniifestação pwcifista, na véspera
mero dêles aument,e c0I1SideraveJ..1 dl9 Novo Ano. Ü Sumo Pontífice se

mente com a aproximação ç!o NOiVO prepara para receber as represenLa
Ano e durante a' Semana Santa. A 'ções dip].omát1cas de 40 nações
imprens'u comunista ,continua ades. Cllilreditadas junLo à eSa'nta S'é e que
fechar IS,eus 'ata;qu�.s contra a Igre- vão apres-enLar cumprimentos para
ja. Os' comunistas 'pediram que os o Novo Ano.

As comemoracões
,

pelos comunistas ..

do Ano \ Santo
.( ,

Violentos
,Cid.!ide do Vaticano, 28 .cO. E.) -

Uma onda de frio se aJ.astrou sobre
Homa, �nando -os �el',egrinos, em

número d·e 12 mil mais ou menos,
ini,ciaram a visita às 4 Basílicas pa
triar.c-as. A temperatura está frigi.
dissima. A maior parte dos pere
grinos é da 'Espánha, França, Bélgi-

"O Estado" ta.mbém envia ao ·sr.

<::el. Alvare,s Marinho cumprimentos
fl votos de constantes fel�ad.es.

..

______ 'l � � ___

Encontrou uma pé
rola ao comer ostras
Bilbao, 28 (E.) - No café ba�

.

"Irunha", desta cidade, uma senho
ra, 'quando- comia o,st-ras, encontrou
numa delas uma perola de grande
tamanho.

alpó,s o seu .primeiro vôo, que se

iniciou no Aeroporto .Martin, perto
de :BalLimore, no Estado de 'Mary
land. ·Não sle fez �enhuma tenLati-.
va para '.fazê-Io voar na sua mais
alta velocidade. Uma das 'mais inco-

Não é esté o primeiro cas'o
.

que
wqui ,se verifica, pois no d,ecursQ
dos ultiulO's três anQ'S já foram en�

contr-adas mais duas.
/

Realizaram-s8 ante-·
ontem as 'eleí�ões,
boUviaoas.

I
La Paz, 28 (V. A.) - Dentro de'

um ambiente de absoluta calma.,
. ilüciar:am�se, às nove horas de on-'

tem, as eleições municipais em to�·
do o pais, verifi'oando-se uma·Jcon-'
correncia -regular às urnas.

tO prClSident.e Urriolagoltia com

pareceu a uma das mesas eleitorais:
às 10 horas da madrugad,a, üeclara
rando, então, aos jornalislas: "Es":

pera- que 'o pJ.eito decorra num am.·

bicnLe de .calma e 'de ordem. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ministério da Aeronáutica
Quinta Zona Aérea

Destacamento de' Base Aérea de Floranóíp olts

Dr. ·Lindolfo A.6.
Pereira

,Advogado-Contabilista
Civel -- Comercial

Conatituilj1õe. d. .ociedad...
....rvicc. corel.1to•• em 'Oerol.

I Orgi:I!:\izaçõe. con.tabei•.
Regiatro.·e marco•. di.pondo.
no Rio, de corr••ponde.nte.
Eacrit6rio: Ruo Alvaro de

Carvalho n, 43.
Da. 8 à. 12 hora••

TeÍefon. 1494

,

lNSTRUÇõES- PARA A INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO DE ADMIS
SÃO E MATRICULA NO CURSO PREPARATóRIO DE CADh�'ES DO

AR, PARA O ANO DE 1950.
a) para o 10 ano, tendo o candidato o curso ginasial e idade máxi ..

ma de 18 anos.
_,.

:q) para o 2° ano, tendo O' candidato o 1° ano Cientifico ou clássico

e idade 'máxima de 19 anos.

c) para o 30 ano, tendo o candidato. o 20 ano Cientifico ou clássico
idade máxima de 20 anos.

O pedido de Inscrição no concurso de admissão será feito em Re- Comentário
querímento endereçado ao Diretor do Curso Prepzratórío de Cadetes do

'Ar, datilografado em formulário apropriado, que devera ser entregue
no Destacamento de Base Aérea de Florianópolis, até o dia 31 de dezem-

bro de 1949. '

Informações completas e formulários, poderão ser obtidos no Des

rtacamento de' Ba�e Aérea de Florianópolís.

Internaci O nal

Procópio com

a paldvra
Por ÁL NETO

------_._--.._--_.�._- ------'-_. '_-

Irmamlade do S. J. dos Passos
e Hospital de Cartdade

Procópio Ferreira, tomando chimar-

rão comigo, fala sôbre teatro e sôbre a

-vida geral.
Em relação ao teatro, Procópio recór

da que O publico brasileiro gósta de rir.

"O elemento cômico .;_ diz Procópio
� é o 'que mais impressiona a platéa
brasileira.
"Naturalmente, os elementos de seno

timentalismo, de drama, de tragédia,
,

podem e devem estar presentes numa bôa I
peça teatraL

"Mas são as passagens cômicas as que

provocam uma reação mais, intensa e

mais espontanea no publico brasileiro".

Procópio recórda que é possível notar
uma certa evçlução no gosto da gente
que vai ao teatro 110 Brasil.

"Entretanto - comenta Procópio
a evolução tem sido lenta.

"O publico continua preferindo tudo

o que é corníco.

"Si em 1939 cerca e 90 por cento da

platéa gostava de rir, em 1949 mais de

89 por cento ainda continua com o mes

mo paladar".
Procópio passa-me a cuia de chímar-

De ordem do Snr, Irmão Provedor desta Irmandade, convido os

Irmãos e Irmãs, para, revestidos
_

de suas insigneas (balandraus e fi-

ias), assistirem 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.
Consistório, 22 de dezembro

José Tolentino de Souza

Adjunto do SecreLário
\

de 1949

,

QUEI VESTlR·SE \ COM CONFORTe E ELEGANCIA'
P�OCURE A

Alfaiataria Mello rão.

"Hervinha bôa - diz êle.

Digo-lhe que i\ herva do Rio Grande

do SuL

Procopío, que tem alcançado grahdes
êxitos no sul, comenta:
"Lá por aquêles pagos há muita coí-

sa bôa. .

"Além do chimarrão, �s "aúchos pos-
I ,�
Buelll outra instituição benemérita: 'J

churrasco." \

A conversa deriva para os Estados

Unidos.
"A influência da cultura norte·ameri

Procópio - é um dos fenômenos mai's
Interessantes' do mundo atual.

"Tomemos o caso do Brasil, por e·

xemplo.
"A inluência da cultura nOl't�-ameri

cana se faz sentir·se entre nós não só

nos meios al'tistlcos mas em toda a vi

da nacional.
Procópio acha que a amizade entre o

Brasil e os Estados Unidos é um fator

de progresso para ambas as naçôes.
·Eu recordo como, nos Estados Unidos,

já o povo começa a acostumar-se ao ca·

fézinho á moda brasileira.

Procópio ri e comenta:

"'E por que? Nós, os brasileiros, já
vivemos á americana.

'

"Temos tudo o que os Estados Unldoe

r
Rua F'elippe Scbmidt 48

Crisma na Catedral Metropolitâna
Para atender aos desejos dos interessados, e acôrdo com a praxe,

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

;atedraIMetropolitana, no dia 10 de Janeiro, pelas 16 horas, aos fiéis que
'e :opresentarem habilitados. '

Os bilhetes continuam desde já à disposição no Consistório da Ca
edra1.

Os maiores de 8 anos deverão confessar-se antes de receber o Sa
tramento da Crisma.

Florianópolis, 5 de dezembro de 1949.
(A) MONS. FREDERICO HOBOLD, Vigário Geral do Arcebispado

Clube Doze de Agosto
AVIiSO .

De .ordem d,o sr. Pre,sidente levo- ao conhecimento dos srs. asso

ciad,as dêste Clube que, em reunião especial, a Conselho Deliberativo
l'esolveu ,arUmentar a Joia e a mensalidade para, respe.ctivamente, .....
'.000,00 e 30,00, a rPartir .de janei,ro entrante.

.

FlorianórpoLis, 20 de dezembro- de 1949.
Arnaldo Dzztra - Secretário Geral

tem .

"Desde o arranha-céu até a conserva,
"Existem inumeras afinidades entre o

Brasil e OS Estados Unidos.

"Nosso próprio. idioma, que antiga·
mente sofria a intromissão do galiCiS
mo, hoje é,um verdadeiro sandwlch Il

mericano ...

Aqui Procópio dá um estalo com os

dedos e termina:

".E aliás, diga·se com justiça, é um

sandwich gostosissimo!"

Ministerio Marinhada
CalU.nia dos Portos de Santa Catarina

Todo.s os 1teservistas Navais, das ·classes, ano do nascimento de
18 a 35 anos de idade irrolusive nascidos a 1° de Janei'l'o de 190.1 a 31
�e dezembro de 1931, Qbdgatoriam:ente devem cOmparecer à Capita.
nili dos Partis do dia 16 a ao 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 categQrias (ex-nlarinhciroS' da

Armada, -Marinheiros, PescodDres, .operarios de Construção Naval,
Servidores' q.e ·Repartições).

Os Reservistlls que já possuírem suas Carteiras devem apresentá-
Ias na 'Capitania dos Portos. ( IAs Empresas e Entidades devem mandar receber por pessõa ido
nêa na Capitania as GUINS DE INFOItMAÇõES DO RESERVISTA que
de.vidamente preenchidas serão restituidas na referida Capitania.

Seu filho ficará satisfeito se receber eomo presente
de Natal e Ano Novo, uma cáderneta da

CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE SANTA CATARINA

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

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE DESPORTOS
Aviso

Pelo presente, ficam convidados todos quantos se julguem credores
da FCD para a:presentarem as suas co-ntas a esta Tesouraria, até o dia
61 do anda-nte, diáriamente, das & às 11 horas.

Florianópolis, 21 de dezembro de 1.949.
Liberato- Carioni, Tesoureiro.

