
«Não há um homem na História dêsse meio século como o sr \Alindou
Churchill»--diz o {(Tíme»

'

r

carreira do sr. Winston Chun111!.1
no panorama internacional, a·�entu·
ando: "Se em 1950, o mundo ,eSJI)e-

-

ra a consol idaçâo da paz, mantendo

a esperança de maiores progressos
e menores calamidades, isso ele o

deve a Church il.l,

..

Nóva. York, 29 (E.) - O sr.

wins-I
edição especi.al preparada para cir-'

iDn Churohil] - diz o "T'irne Maga- cular a dois ele janeiro de 1950, (\

zíne" .:_ é O homem da primeira "Tinie" traz um. suplemento de de-

-metade do século vinte". Em sua I zeseis' pag'inas, sôbr� acontecirnen-]

tos deste meio seculo . 'ohlll". Churchill é descrito como

Disse o "Time": - "Não há um um dos maiores politicas nesse pe

homem na Historia desse meio se- riodo de tempo do seculo vinte.

culo como o sr. Winston Chur- J\lfil'ma, mais adiante, queele sou
,

be conduzir-se através da ternpesta-
de, dominando as trovoadas. O su

plemento publica um resumo da
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Ano XXXVII' Flori�nópolis· ��xta feira 30 de Dezemtro de 1949 M. 10.658· Acapital ArgentiDa vítima de
violento tufão

O SomO POntífiCe . récebeu' os represen Iantes vi����:'t�:�l!�,(O;.:;;) 'Ob�,m� ���:�:n�':IOm�:m��':I�' i��Ii�O��:

dl·plom�ll·co's de' quare'ola naco-es ����, �s���:�:::o·�,g�:���:'ea�::. g��r��r�::óOn.pela sra, Maria Eva

li·
.'

, :�'��.�ça��n;�:�On�1����í�i;� l��l�Se��� Nãa se ���e 1'�O 1�:�;�;;'�r de uiti-

Cidade do Vaticano, 3-9 (E.) - O em fr-ancês, O Sumó Pontifice, este nestes ultimas dias, com relação ás Aires. Buenos Aires, 29 (O, E.) '- A po-
·Sumo Pontificé, ao receber as rc- ano, disperrsou urna formalidade comemorações do Ano Santo. O Pa- As comunicações telefouicas e licia anunciou que o numero de
ipTcsenl'ações diplomatícas acrcdí- que .assíuala as suas recepções pa declarou que é incalculavel o telegraficas com o interior do pais mortes no temporal subiu a

í

O, Vin
tadas [unto da Santa Sé, pediu' que anuais ao COl}.}0 diplornál.ico : não ,poder da Igreja nos esforços uni- estão interrnmpidas, o mesmo suce te e nove pessoas estão feridas só
-devotassem os seus esforços em con- subiu a,o trono. O Papa também eIi- versais para a c'onquista da paz. dendo com' as ligações para Monte

i
na

proVincia.
de Buenos Aires, des

jllllto para a reaproximação ti-ater- minou as ,al1'diEmcias privadas a ca- vidéu, capital uruguaia. conhecendo-se, ainda, o numero de
nal e espiritual de iodos os povos e da representação diplomática, que � c�gonbà visitou Os danos matei-ias Sª,º enormes, feridos no interior do país'.

I nações. O Papa falou aos represen- precediam a audiencia ger'a]. Isto
tantes diplomaticos de cerca de 40 foi um ímperafívo determinado pelo Gilda
nações em resposta à saudação de excesso de trabalho que tem tido' o
Ano Novo. A oração do Papa foi chefe supr-emo da Igreja Católica.

----_.__._-_ ••••__••.•• _ •••••_ •.•••••••_ ••••-.!.•••_._.•.•• - •••_ ••••••••••••..•_ •.•••�-_._.__•••••.••.•••.•_ ••_.-._--

o MOMENTO

Tôda gente de mediana inteligôncia compreende que o ato

da Iraüsft.rência de tres oficiais" (ta Policia .\'l.iiii.cu" para a reser

va remunerada decor-reu da aplicação, simples e normal do Es
tatuto recentemente votado p-elo Legislativo e sancionado pelo
Executivo,

/

'Ê ato, pois, de clarissimo fundamento legal, que somente
a completa' obtusidade de alguém poderia tachar de prática de

"violencia", de "iniquidade" e de "irr-esponsahilidade".
O "Diário da Tarde", visando evidentemente ao efeito

politico por mero gôstp do sensacionalismo, está, desde ante-
· ontem, movendo uma campanha não só totalmente injusta, I'nas
denunciadora da eSllantosa indigênc�a mental dos qu·e assim
deformam os fatos, desprestigiam a lei, mandam às urtigas
iodos os escrupulos, para só atenderem ao rasteiro imperativo
das paixões pessoais.