Encomende seu terno para
Natal até- 20 de novembTO

Loja Rener
Tenente Sjlveira, 29
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�8T�,)f Quinta telra 29 Oe Dezembro ele ,•••
----,-----------------------------------------------------------

\ O 13� B. C., de Joinvile, ira cOntar de

II '".�����O;i��;���d�� J;�� I !:����:a�,��;n�,�,��J���:
desta cidade a noticia de que den- nidade para isso, ainda há pouco,

Srta. Blusa Costa
, tro em breve o 130 Batalhão de Ca- quando da visita do general Tristão

":Mar.ca a efemér-ide hoje o, ,alliVcr-' çadores voltará a contar com a'sua de Alencar Ararípe, ilustre coman-

, sárí e natalício da elisLinta e gentil Banda de Musica. O delisgarnento, dante' da 50 Região Militar, ernpe
senhorrnha Elusa Costa, figura ele de nossa Unidade, elaquele magnifi- nhou-se junto ao eminente soldado,
realce ela nossa sociedade e dileta co conjunto musieal, qUe tanto hri- pedindo seus bons oficios para a

�ilha �o prezado conterrâneo S1'., lho e entusiasm,o _

emprestava às I con�;cução daquele des1dera�o, CJ�Ind io Catarinense da Costa. , nossas festas civicas e pqpulares, mo ja se salbe, o general Ararlpe fOI
Afável c gr-aciosa, dona de bonis- foi sempre lamentado por Lodos. feliz em sua rnterterencía junto ao

-srmo 'coração- sempr-e sulie ito tJ, prá, Desde que assumiu o eomando do Ministro da Guerra, de quem obte
, tíca do bem, ,a simpática natalician- 130 o Ten. CeI. Celso Lobo de Qü-I ve o compromisso da volta da Ban
te desí'ruta de vasto círculo de arni- veira, envidou esforços no sentido da no ano próximo.
zade nesta capital que, por certo, , ..

'�a!'e�����:�::::::��s���:�� ES�: Tomarão pósse dia I- d,e,iaoeiro vindouro, CI-oe - Dia'rio Hoje no passado'
,

",' I
1 OS diretores do C ub e dos Funcíonários ' 29 DE DEZEMBRO

Sr, Dalmiro Duarte Silva
C SUb1sh,crito 'PetlO dsr'Cslecretãrio do

I OI'C) .MunRiCi?ai�d- RA�Úl Pi�ho deI RI'TZ -- ás 5 e 8 horas. -- em '822, o General Labatut

ouse o Dire OI' o' ube dos Fun-, rveira, eino: o wes, Manoe 'ODEON - ás 8,30 horas, fez um reconhecimento sobre as

'I'ranscorre, nesta data, o aniver- cíonários Púbkícos Civis de Santa' Fer-reira de Melo, Daniel Marcelino, Simullaneamente tr insheirus da cidade da, Bahia,
'sário natalício do nosso distinto Catar:ipa recebemos a seguinte cu-I Marcos Nanes Vieira.

,
Sessões Chies defendida pelas tropas do General

conterrâneo sr. Dalmiro DuarLe muni cação, que agradecemos: Suplentes: a) F,("ele;'Hi� - Marli- I
- Uma comédia com o tóque má- Madeira:

,Silva, competente e zeloso ,chefe da "Florianópolis, 28 de dezembro de' nho Galado Junior" Artur C'lpela,' gico ele ERNlEiST LUBl'l'SCH: _ em 18/14, travou-se o ultimo
Conlabilidade do L Ir. 'P. C. em n-os- 19/19. - Ilmo. Snr. Diretor do Jo1'- Joel 'Sousa, Henrique Ferrai-i .lu-, O DlkBO D1SSE: - NAO! encontro da guerra civil do Rio

,80 Estado, além ele prestigioso mem- nal "O ESTA.DO" - Nesta - De nior e Antônio Lobo elo Livramen-' (Te:chnicolor) Grande do ,Sul, em terr-itor'io or i-

oro do diretório do P. S, D. do Es- ordem do er. Presiden.te rlo Conse- to. 100M: Don A.'MEOHE - Gene '1'1- ental, O Cornandanl.e Vasco Alves

,,1reito. lho Diretor deste Club� tenho pra- h) Estaduais - João Acelino de ERNEY -- Laird GR:EGAR - Char- Pere ira, da Guarda Nacional, sur-

Por sua inLeireza de caráter e por zer de comunicar que foram procla- Senna, Osvaldo Ramos, Osvaldo Sil- les OOtBURl'i- _:_ Signe HASlSO. preendeu e derrotou junto 'do Qua-
, seu grande càyallleirismo, ó aniver- mados eleitos e deverão tomar pos- vei ra, Roberval Silva e Abl�io José No P'i'ograJina: 1) - Noticras da ró, o <coronel Bernardino Pinto;
sariante conta com inúmeros ami- se de seus' cargos, di��1 ° ele Janei- de Carvalho Cosia. I Semana - Nac. - 2) - Atualidaues _ em 1S/18 assumiu o Go-verno

gos que aproveitarão o ensejo para rQ vindouro, ás 10 horas (Ia manhã, c) Mnnicipais - Nestor M. Viei-' Warnel' Palhé - Jornal. da entã� Pro�'il1'Cia de Sa,nla Cata-

,render-lhe expressivas homenagens, os seguintes associados: r'a, Mano.el Dias, João J. Pinheiros 'I Pre'ços: Cr$ 5,00 - 3,20, rina, o Vice-presidente Dr, Severo

Assõciamo-nos, prazel'osament�, Conselheiros: a) Federais -- Sil- e Lourival SaLiro de SC;lUsa.
'

"LlIVRE" � Creanças maiores de Amorim do Vale;
às homenagens que lhe presLal'lto via Oliveira, Jo�é Maria Cardoso ela Apr,esento a V. S" .proLesto ele 5 anos poderão entrai' na sessão ele _ em 1,g64, o CapiLão MaI,tin

,:pela grat,a da La. , Veiga e Naldy Silvéira. ,estima 'e conskleração"� 5 horas, lTrbieta, com 250 pat'aguaios, ata-

-0-- I b) Estaduais - Franciseo' Gou, I João Teixeira da Rosa Junior -

..... _ . _ . , .. ,. , ..... ,... COll a Golonia ;Militar de Dourados,
C/ato de Paria Pilho \'êa e Ari Ramos de Castro. -Secretário do L'tmselho Direwl·. ROXY - ás 8 1101'as. em Matto Grosso, O 10 'fenente ,de

Faz anos, boje, o jov,em Ol'crto de I

'VESPErtA DE NATAL <Cavah1'ia Antonio João Riheiro,
.,F'aria :]<'ilho, largamente relaciona- ------------

.

- ,- DOM: Geor,ge BrtENT - George com apenas 15 comanelados brasi-

do nesla'capitaL IA 'ndu'stria de seguros' no Bras1111 rtB-LA.Fo�F,,,_-,DEL'1t,La,.-ndOl})h seOTT - Joan leiros, defendia aquela praça. Re-

I I
_, veliu a- intlimação para render-se

Sr. OrL(JJn�o Peixoto, ,De a'cordo com o ulLimo nllmero (91, 76%) milhões ele 'CrtlZeiros,j No Programa - A Marcha da 'e ,preteriu morrer combatendo. O

Natalicia-se, hOJe, o eslm],Udo COIl- do Anuário Estatisli-co do Brasil, e, nas eslrangeiras', às de ,_, _ , , __ 1 Vi'(!a - Nac. 'próprio Urbieta, nos legou a �\esis·

'te1'l'âneo sr. 0_r�al1,do Peixoto, a relativo a 19/18, e publicado 'Pelo 314,� (8,2/10/0) milhões, ! :Preçosl: Cr$ 4,20 - 3,20. lCllcia heróica e a vontade inaba-

quem enviamos efusivos cumprj- L B. G. K, havia, en1 1917, operan- Nas sociedades nacionais e es- i· "Imip. 14 anos".

I
laveI dos nrasileiros de morrerem

_m·entos. , do em lodo o Pais, H9 sÜ'ciedades I.raI1g'eiras que 0l)eram exoclusiva-, ",',., ,, __ ... _ _, _ . _, . _ , .
.

. . .. lIO cumprimento do dever militar,

'de seguros" conlra 141 eXls'lenles mente, nos ramos elementares, o
I tMPr:;RIO - (Estreito) -- 8 hs. elando 'publiéidald,e a noLa do Te-

Sr. Toma::. dos Santos no ano anl e1'ior. Ativo e o Passivo foram, d,e con-l A CANÇio DO MILAGRE- nenle, Antonio João ao Comandan-
O sr. 'fomaz dos Sa:ntos, funcioná- Das 149 sO'ciedaeles, das quai's, .formi,dade com a ordem citada, de COM Jo'sé 7.i'OJ[OA. dante das ATmas daquela Provin-

ha a,pO's('nta'do do peparta'Il1e�üo de alias, 'l.24 (8:3,22%) eram nacio- 1 :342,3 rui'J!ões de cruzeiros, ... O l . -" ,., _ . , ., , .. , __ .. , _ cia: � ".sei que morro, mas o meu

�aúde, vê transcorrer no dia de 110- nais, 106 (71,14%) operavam em que rt'pl'esenta, sôbre o total, .. I TM,PERTAL - Fechado para re- 'sang'ue--e o de meus cÜ1mpanneir,os
,je seu aniversário entre a alegria rtlTl10S rlemeI).tares, 14 (9,110%) em 35,15% calbendo as primeiras res-' :forma; servirá de 'Protesto so;ene J;<.ontra

,

flas pessoas que lhe doo.icam ami- e'.emental'es e aci,dentes ele trata- pectivamente o total d,e _., _ , . _ . _ .1 .. , _ . _ _, _ .. _ " '.' _ .. ','"
..... a invâsão do sólo de minha Pátria;

zade_
'

1110, 1 (2,0'1%) em elemenlal'cB e 1U2,g,0 (26,92'iõ). I RITZ - Amanhã _ em-189", havendo o Governo

A,pI'esentamQs-Ihe cumprimenLos, vida, 4 (2,'68%) em yiela, e ,." Nos ramos elementares e acidell- i JO'hn �ARR;OLL - WilIian EL- de Santa Catarina, sido forçado a

\ 22 (1'1,77%) em acidenles de tra- tes de trabalho, apresAntaram as L'I!Ü'if'T Vera HA!S:LTOIN. renunciar, assimiu uma Junta Pro·

NASCIMENTOS:
-

:)Jalho. socieDades operantes Ativo e ,Pas- em visória composta dos ,catarinenses'

O lar do .sr. Gilb'erto MeireUe!s ',Com respeüo à situação econô- sivo ele 539,0 (14,11%) milhões. As UMA NOVA AUfWHA SURGIRÁ Coro,ué! Luiz' dos Reis Faleão, 1°

e de sua exma. esposa dna· Wal- 1nW&:_financeira das empresas, con- que o'Peram nos ramos e',ementa-
. _ , ' '. _. rrenente da Armada Artur Deoele-

ly Meirehes, residente em Bl�- si,derà,�, englobadamenLe, as na- res e ;vida totalizaram 190,1.,.. Sabado � IWfZ 'llÍano de <Q'.iveira t] Cristóvão Nu-

menau, acaba de ser enriquecl- cionais e as eslrangeiras, verifica- (4,98%) milhões, Avant Premi'ére nes Pires;
. do com o nascimento de uma ga- se, 'pelo resumo dé todos os ramos Examinando-se, finalIÍlente, os Doug'.as FAlIRBANKlS JR. -- Ma- _ em 1903, em Brodowski, São

rotinha, que r,ecebeu O nome de que o Ativo to,talizoLl 3 818,7 mi- dois ultimas' ramos - os exclusi- ria l\<l'ONTEZ - Paule CRÜiSETE. Paulo, n<lslCeu o pintor' Candido·
Eda-Maria. --lhões de cruzeiros 'e, o Passivo, va.i:nente de vida e exclusivamente em Portinari.
•.•..•. , .... - .... -' •.... - , , - ,- ... igual soma, nêles incluidas as con- de afcildentes de trabalho -, en- .o E�1!LA[)O And1je NUo 'l'adas,co

Cami.... Gravata., Pitamel tas de compensação. conbram-se, :para o p;imelro, um Roma'llc.e,.. I '

Meiaa C161'" melhore., pelo. j m� Procedendo-se, porém; ao eles- Ativo ele 1 614,1 '(42,27%) e um 1001 aventuras e'letrizalltes! I'-C=O=T-T=OM A R
Dores preço••6 D. CASAdMI' dobr.a.dmftento, observa-se que nas Pa,ssivo de igu,a,r porrte, e, para

o-I
........ :, ..

�
...

'

.:
.... �.

.... TINTAS PARA PINTURA
CELANF'" - RuaO. Malra I nacionais, o Ativo e o Passivo cor- segundo, um AtIVO de 133,5 (3,50%) _ A vida é tao chel.!a de lmpre· _

'". -.' -,.',
,,- -, ", -". res'Pondiam" às cifras de 3 504,3 milhões de cruzeiros e um Passivo vistos. - .

B F' t,GRANDIOSO BAILE DE GALA
da mesma soma. C,ADA HOMEM,' �.PASSA... nas- es asDE SAO SILVESTlGE

Além" da sensacional apresen-
e um drama q�ammha. MI

iação das 29 jovens debutan- Recebemos e' agradecemos os se-

-tes, apresentação ,esta que terá O.e li.00 a-presenta guintes' :VOLOS de boas testa�; fIei�ol'

4) maximo realce e esplendor, a 'w. dos' Santos, Mário Schac!'[ó"!',

Diretoria do Clube' Doze fará I qlleixa� Borba e família, Diretori::t da Pro�

dilstribuir �rofusarr:ente. serpen- Buenos Aires, 28 (E.) _ Os ,edi- dur;ão Anillla�,

tinas amencanas, medltas nes-I 1.ores dos ll1ài��inos "La Naciou" e ;.--'----
.. -

-

, ta Capital, reCO-lCecos, businas e
"La Prensa" foram a<cLlsado,s de te- PartiClpaçao

capacetes coloridos entre os as-I rem insu'ltado -6' presi!'lente Peron. Waldivino Brasil e Espôsa
saciados, para ÇJ grande,

momen-I ,Conforme havia prometido, vem o participam as pessoas amigas
;to da pa!ssagem sensacional do

I
chefe da Nação de apres'en,tar a o contrato de casamento de

ano, J
, SEXTa fEl'illl ola 30 queixa contra os do-is jornais, com sua filha Zenaide com o sr.

Está em andam.ento a vinda _ N 'bas,e nos dis.positivos ,do Cód,i.go Pe- Abelardo Abraham.
de qualquer coisa de extraordi- .1 , nal sonre o 'erime de desacato. Viuva...João Abraham
nario para abrilhantar a gran-

O' T E C A U participa aos parentes e pes�
,de reunião de 31.... E a ser

• • '" .1T.I. soas amjga� o contrato d,e ca-

confirmado o que se está cOgi- SEXTA FEIRA - DJA 30 9 T. E. C. A. M. O P8""mITO DO Dia sarnento de seu jilho Abelardo
tando, o cintilante Baile de Ga- Apres,enta1'á no Teatro Alvaro de Caryalho, a peça [lUO " com a srta. Zenaide Brasil.
la abafará intensamente,.. Pinochio de Ody Fraga, em 3 senões_ ,PROPA!GAÇAO DA GrtWE Zenaide 'e Abelardo
Sabemos que as surprezas es- Às 14 horas em matinée para o Abrigo de Mel�ores, os ,A:l<ém de doente,· o convale�cenLe Confirmam

tão ai no ar - " e nós aqni es- filhos de sócios da U. B. H. O, e para os filhos dos ém.- I de gripe consÜtui fonte de propa- Fpolis" 24-12-49.
tamQiS· para noticia-las com an- pregados da P. M. F,

i

" gação da doença. Uma" única pes-

teceq.encia, . , . . ',\.s 16 horas matinée' para as crianças. Preço: Cr$... soa pode. passá-la a dezenas de ou-

A estupenda orquestra exclu- 2,00 tI'as, Fôr outro lado, é grande a 1'e-

siva do Clube, será aumentada )tis 20,30 horas _ ultima apresentação de Pinochio. prntivid,ade ela estpécie humana em

de mais um espeCial elemento, Preços: relação á gripe.
ou seja um conhecido solista que ADULTOS: Cr$ 5,00 Livre-se de cõntrair.C! (jr'ipe,
vem de São Paulo ,especialmen- SóCIOS DA u. B. R. O.: Cr$ 3,00 evi/'ando aglome1'Gções- e ajunta·
te parq_ a brilhante noite de São ESTUDANTES: Cr$ 3,00 rnen{bs. mesmo ao ar liv1'e. --

Silvestre. - . , . ,sNES.

VENERAVEL ORD-p:.\I 1'ERiCETRA DE S.W FRA.NCISCO DA

PENITÊ:\TCTA

A�ifVEThSÁrtIOiS :

Fundada em ,/745 .

Em comcmruação a entrada do Novo Ano e ao início do Ano S:lI!'

lo e com a utor izaçâo da Cur-ia MetrO'[lolita'na a Mesa Admin.istrut, \ él

na Orríem 'I'erceira de São Erancisoo da Penitência fará celebrar l�O
histór-ico templo da rua Deodoro, os seguintes atos, com início �n

23,30 horas de 31 elo corrente:
-

Exposição _e benção com o 8 ..S, Sacramento, "Te Deuru" em ação
de graças pelos benef'icios recebídos durante o ano a .í'indar-se. missa

Iestiva e dislr-ihuição da Sagrada Comunhão para os terceiros j3 fiéis'

em geral.
Para assislirem as rel'eridas .cerimônias convido, de ordem do

Senhol' Irmão Ministro. 'Os Irmãos e Irmãs terceiros, bem como aos

católicos em geral.
, Cons.istór-io, em Plor ianópolts, 26 de dezembro de 19/19.

,

Lindolfo JOsé de Souso. - Secretario,

----_._------_ ......_---_._.._--_._-----:-._---_
... _ .._----'

"
,

;
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Hospital de, Caridade,
Servico de transfusão de sangue

o Banco de Sangue do Hospital de Carídade neces

sita doadores. Qualquer pessôa que deseje doar ou ven

der seu sangue poderá procurar os técnicos encarre

gados, do Serviço entre 8 e 10 horas. Terão os doadores
gratuitamente exame clínico e exames de sangue.

Doar sangue não prejudica, traz benefícios.

�z;+:":":,,:,,:++:,,:++:,,:,,:,,:,,:,,:,,:,,:,,:�:,,:,,:,,:,,:+:+:,,:�:�� EDITALl GANHE DINHEIRO COMPRANDO =i: Seneí
�: �:.. 'DepuhmntO Nacional
�:� - NA �:..r..:� �t Çvrso Técnico de Industria Texti

r:", CASA PERRONE .�

�... .t. Acham-se. abertas, até 31 de

�:. 5 d I d d
. .t. dezembr-o do corrente ano, no

r.:� eu tipo e Cê çe o quase e graça .:. Serviço Nacional de Aprend iza-
�.' : gem Industrial (SEj\'AI), à RU:1..... Por que, não a visita para vêr? ...

r.:., .t. Maredlal puilllcrme, n? 23, as

r.� 1], I t t' : ins.crições de candidatos' a exa-

;�.:+ n rea meu. e espau 080 • +{ mes vestibulares para a primei-
�:� �... ra série do 'Curso Técnico tl'éxlil

�i� Pare, entre e compre :�: '�'�lS����la �������:sFed:ralT��t;��
�:.. x martida pelo Departamento Na'lrl -Rua Conselheiro 'Mafra, D. 17 .�. cíonal do SE�AI, no Distrito Fe-

�� ,

..t. deral, .

I�!t: : ., ..',,. ,

. ,
.t I Sel;50 exigidos os seguintes do,"

:. cumentos:
"

�.TT� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �
.

, '

a) - Atestado de vacina;
. .

A T I L O· G RA F I A
b) - Certificado ou diploma de

D conclusãp d� curso ginasial,,
.

, industrial ou comercial bá-

Cifras do Balanço de' 1944
CAPITAL E RESERVAS ••.......•.... Cr' 80.900.606,30
Responsabildades :..... .•..... Cr' ,5.978.401.755,97
Receita . <. • •• •••••• ••••••••••••••••• Cr' 67.053,245,30
Ativo , Cr' 142.176.603.Mo
Sinistros pagos ..nos últimos 10 anos Cr' 98.687816,30
Hespousahilídades CTt 76.736.40ÚiIl6.20 I

Diretores'.
<. I ESCRITóRIO IMOBILlABIO A. L.

� ALVES
Dr. Pamphflo

'

d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de S', � Encarrega.se, mediante eomíseão, IS<

Anísio MaS8orra, Dr. Joaqnim Barreto de Araújo e José Abr('u. •
compra e venda de tmôvets.

"'__.." _._ _._••w, _._._. ._._ _•••_._._ • • . Rua Deodoro 31S..
. �.'" .. I ,'-,-

(orresponiencl t
Comerciai

Confere
Diploma

DIREÇAol
Amélia M PigozZi

METODO';
Modsrno e Eflciente

Rua General Bitlencourt, 48
,

(Esquina Albergue Noturno)

_-

IGI
I� /

-'�� )�! � T

pt/IfSt()l!III7LIIStJhYRElfllES'
,,(KIl'tlrPlSIlItllés@!erel?�$

De acordo com os imperativos da
rozão

I
do ciêncio e do'bom senso:

N.o 1: Regras cbundontes, pro
longadas" repetidos, bemorragias
e suas consequências,
N.c· 2: Falto de regras, regras
ctrcze.dos suspensas. deminuídos
e suas consequências.

\7AUMART

o Braço de Longa Distancia levará aos vossos Parentes e

Amigos,. votos de Boas Festas e Felicidades.

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INC:eNDIOS E TRANSPORTES

.(

i

OUllANTE TODO DIA

nos VAPCJQS

. -

,

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

máximo 25 anos de idade;
d) - Fotografias de 3 x 11 cm.

Os candidatos inscritos serão
submetidos a provas de seleção,
sendo' concedido, pelo SENAI, aos

melhores classificados tran S1)or

te ao Rio de Janeiro, a fim de se

rem submetidos ao exame vesti
bular oficial 'determi'q.ado pelo
Ministério da Educação.

Os candidatos aprovados no

e�ame vestibular seriio matricu

lados, na ordem de sua classifi

cação nesse exame, obedecido o

limiLe de vagas fixado para cada
Estado.

Os alunos, provenientes dos

'Estados, e que sejam menores de
21 anos serão internados pelo
SENAI recebendo os maiores,
que s� alojarão sob sua inteira

r-esponsahikidade, um auxílio pa
ra sua manutenção no Distrito
Federal.

Milto» llIu..l'ques de oueu,«
Inspetor de Ensino

.•. ' ....

cÃw' ii TJilRRilN08

Departamento de Saúde
Mês de Dezembro-Plantões

Pública

Dia 31 S6bacl.o Farmácia Sto. Agostinho Rua Conselheiro Matrn.
Dia 1 Domingo Farmácia Sío. Agostinho Rua Conselheiro Mafra.
Dia 7 Sábado Farmácia Esperança Rua Conselheiro Mafra,
Dia 8 Domingo Farmácia Esperança Rua Conselheiro Marra.
Dia 1'1 Sábado Farmácia Da Fé Rl1a Felipe Schmidt.
Dia 15 Domingo Farmácia Da Fé Rua Fe ripe Schmidt.
Dia 21 xàhado Farmácia Moderna Rua João Pinl o.

, Dia 22 Domingo Farmácia Modema Rua João Pinto.
Dia 2R Sállaclo Farmácia Slo. Antônio Rua João Pinto,
Dia 29 Domingo Farmácia Slo. Antônio Rua João Pinto.
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias .sto. Antônio e

Noturna sitas ás ruas João,J?i.nto e Trajano n. 17,
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorizaçâc

deste Departamento.
,

Departamento de Saúde Pública, em 7 de dezembro de 1949.
Luiz Oswaldo D'Acampora, Inspetor de Farmácia.

NOSSO POSTO: - TEIXEIR� E SILVA

Atende dia e noite - Rua Santos' Saraiva
Especialidade, em óleos Ludrifícantes - De 1a linha .

Peças Pneus, Camaras de Ar, Molas, Baterias, (Businas)
Aparleho para limpar e testar Velas apenas por Cr$ 1,00

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO, N.. 33),

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERVICOS ,TIPOGRAFICOS

APRESENTAçlO IMPECÁVEL -- ENTREGA
f

RÁPIDA

"

............�••••8••a I..

DR. FRANC!SCO CAMARA
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "e
Paraiso")
Residencia: Rua Alvaro de Car
valho, 36

Possue v. S. casas ou terreIlOl para
vender?
Não encontra eomprador't
Entregue ao Escritório' ImGbll1Jr1o

A, L, Alves.
,

Rua Deodoro SI.

CÀSA MISCELANEA"diltrí
buidora do. :Rádio. �R.:C, A
Victori'oVálvula. e Di.col.
Rue Conselheiro', Matrs

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTtOMAR

•• ,tt:une som ... acabamento N

solidez. •. no piano perfeito!
Além de vários rnodêlos para
pronta entrega ... este m,raVl

lhoso plano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

,

pagamento a longo prazo!

FlorianópolIs

Não espere que á doença vi
síte a sua casa. Defenda a su

saude e a dos seus filhos, to
mando MAl.TEG. Frio ou gela
do, é uma deítcía. li.: o maio
fornecedor de vitaminas, e, po
isso, o melhor fortificante. A

venda em todas as farmácias
armazéns.

•

Ihen-c da ilustr1tQ1lo .....uns. otw
lhe, em OLIDàvel gesto. um cáJioe do
excelente aperitivo KNO'l'. Imn_
... v, Si&. de acrescentar, ao�
oe' .. gentileza:ESíEE iAI1�
BFl1 O NEli APERITiVO

� PREDI!.ETO!

Subwartzmann
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina

S/A
fl:UA VQLUNTARIOS OA PÁ TRJA N.- 68 ...... ANQ,!Ut
C.\!l(" PO:OrM...�) . TELEFONE S(I4!! • tEl.EG&AaIü.o ooMQfEotau..

ex. 134 - TeJ. KNOT
Florianópolis

Agencia G?T a:! n(lia S. Catarina
Rua Felipe S: midt. 22-.Sob.
C. Postal, 6'�· T· . «Protetora» IFLORIANOPOLIS

.
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:l.IRA TENIS CLUBE.-- DIA 31 "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
,fREYESLEBEN -- O DEPARTAMENTO 'SOCIAL PRESTARÁ NESSA OPORTUNIDADE, UMA HOMENAGEM ÀS GENTIS SRTAS. EUNICE LUZ E LAYLA FREYES
LEBEN, RAINHAS DO tiRA DE 1948 E 1949, RESPEC TlVAMENTE, E PIRESENTES NESSA OCASIÃO -- SERÁ MAIS UM ACONTECIMENTO SOCIAL O BAILE DE
,SÃO SILVESTRE DESTE ANO -- O BAILE TERÁ INíCIO COM A APRESENTAÇÃO DAS JOVENS "DEBUTANTES" E LOGO APÓS SERÁ DANÇADA UMA VALSA

DANDO' ASSIM INíCIO ÀS DANÇAS -- HAVERÁ SORTEIOS DE PREMIOS AOS ASSOCIADOS PRESENTES.

�
,I

fiano e canto I

*;

Os crttíco., norte-americanos,
.em geral estão bem ímpressío
.nados co� a brasileira Merces
"Silva-Telles.

Sílva-Telles é uma jovem 'pia
nista, cuja característica prin-

· cípal é o encanto feminino que

empresta a tudo que interpreta.
O primeiro recital de Silva-

· TeIles nos Estados Unidos teve

lugar há um par de semanas, no
: dia 27 de novembro.

Apresentou-'se ela no Town

Hall de New'York.
Interpretou, entre outras coi-

,

.sas, a Sonat'aNO. 2 de Hindemith,
ao Fantasia Cromática e Fuga
-de Bach e das Danças Folclóri
cas Rumênas de Bartok.
Bartók foi. de, acordo com a

maioridade dos criticas, o com

positor que Silva-Telles melhor
mterpretou.
o matutino The New York Ti

-mes comenta:
"Entre tõdas as danças de

-Bartók a que foi apresentada,
,

com maior encanto foi Pe Loc,
·

na qual a pianista revelou mais

individualidade e sugestão do

que em qualquer das outras con

tribuições da noite. ,

"Nesta dança prossegue o

matutino a senhorita Silva-

"Telles usou uma deliciosa sua

vidade de flauta, que, tornou a

,simplicidade da música décidi
damente sugestiva."
No programa também figura

ram a Sonata em F Menor, Opus
2 de Brahms, e a Fantasia, de I

,

Chopin.
lnterpretando Brahms liSilva

'Telles não impressionou.
Faltou-lhe a fôrça, faltou-lhe

a intensidade e a paixão que são

exigidas por Brahms,

.seC;:.ChoPin, entretanto, saiU-I"'"Em 'realidade, foi com Chopin
'que Silva-Telles conquistou os I-maíores aplausos da noite.

Naquela mesma noite, no Me

tropolitan", outra artista estran

,-geira apresento-se pela primei
ra vez ao público norte ameríca-

m. r!��n!
in!� u�[iv� .,

'PADRÃ:O DE QUALIDADE!

MODELO DE BELEZA EM REFRIGERADORES,

'-

IPHILCÓ LHE A.sSSGURÂ. A MAXL\IA BFI-

CIENlOIA COMO OBRA P'R1IMA DA MODERNA

REF.RIGERAÇÁO.

.00)\11 GARAiNTIA ORl'GI'NAL DE CINCO

ANOS, OONSTITUE O MAIS UTIL E' BELO
,PRESENTE PARA SUA ESPOSA.

PEÇA UMA DEMONiSTR-AÇ,,\,O SEM GOMPRO

MLSSO NA LOJA DO RiEVENDEDOR PHliLCO

pESTA CIDAIDE OU, NÃ>O O ENOONTRA!NDO,

DIRETAIMEN1'E NOS DI8TIRIBUIDORES EX7

CLUSIVüS NO PARANÁ E SANTA CATARINA:

�
� ; ,

... � •••• . .ç�., _. .
__ •

"

.

�
_, i' . 'i, �

� ':":"', - ,,'. ..,�

'CLUBt DOZE DE aGOSTO
, CONVITE ''no.

Foi ela Elisab'etta Barbato, que De ordem do sr. presidente, tenho a honra de convidar os senhores

interpretou Floria Tosca na CO'- ssocíados e exrnas, famílias para o grande baile de gala -de São Silvestre,
rihecída ópera.de Giacomo Puc- realizar-se na noite de 31 do fluente, com inicio ás 22 horas.
-cíní. Nêsse grande baile, que se revestirá este ano do maior brilhaotísmo

Barbato também impressionou erão apresentadas as-debutantes de 1949.
1avorávelmente.· Não haverá reserva de mesas,

Os criticos,. �m geral, �plaudi- Traje 'rigor: Casaca, Smoking, Sumer, sendo permitido linho
-ram a maneira dramática com

b. ranco.

que cantou e Interpretou a par- E• m 9 de dezembro de 1949
te de Tosca. '

oun Downes, entretanto, faz O Secretária Gerav, Arnaldo Dutra

-algumas restrições á técnica de

Elisabetta Barbafo. '

Frequentemente ... eséreve
Downes ela força a voz, quasí
',ne,safinando por vezes ...

"

Grandes elogios pela ínterpre
tàçã� de.Mario Gavaradossí re-
cebeu o tenor Jussi Bjoerling.
Downes acha que, si algum

defeito pode ser apontado em

Bjqerling, é a tendência que êle
tem de prolongar demasiado os
agudos.
Finalmente. outro

:

aconteci
mento artistico do dia foi o re

cital de Margaret Truman, na
capital norte-americana.
- A filha do Presidente apre
sentou-se. com a Orquestra Sin
fônica de Washington.
Entre os espectadores, esta

vam o Presidente e a sra. Tru-

mán, e também, com seus 86 a

nos de idade, a avó da cantora.

De grão eu 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

ATENÇÃ� GAROTADM
Acaba de chegar o 2° numero. da
GAZETA lUVENIL

Posto de Venda Café Rio Branco
,

t
l \

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

R8DIO IUBft' ZYO ·9
,1530 kilocicloe ondas médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

".. ._,., ... _ .._,.. �N ....,
.

TINTfl S PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

AÇOUGUES DO rovo, POPULAR E MODELO
OS MELHO�ES ESTABELECIMENTOS NO GENERO
- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE
- -------------------------------

')'

Vinte missões militares dos EE�
UUII no exteríer

Viote peritos para cada pais
Bretanha, Franca, Holanda, Luxem
burgo, Dinamarca, Noruega e Itá
lia. Além' disso, 40 pessoas serão
estacionadas no escritório regional
de "ajuda militar, em Londres. Na
sua. maioria, serão técnicos de arti

lharia" que irão de país a país; aten
dendo a pedidos específicos, a fim
de ensinar o uso da equipamento.

Os referidos informantes decla-

Washington, 27 (R,) - Os Esta
dos Unidos enviarão para- o exte
rior cêrca de 200 peritos militares

para ajudar a' execução do progra
ma de auxisio armado à Europa
Ocidental, A tarefa principal dêsses
peritos militares s�rá ajudar os oito

países do Pado do Atlântica a fa
zerem' suas encomendas de arma

mentos. Um informante oficial dis-

Arvores Frutíferas enxertadas e plantas ornementaís nU

melhores qualidades oferece o �ande Estabelecimento de
Flóri e poml00.ltura

H. J. Cipper.
Corupá, t'l

, Mun. de Jaraguá _;_ Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

se que cada missão terá vinte mern- raram que {JS Estados, Unidos estão
bros para cada país. :,itsses peritos procurando reduzir essas missões
serão enviados para a Bélgica, Grã- ao mínimo possível.

\ A vista e a prazo·
Bnrotameato de motores, dinâmos e transformadorea.

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e aeessorlos, outros aporelhos etll

tricos, artigos elétricos, etc.
'Representações diversas, com exclusívldade dos ínsuperâveia

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".
A ELfiRO:- nCNICA

Rua Tte. Silveira. 14 _.:. Caixa Postal 193 - Fone m.

arvores frutiferas
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B DIU ,�n! fi r�lr!��n in �-
Acompànhado do nosso colega.. [ernalísta Waldir Grísárd, seguiu, ontem via-aérea

para São Paulo, o representante catarinense à Carrida de Sâe Silvestres,
Waldomlro' Monteiro 'de 'p(lrto 'União

,
.

.•

A. DAMASC:;: DA SILVA

'

I
'ADVOGADO

(Edifício Pérola>

Direção de PEDRO PAULO MACHADO AÇõES ClVEIS E ,COMERCIAI�

FEDERAÇAO CATARI
NENSE DE CAÇA E TIRO

Recebemos a seguinte circu
lar:
Florianópolis,

bro de 1949..
Ilmo. Snr.
Tenho a grata satisfação em

levar ao volS6O ,conhecimento
que f0i eleita 'e empossada no

dia 20 do corrente, Ia Diretoria
desta Federação que regerá os

s'eus destinos no periodo de 1949
,a !fJ50, ficando assim coÍlsti
tuida:
Presidente:

:Acampora
Secretário:
Tesoureiro:

U\.lves.
Conselho Fiscal: Tte: CeI.

lAntônio' de Lara Ribas, Licério
Gamargo, Amim s�,um�
Cons. Diretor: Luiz Osvaldo

D' Acampora, Antônio Mendes
de Sousa, Antônio Gomes de

Miranda, Hermes Guedes da
Fonseca, Haroldo Vilela, Van-.
derlei Franzoni, 'Cap. RUI --'Sto
cklpr de Sousa.
Aproveitando o ensejo apre

-sento a V. S. os protestos de
,estima e consideração.

·HAROLDO VILELA

Mais um Jrelno da. Sslecao-' Vatariqeose ����v�xeor��c�of�kiC��etuado'�rá-
8 a,·' t .pere os ......ulares Hoje: novo' coletivo.

u U • I Para hoje, à tarde, no· mes-

Mais um .exercício
.

cotetívo; mandoia linha de frente, com mo local, está marcado mais

sob as ordens de Procópio Dá- Deu no comando, deixaran:- um treino coletivo, esperando <, ' Fíorianópolis ...... Santa Catarina

zío Ouriqúes, fez efetuar a Co- nos emocionados pela entendi- o técnico Procópio contar com'
.

.

missão Organizadora da Sele- manto havido entr,e, eles, fa- todos ,os jogadores convocàdos.I ••••••••·

•••�II•••••••••••••••••••�•••••••••••••••••••.
ção catarínense, na tarde de zendo-nos lembrar 00 grandes

O'
..

mento.,s publicos, com supr imento
ante-ontem, no estádio. da F. artilheiros dos mais poderosos govêrllo, nerte-ameneane pro- de agua, fogões, mesas, bancos e.

C.D., perante pequena assis- esquadrões que nos, v�sItaram. em alguns casos, abrigos. \

têncía. Uma "diagonal� perfeIta, com
., teje as llorestas nacionais Nas florestas nacionais encontra-

Pres,enciando O treino entre tramas que
_

abalariam defesas " se um terço da caça d.e' grande
:AZUIS (titulares) e BRAN- por mais sólidas que se apre- Oharles E. Randall parte Idos Estados Unidos, aliem de

COS, ; podemos dizer que o fo- sentem. Real.mente Ben�ev.i, As norestas nacionais dos Es- nação em geral". A produção de milhares de quilómetros de rios

;ram notadOIS alguns progres- Néde, Deri, NIcolau e TeIxeI- Lados Unidos constituem um dos madeira é urna das principai�,ra- e lagos piscosos. Em geral, a caça
sos principalmente no ataque rinha são craques de compro- maiores empreendimentos puhli- zões da, existência .das Hol'eslas e a pesca são permitidos de acordo
doa primeiros que efetlÍarám, vada capacidade técnica e 9sa- cos do mundo na administração nacionais, que s50 administradas 'com as leis' que regulam a matéria
com exceção do avante Amér'i'' bem quando se deve coordenar florestal, Essas florestas, em nu- de forma a Ior-necerern um supri- nos' Estados onde se situam as .flo
co que. foi .substttuíco por e arremessar com, (admir�vel mero de 152 cobrem uma área menta .pcrruanen te do produto'. restas.

Den no segundo tempo, uma pontaria. Ante-ontem Arí se to.,&al de 6/1 milhões de hectares, Toda a extração de madeira é E dessa forma que, as florestas

exibição técnica de primeira cançou de ir buscar a. pelota o que represení a um doze avos de féCita, porém, de acordo com prin

qualidade, conseguindo desta no f'undo das redes. ,Telx�Inn- lodo o 'I'err itói-io dos Estados cipios cíeutif'icos., a f'irn de garan

forma mandar às redes guar- ha, Nicolau, Benteví Nede,. e Unidos. Além d.isso, mais 8 mi- til: cond.içôes favoraveis ao futu

necídas por Arí nada menos de Den estão desde já credencIa- lhões de "hectares foram declara- 1'0 crescimento das fíorestas..

oito bolas. 8 x 1 foi o resulta- dos 100% a formarem a dian- dos florestas nacionais no Alasca A proteção das fontes de água

do dó exercício, cujo de,s'enro- teíra do nosso "str'ach". e 'ern Porto Rico. é a segunda função importante
lar podemos tachar de 'bom,' Ao trio-final, Adolrínho pra- As Horeslas são administradas- das í'lor-estas nacionais. Muitas

apesar do fraco, trabalho do tícou grandes .defesas .

nada pelo Serviço Florestal dos Esta- das maiores florestas ficam nos

trio-médio' onde Geraldo de- deixando a desejar. oarcís es- dos Unidos, divisão do Departa- Estados ocid entais, onde vastas

cepcionou,' estando mesmo ne- teve mais 'empenhado que Chi- menta da Agricujtuf'a, com o obje- regiões agr-ícolas dependem de

cessítando de uma Igrande re- nês, o qual apresentou grandes Ito
de proporcionar os maiores be- irrigação. As florestas nacionais,

habilitação, e Bráulio e Ivan, brechas, deixando caminho fa,- neficios á população local 9 nacío- auxi'liando a 'conservai' o supri

pouco empenhados, também cil para atacantes dos suplen- nal, tanto no presente como no fu- mento de água, protegem um ter

não deram conta do recado.A tes. turo. O referido Serviço é encart-e- ço das fontes de energia elétrica

linha intermediária, que. se Na lequipe BRANCA salíen- gado de administrar o sistema f'lo- do pais e asseguram o fornecimen

'deve considerar; como, lespii.lha taram-se o extrema Norzfnho, restaI nacional visando sua ul i li- to de agua para uso domestico e quanto já conseguiram os ameríca

dorsal, não. está em condições de Tubarão; Nízeta, Bitinho, I z�ção mais produtiva, para benefí- industrial a centenas de cidades. nos em matéria ,de silvicultura.

de suportar os' grandes ata- Djalma e Danda. CIO permanente de toda a popula- O aproveltamento de ir,eas das Neste Estado, o Aocordo floreS'
<lues. Falta-lhes tudo: perfei- Marcaram oS" tentos: Nico-! ção. - ,florestas nacio�ais 'co�o pa�ta- tal, em. 'Pleno funcionamento, eu

ção "llas jogàdas, distribuição lau (4), Den (:31'. e Néde. Bi- Para execução de,ss'c programa, gem para gado e o ter,oeIro uso .lm- tende ,ser de necessid,ade a propo

rápida e bem calculadas, mar- tinho cOlliSignou o' tento de as f1oresta� são, protegidas contr<:l. ,portante nessas grandes, resenas g�ção dos méf:Jodos 'silvi<mlturais

cação e, sobretudo, de muito honra dos res'ervas. 'I s�us �rincilPais �nimigos: inc�n-I. publdclls. Cerca d: 15%
. �o g:dO a,doLardos em paises doe alta tCivili

ardor e combativ�dade. Qs 9uadros formarlitm 8!S- dlOS, msetos danmhos e moIestlus \'acum e 50% do::>', carnellos, ne,oo- za'ção floresta'., parà que aqui se

Os 'que ante-ontem se exibi- sim: . de plantas. O� traba)hos 'de extra, cia'dos anualmente nos ,Estados Feálize a esplêndida realidade que

ram no. "onze" titular, for- AZUIS - Adolfinho, Garcia çã,o de madeira são cuidadosamen- Unidos são alllnentadüs. nas pasta- neles já ,se atingiU.
:8 Chinês; Ivan, Bráulio e Ge- te 'I'egulãdos a fim de impedir des- gens das florestas naClOnalS du· Este comentário, e, l,ll,esmo, u:rmt.

.raldo; Bentivi', Néde, Américo .penlíoéios desnecessul'io.s e garan-' rante uma boa parte de sua vida. divulgação do Serviço Florestal da

(Den), NiColau e Teixeiffnha. til' o renovamento das florestas. \ Os locais ade:quad,?s a.o de�er:- Est:tdo. cujo. objetivo tem sido· a

BRANCOS - Arí Waldir I Quando nCicessál'io, faz-se

Phntior
volvimenlo de energia IndreleLl'l- .da renovação da,s matas e sua vc-

(An.toninhO) e Danda'; Minela, i ;pe.la
distrilbuição

artificia.l
de se- ca nos curso,� da�ua :xisten�es nas neração como fOfilte ativa de equi-

25 de De·zem- Boos e Guido; Den (Lázaro), ,mentes 8U 'J)e'la plantação pelo Ser_- florestas. namonalS sao, cedldps a librio, rubastança, conforto c .segu-

Nizeta, Bitinho (Urubú), Djal- ""iço Florestal.. companhia particulares. E�tr�tan-, rança das populações.
ma e Saul (Norzinho). O programa, florestal do govêr- to, é proi'bido o monorpóho de (Distribuido pela D., E. A. C.)
Ausentes do ensaio: Zaboti no norte-americano foi iniciado, qual,quer região e as áreas cedidas

Murici, N)!tinho, . Jair, Forne.: em 1891, quando o Congresso autol não podem ser mantidas em ime· J =:::.:::,=_=..::::::!_=====�_
rolli, Luji, Jalmo ee Bastinho�. rizou a consel'vaç,ão de áreas ele j diato a:provei.tamento.

� T b"
.

Ontem: ens�io físico
' I florestas a'fim de'.criar üma reser-! Toda a renda resultl�nte de ven- U OS . canos

Ontem à tarde
.

voltaram o� I va de madrira. e garantir o f'tuxo da de m:l'�lei:'a, CO!1'lleSSaO d:_ pasta- djogadores ao campo da rua Bo- {Ia �ua nos no!) e cursos dqglla. gens e direItos de prod_uçao de oavaniza OS
A primeira área destinada a esse enéDgia ,e,léll'ie,a é deposItada no

A chegar dentro de alguns
fim foi o Yeilowstone Park Tim- Tesouro dos Est;tdos Unidos. Vin-

dias g\-ande importação apre--
berland Heserve, hOJ' e �:onh8'ilido co- te" e cinco por cento des,sa receita

ços reduzidos
mo "Floresta Nacional Shosbone", são devolyidos cios Estados' Unidos MEYER & COMPANHIA
no Estado de Wyoming. f4.. essa área onde fiüam as floresta,s, para se·

Rua Conselheiro Mafra, 4
foram sendo gradualmente acre's- rem destinados á desrpesas com es- FLORIANóPOLIS
rentadas ouLras.

'

-colas e rodovia.s.
. _

As florest.as nadonais cémtem As oportunidades de recrea'ção Muitas felieidadefi ,pelo .-:1•••.
áreas florestais ctmerciais e' não prcJpoI"cionada pelas florestas na- to �e !!léu filhinho I

. .. .. .. .. . .. , ,comereiais. As primeiras, numa cionais são a1)l'Oveitadas em gran-
•• � •••••••.•\......... . . extensão de 29.200,aOO hectares, de escala pelo povo norte-america-

SENHORITA! relpl'€SenUjÚl mais de um sexto de no. Milhões de pessoas visitam

A 'ultima creáção' em reI";.. ,

todas as terras florestais comerciais anualmente as florestas para fazer

�erante é o Guaraná KN01' d� pais. Alem das áreas flores- 'Conve.scotes, pl'aLicar exerci cios e.s-

EM GARRAFAS GRANDES tais, as florestas nacionais COIl- podivos, procurar des'canso e di- . .

Preterindo-o está tem extensos campos sem arvores, vertiniento. /".5 florestas contem Perdeu se,acompanhando' a moda utilizald':os como ,pastos para ga-' uma enorme varieclade fie reCllr- -

.•..... ..:........................ do. sos 'Para� os que pl'ocuram distra-

Praça 15 de Novembro, 22 - � anti.

"',!)D�S: 1.324 e 1.388

nacionais servem ao povo norte
ameri,6ano.· Sob a direção hábil
do Serviço Florestal, elas se tor
naram parte importante da. rique-
za nacional do. pais. (USIS
'I'ranscrtto de "O Estado de S. Pau":

lo"" de 1-6-49).
Notd da Bediiçõo : Veja-s'e e sin

ta-se comoe o povo americano con

s,,"g'uiu criar uma consciência flo

restais, -transformandn a mata nu

ma reserva permanente de r ique-
zas e integrando-a, como elemen
to ativo, na vida nacional.

No Brasil, Lenta-se efetivar

Luiz OsvaJdo D' lVIAL'FEG, co�tem malte,
.

ovos e mel - os grandes 'for
Haroldo VIlela 1 necedores ·de vitaminas. É
Agenor Manoel� melhor complemento alimen

tar para crianças e adultos. •

venda em todas as farmácias
armazens.

Mllis. nio I!!sqU4!çll., que.o lIulll11et,

iJresente p.ra o �u "PIMPOLBOJl(
é uma �8derlleta �G ClutDrrG
MUTUO PREDUL.

A caderneta da Caixa Econômica; .

VENDE-SE OU ALUGA-SE As flores Las nacionais são' consi- ção. • Federal. pertencente à Nell"a Bai"-

Nas partes das flo'l;estas frequen· reiros. À pessoa que levá-la à Cai

t.adas por numerosas pe.ss'Oas, o! xa:.o� agr�decimenlos de sua pro

Scrviço FJorestal llls.talou acalllpa- pnetál'Ja.Secretário

O prédio sito à rua Rlumenau n. deradas Ipe1.0 Serviço Florestal 'CO-

28 - Tratar com o sr. Cap. AIl}éri- mo "vastas fazl1ndas de madeira
(,<;l, ua Polícia Militar. a1dmíIJlis,tradas ]Jara benCifi ci.o ida

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE - DIA 31 GRANDIOSO E TRADICIONAL BAILE DE GALA SÃO nLVESTRÉ - DEDICADO A TODAS ÀS DEBU·

TANTES DE 1949 - O LIRA OFERECERÁ CON.O RECORDAÇÃO UM FINO ALBUM COM FOTOGRAFiAs DESSE· ACONTECIMENTO SOCIAL, A TO·

DAS AS JOVENS "DEBUTANTES" -'RETUMBANTE SERÁ O "REVEILLlONS" DESTE ANO NO "CLUBE DA COLINA". - NOTA: NÃO HAVERÁ RE·

. SERVAS DE MESAS. ·1
....

·CffiBEDOíE···jjE
..AGÕSTÕ···::-·PROGRAMÁ···PÃRA·�OM·is···Df··DEZEMBRÔ�················""······················iifÁ·"31··SABADÕ···::···BÃiiÊ··DE·SÃõ···siLVESrRE--

COM 'AP,RESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES DE 1 9 4 9
--------��--�----------�------------------------------

Transportes
SRS. PASSAGEffiOS

PARA
ITAJAt- JOINVILE e CURITIBA

Os novos MICRO-ONIDUS do Rápido Sul-Brasileiro ore
recem o máximo em

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman

.
H O R A R [ O S: .

Carro direto a Curitiba: parto 6 Rs;
.

Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13

horas, podendo prosseguir de J'Oinville a CUritiba no dia se'j
guínte ás 6 horas. .

.

Mantemos trafego mutuo a São. Paulo e Londrina, ven-
dendo-se passagens.

.,.

·.l·V..liE 'Df" iT.�Ai···"
Aceitam-se despacho de encomendas. Proeue••• AIt.eht

Carros pata 0- ioterior do . Estado INDic4�oiu�zÜCDÕniôda6Ii;D�nÕoa sm LIVRAR��D
o h,?rárlO. dos carros .de que é agente, nesta �ital, a conce!tuada Um nome que se impõe pelos inestimáveis serviços que vem

•••• •• • •• •.• .• •. • • • . • • •• • ..

firma FIUza Luna &; Irmãos, é o seguinte: prestando durante seus 15 anos de exístêncía ao comércio e Vende-seEXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque - 16 hora! industria
.

cf excessãoçde sábado - 14 hora. Já estamos angariando publicidade para 153 Edição i uma lancha em perfeito esta-

EXPRESSO BRUSQUENSB --- 2a., 4a, e 6a, téiraa _ 'ul,ao horaa

I
Informações com o sr. João Pires Machado á rua Conselheiro do com 40 palmos �e. comprímento-

Nova-Trento Mafra 156 Trata·r com Rosímíro José, Cos-

a Ao mexo ANlTAPOLIS - sa. e 6a• teir.. _ 12.10 bor.. Florianópolis' . _

'

Santa Catarina
, I ta em Coqueiros N. 202.

C t-t Fc R E � jt,
•

Aceita-se r.epreseptante no interior do Estado.
Caixa Postal 139 - Flo1"ian6polis

Cartas para

NAVIO-MOTOR "ESTELAR
máxima rapidez e garantia para transporte de euss mercadoria I

Agentes em' Florianópolis CARLOS HOEPCKE S, A ..

. 'Ministério da fteronáutica
.

Diretoria do Ensino. Escola de Aeronáutica
«Admissão à Escola de Aeronáutica em 1950»

AS' inscrições para admissão ao 1° Ano do 'Curso Superior da Es,
cola de Aeronáutica em 195IJ (Aviadores e Intendentes) estarão aber
tas, na mesma Escola e nas Unidades do F .. A. B. sediadas nos Estu
dos, durante o periodo de 2 a 20 de Janeiro próximo vindouro, deveu;
do os candidatos, desta Capital, procurar as instruções e forrnutár ios,
lia citada Escola, diariamente, em 8,00 e 16.00 horas, exceto aos sá

bados, domingos e, feriados, e os dos Estados, nas sedes das Zonas
Aéreas ou Bases.

Entre outras condições, os 'candidatos deverão ter menos de 21
anos de idade, ref'eridos ao doia 31 de dezembro do corrente :mo, e

possuir cerlificado de con21usão dos cursos científico ou clássico, de
Escala Preparatória de Cadetes ou certificado de aprovação em exame

.

de admissão às Escolas de Engenharia ou de Química, ou, ainda, de
qualidad e de alunos dessas Escolas "",

-

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

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTÓNIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e
-

especialisado das DOENÇAS· DE
SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico i! tra-
b�@�.

'

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - -ME-
TABOLISMO BASAL

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

Consultório: Rua 'Trajano, nO 1, iO andar - Eâificio
do Montepio,

Horário: Das 9 *8 i2 horas - Dr. Mussi.
Das 15 ás 18 horas - Dra.' Mussi.

Resídênoía - Rua Sàntos Dumont, 8,'Apto. 2.

VENDE-SE por motivo de mudança Curs�u�1De���4�dad8
Grande área de terreno ià cultivada Habi�����rc���������;opara

(Distante cerca de seis qUilome\ros - da capital-Bai-r-'1'fl-Ba.r1'e.Í-1".D.S . - - . o ..Exame de Madureza
Area de 142 metros de [rente por 1.850 de fundos, incluindo A) Curso de Preparação

6 casas âe madeira e uma de material. Neste curso os candidatos
TRATAR: recebem os

.

elementos básicos
Florianópolis -"nesta redação ou Escritório I. 'de A L. Alves necessários para o aproveita-

Barreiros - com o proprietário Mathia· lha. mento integral do Curso de
Blumenaa - com o IJr. Christiano Knoll. no Hotel Cruzeiro. Madureza.

Inícia-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

ALUGA-SE

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

.

Companhia Telefonica Catarinense.·

Coletivos
!A Diretoria

OIS altos do prédio sito â Rua
Felipe Bchmidt nO 38, esquina'

Alvaro de Carvalho, (lado es·

querdo.)
A tratar na rua Saldanha Ma

rinho 18.
I

o Rlbio

"VIlCiEM ESPECIALIDADE"
ClA� WETZEL� INDUSTRIAL-JOINVILLE eMarclt/ FlN''''

, .
TORNA A ROUPA BRANQillSSIMA

') Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CON,TRARIOS AOS,·
A TRUJILlO

Washington, 28.(0. E.) - O Dc�
f
se contrário aos poderes concedidos

(parlamento de Estado manifestou- pelo Congresso d,e São, Domingo,s ao

presidente Rafaé'l TrujiHo. 'I
o presidente Trujillo dispõe. ag:()-

r
continente, que auxilie aherla OlL

De acordo COTl1 a decisão de an-
'

ta, de autor idade suficiente para secretamente os revolucinnai ias
te ontem do C70115TesSO domrnicano, declarar guerra a qualquer pais do dominicanos.

Dr. Udo Deeke B tradução dos problemas
�

,

Qualquer problema de govêrno só pode ser racionalmente resol-
vida em face de Informes nurnerrcos. Seguir outro prOC8S-80 que não

êSiw, certamente que será andar às escuras, apalpando aqui, apalpan
do ali, para verificar, muitas vezes, ao fim de longa caminhada, que'
houve perda de tempo e de traba'ãio porque a estrada não era certa.

Para conversar em tomo de assuntos de Educação, por exemplo, has
ta saber que há carência de escolas no Br-asil. Mas, para agir, no sen

tido de serem abertas mais classes de ensino, é índispensavel l raduzi r

o problema em termos 'quantitativos. Como instalar escolas, sem cunhe

.cer, primeiro, onde se encontram os nucleos que delas precisarn ? Agir
sem tal conhecimento prévio seria correr o risco de criar uma escola.
em determinado ponto pae-a, depois, verificar sei' necessár-io deslocá-la

para outro lugar. Esse ri um dos 'bene.ücios que trarál ao pais o Recen
scamento de 1950. Há dez anos, verif'icou-se que somente 43,8% da po

putação de 15 anos o mais sabiam ler e escrever. Mosüou-se o Distri
to Federal' com 81,3% de sua: população daquele grupo de idade saben
do ler c escrever: o Rio Grande do Sul, com 61,6'70; São Pau'lo, com'

;,7,5%; e os Estados ela Paraíba e AJlagoas:, 'com o minimo de 22,4%.
\

,\'o decurso de dez anos, com a ação oficial e a irtidaotlva partioular,
ele acreditar quo menos!desoladora se. haja tornado a situação, O Re-

(

1 censearnento de 1950, - entretanto, é que dirá a última palavra. E mos

trará as Unidades da Federação em 'que mais ativa deverá fazer-se

sen liL' a Campanha de Educação de Adultos.

--'_-----

l'âneo dr, Udo Deeke, atualmente nu

direção da importante Bmprésa
Fôrça e Lua Santa Catarina e (jue,1
na Internentoria. do llOSSO Estado,
se houve com dinamismo, probida
de e justiça, qualidades, aliás, mui
justamente proetanuulus p01' .�ellS

concidadãos.
CllltO e enipveendedor, dotado de

cativante cavalheirismo, o estimado
homem pu'bUco, em sua [ecunda
gestão no Estado, se impôs à admi

ração daqueles que costumam enal
tecer os verdadeiros valores.
Seus incontáveis amigos aprooei

taram. a oportunidade que se lhes
apresentou para homenaqeá-io con

diçnamente, pela auspiciosa data.

Compartittumdo do rustificado
júbilo do povo caiarinense, embol'1J_
tardiamente, etunamos-ltie, nes te

registo, nosso cordial abraço com

os melhores votos de felicidades.

Florla,,6polh, 29 de dezembro dE t949

Um aviso da Emprêsa Fôrça e Luz
Hoje, experiênciil com' o novo motor
instalado na Avenida Mauro Ramos
Seriio feitas, hoje, as primeiras experiências ,corn o no!'!) 1)1ot(l1'

msuüado na Auenida Mauro Ramos e que Í1'á servir às zonas de José

."'fendes, Saco dos Limões, Trindade e outras,

Distribuição de farelinho
Da filial da S/A Moinhos Riograndenses em Joinvile recebeu o DI'.

Leoberto Leal', Secretário da Viação, Obras Públicas e Agricultura, o

seguinte despacho telegráfico relativo á distribuição de farelinho aos

criadores do Estado:
"RESPO-NDENDO SEU NUMERO 663 INFORMAMOS QUE POR

INTERM:eDIO DE NOSSA AGE�nA DESSA CIDADE ENTREGAMOS
SABADO À DIRETO lUA DA PRODUÇÃO ANIM�L CENTO E CINQUEN
TA SACOS DE FARELlNHO DE CINQUENTA QUILOS RAFINHETA
CONTINUAMOS PROCEDENDO DISTRIBUIÇÁO CRITERIOSA A

,TODOS OSI INTERESSADOS DE ACÓRDO COM AS POSSIBILIDADES
J)E NOSSO E�OQUE. Atenciosas saudações S. A. MOINHOS RIO-
�RANDENSE&

-

A efeméride de ontem reçistoú o

nataiicio do llOSSO distinto conter-
Toda criança sente um grande p�zer ao receber algum
dinheiro. Dê esse prazer ao seu -fílho por meio de uma

caderneta da Caixa Economica de Santa Catarina, o me-·

lhor presente de Natal.

Major Or.oo Platt Abono de Najal
Nas fileiras da nossa brilhante f· á· dPolicia Militar, e desde muito jo- aos ODCIOU rios· o

"em, 'o sr, major Oríon Augusto I t· t d p. bPlatt fez uma carreirá exíraordíná- OS nu o o lU o
i, ríamente honrosa, ao fim da qual, RIO, 28 (O.E.) - o. presidan-

:p!Jr fôrça de dlspositivo de lei, dei- te do Instituto Nacional do Pi
xa o serviço ativo daquela valorosa nho assinou portaria concsdan,
Corporação. do aos servidores dessa autar-
Oüciu,). que se fez 'a custo do seu .quía a gratificação correspon

''Próprio mérito, havendo-se írnpos- dente a um mês de vencimentos
.to à admiração e á estima de seus a titulo de abono de :N'át'al.
superiores e de seus subordinados
;por urna cultura geral não comum,
'o sr. marjo[ Orion Augusto Platt
deixou notá.vel folha de serviços,
',tendo,se destacado, na paz ou em

campanha, por uma absoluta corre
Consternou profundamente a so-

ção militai', :de q�e se podem' orgu- ciedade lajeane o repentino falecilhar os seus compa:nheiros e ami-
menta, no dia 16 do 'Corrente mêS',gas. \ ,
do distinto conterrâneo sr. Henri-"O Estado" cumprimenta o ilus'-

'tre ofi'cial, qué passa para a reser-
que da Silva 'Ramos, abastado fazen
deiro naquela cidade.

'V'a renumer,ada em cond,ições dig-
z O extinto <contava 57 anos de ida-

,nas e h<{D,rosas e sob 'os conceitos
v de e !deix'a viuva a exma. sra. d.mais lisonjeiros e justos de seus su-

iperiol"es hierál'quicos e éom os' agra-
Izaura Velho Ramos ,e os seguintes

decimentos 'expresso's, em nome do
fi:l!hos: Deusdedit, ;:Eli'sabeth, Tere·

Govêrno, pelo sr. dr. Othon da Ga-
za e Júlia. Pertencendo às fileiras
da"U. D. N., foi, nas últünas elei-

ma Dobo d'Eça, ilustre Secretário _
.

•.

d
-

S
I

P 'bl' f'
. çoes, sob a legenda dess'e PartIdo,a ,egurança U I'ca, no o leIOque. '. _ .

Ih' tá' f'
eleIto vereador a Ca:mara MUlllCl-

e envIOU e que es, assIm ormu- ,. d .L
. '"

,)taldo: I
pall 'e ales.

,

"Fl·or·
I

'1' 26 d d
ISeu sepultamento se rea.lizou no

< IanO'po IS, em ,e '8zem-. . .' .

bro de 194,9
,dIa segumte, 17, as 10,00 horas sam-

IlmO 8nr."Major ORION AUGUS-
dG �'íiéI'et!� sua< residência com

fl'0 JlLATT, _ NESTA. - gr�!lJde �c?m'Panham�t�.
Ao passardes para a l'eserV'llJ re-

A fanllha enlutada nossas c'ondo-
lências.

'munerada, ne'sLa daLa, em nome do
,senhor Govêrnador do Estado, em

'

__ .. .

exercício, ,e em meu próprio, v,eonho Boas '-F-e-st-a-s-,-F-e-li-z-N-a-t-a-l-e-A-n-o-N-o-v-o-.--F-a-ç-a-u-S-Ç>-d-0-agradecer OIS vfWososi serviços que \ . Braço de Longa Distancia
iprestastes à Poli:ci,a Militar, à leia- COMPANHIA TELEFONICA CATARINENSE
lidade e ao Estado, durante o longo
'peri'Üdo ,que servistes na disciplina
da Corporação Policial Catarinense.
Apresento-v6s as minhas cordiais

�audações "('a) Othon da Gama Lo
bo d'Eça, Secretário da Segurança
Pública".

HenrIque da
Silva Ramos Aumentou o meio

circulante em -1949
Rio, 28 (V. A.) - Du:mnte o ano

de 1949 o meio cirélUJ.ante aumentou
de mais de um bilhão de cruzeiros,
soma essâ requIsitada pela Carteira
de Redesconto do ];lanco do Brasil
à Caixa d€ 'Amortização. Segundo os \

dados colhidos peloa reportagBm, o

dinhe�ro em circula'ção em 30 de
dezembro de 1949 era de 21 biliõeS
69.2 m-Uhões, 976 mil 129 cruzeiros
e 50 centavos.
Em 30 de dezembro de 1949 essa

quantia se elevara a 22 biliões, 825
milhões, 689 mil 539 cruzeiros e 50
centavos.
O aumento do meio circulante de

dezembro d@ ano passado a novem

bro :do corrente ãno foi, '·pois, d,e 1

biIlião, 132 'milhões 715.;rni!. e 400
cruzeiros.

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

J

Operações - F,raturas - Defeitos físicos.
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,sempre que o sr. Assis Oliateauhriand escrevia contra o €:1
S'1'. Nerêu Ramos, o jornal da U. D.N. local reproduzía-o com

largos e fartos elogios ao articulista.
À pena tantas vezes endeusada desse jornalista, deve 'a

U.D.N. estes tópicos, colhidos no artigo Dois de paus, d'O Ior

nal, de ante-ontem:
"Dec'aram os chefes do U. D. N. montanhesa que não que

rendo a U. D. N. nacional sustentar a formula mineira, se eles
a amparasseb sozinhos, ücaríam relegados à posição ele -:::0

ve iros do seu partido. Explique-se. Onde é'':!quie a. U. D. N. so

zinha, batendo-se em alianças com outros partidos, resultou
vitorio�a? Na esf'éra nacional ela é um partido minoritário,
vencido nas urnas', no pleito liberr imo de 194,5. Logo, nos en

contrando diUJnle de uma facção derrotada, pode-se impune
mente 'falar de covas, necrópoles e 'coveiros. O P. S. D. a,hriu,
em 1945 a sepullura da U. D. N. e e1a: se de dentro' do tumu

lo onde fôra amor tal h a.tla, saiu, foi por obra e graça do �e-
I

neral Dutra, .que a exumou generosamente e por vontade pr13--

ip'ria.
INos dois grandes Esta'dos udenista-s, onde o partido COI1-

ta,.ele ganhou aS ,eleições a preço de ,conchavos. ,Sozinho, pe
lejando em ·campo razo, o udeni:smo hav,eria sido d,errota']o
em Minas' e Bahia. Em 3Jmbos salvoú-se, graças a entendimen
tos com ouLI'os partidos ou alas dissidentes desses partidos •. ,

iDf:lsse modo, a aliança que o P. :S. D. propnÍ1lha ao udenismo

,estava dentro das <cordas d,a, U. D. N. Ela e um partido acor-'
dista, tão inc'.i,nado· a barganhas quanto a� outras facções.

,Minoritaria, des'prOovida hoje da presidencia da Hepubli-
ca

•

e impedida de ganhá-la amanhã, ;peh sua mesma penuria,
de sufragios - 'que é o que pera,eria UJ U. D. N. unida ao P. S. -

D. para fazer um pl'esidente pessedista ge acordo? Pois ela

já não ,ê um partido mutila'do do Catete? Que' é o que vinha a'

;sa-crifi'Car, com 'o' entendimento, s'e teria: .que abrir mão da

que positivamente não Lem, nem .dispõe de ,�lementos para vir

a ter?"
,

'

E, mai,s adiante, finalis'ando:
"Nas ;proximas elei'ções, ° 'COTiPO 'ldiri,gente; da U. D. N,;..

mineira deverá recom1eçar a soo ;carreira políti'ca, pleiteando
,ca'rgos de ve'readores, ,que es,ses, sim, se acham à aHJL1ra de

chefes tão bizonhos e mirrados nas suas aspirações. T-odos'

.gritamos-lhes aos ouvidos: - ,Senhores, trata-se dàs institui

çÕ1es. Não pensém em homens. Reflitam .no regime. O homem

nós o escoramos', ,e ele se, imporá."
'

'Mas: a nada d,o que era evidencÍa e realid,aide de m�oviam"
os empacados da U. D. N. Os aoconte:ci-menlos, se p.recipitavam.
maiores que .os homens, iobr!etudo que os pigmeus udenistas,.

e, se viu, p�as instruções .cum!prid'alS peJ.o sr. Gabriel ��SS?s"
que tudo quanto se aspirava na Belo Horizb�te do o:lclahs
mo, era ser dois; ,de paus, dentro da U. D. N., fora da U. D. N.,
.oomo diante do Brasil.

.

Queríamos os raipa'zes ;para l;lzes de OUTO e set� de espa

das e eles teimaram, teimaram qmnze dias, em fl.car zeros,

á e�,querda- do populismo e do est:vdonovismo."

���"
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