E tão cegos se fazeni às' adv·ertências da. razão e da digni
.

dade jornalistica .. os desarvorados mistificado;es da imprensa
udenista que não se apercebem da circunstância lastimável de
-estarem jogando, numa exploração torpe de possiveis melindres
particula.res, os nomes e situações dos tres ilustres oficiais de
altos postos na Policia Militar, transf.eridos para a reserva re-

munerada em cuml?rimento d·e pI:;f)scriçã'o de lei. •

Sem dúvida, para .a eventualidade de se julgarem vitimas
de quaisquer ,restriçõ.es a direitos que porventura lhes assi's
iissem, não lhes esta'riam vedados os recUl"sos qU""e, ainda a lei,
assegura liberrimament·e a tôdas as reivindicações.

Nem seria de supor que, ao invés dêsse caminho digno e

licito, os tres oficiais, padrões de disciplina e de compenetra
ção moral nas fileiras de que acabam de afásta,r-se com hon
ras, se fôssem entricheirar por detrás das colunas dum jo�rial,
de oposição, cujas campanhas têm sido uma continuada exibi
ção de inferior conduta jornalistica; sem o acolhimento do pú
blico. Cumpre, portanto, se ,ressalvem as responsabilidades de
qualquer dos interessados diretos no caso, pela ·grosseria dos
ataques dirigidos ao Govêrno, a propósito de ato em 'que,

· apenas, é preciso enxergar, a observância duma lei.

Há, mesmo, entre os disparates com que o escriba oposi
cionista,. recheiou a tirada de ontem, um tópico que implica
uma grave injustiça, é quando, querendo atribuir ao Govêrno
pela transferência, é quando, querendo atribuir ao Govêrno
uma intenção politico'facciosa contra os srs. coronel João Cân
dido Alves Marinho" tenente-coronel Aldo Fernandes e major

·

Drion Augusto Piatt, escr·eve que 'Com tais elementos, o Govêr.
no de Santa Catarina não <tontaria em qualquer emergência.
É afrontoso êsse conceito, não ao Govêrno, mas a tres dignos
militares, com os quais, ao contrá.rio do que pensa o jornalista
.da U. D. N., o Poder Público e a ordem social nunca contaram'
-em vão .. "

Finalmente, estranhemos que, sendo dirigido por um depu
tado estadual, o "Diário da Tarde" insista em capitular de vio
lência a prática dum ato baseado ém lei, que, teve curs6 na As
sembléia Legislativa, cuja sála de sessões e cuja tribuna S,s. ire

(Juentou, aliás com assiduidade.
.,.

\

Harvey, Luanne, 29 (V .•'\..) - A
estrela ltita Hay";.orlh deu à luz,
ontem, a uma py1ncesa, recebendo
ela imediatamente do seu pai, o RIO, 29 (E) :_ A produção de aço da usina de Volta Redonda, que

princípe AlyKhan, o nome de Y.as atingiu a 198.277 toneladasl de laminados em 1948, teve um grande c,res*.
rnin, nome' de procedencia arabe. cimento durante os primeiros 'três meses do pr irneiro semestre do ano

O prinêi.-j\e Aly Khan abriu as por- que estã ,po; findar, atingindo nos meses de outubro e novembro ulti
tas da sala do hospital em que se mos a uma produção que, é superior a todos' os ·rec'Ordes. anteriores;
encont,raYa--�lti-ta-'e sorrindo, deu a 211.493 ,toneladas' em outubro e 240.002 em novembro, corr-espondendo
nova aos [ornalistas. Limitou-se a as vendas, respectivamente, a 85.110.360 cruzeiros e 95.l12.657 cruzei
dizer que tudo corr-era norrp.almen-. ros .

.
te. _

,

.

F
..

'

t d Mindszenty transferia-se para MoscouOI eu erra o ao som ·ROMA, 29 CE) - A Agência Italiana de Noticias, habitualmente bem

de sambas, fumbas'

Falso lobo.u
Pôs em· panico ii ci
dade, mas escondeulI
se debaixo da vama
Bel@Horizonte,29(E.)-NOti·BI·daultIDnSI·S·lira'em mal·s umdas pr;(Jcedentes de Dores de IÍl-

. '. . I' .

.

'

daiá, que ci-l'culam nes\a cidade, di-
zem tel: vivido a sel�'.'. daquele mu- v'olo d.e COoflaa O·ça"ni'cipio horas de pârüco, com a vi-
sita que lhe fez um lobo, em dias

'qa sem.ana pa,ssa'da. Era ainda de P·aris, 29 (V. A.) - O primeiro
manhã quando surgiu o indeseja-I ministro Georges Bidault resolveu As'sembléia Nacional .foi levada <l
vel forasteil�o, tori1ando a direção da insistir .. junto á }\ss,embl·éia Nacio· votar, após longas horas de deba.
casa do sr. Jos.é ,Costa, onde pene- nalj no sentido de ser alprovado (' tes, favoravelmente o voto de con.
trou por uma janela que estava orçamento, salvando assim o sel) fíaiie'lI! solicitado por ]3idault. A vi..
aberta, faz·endo com que os mor<:.- gabine(e de 00alisão centrista. Es� toria foi realmente apertada, .pois
dores se pusessem em fuga. Dado o t'a decisão foi tomada após uma Bidault eonseguiu apema'i 303 vo0
alarido que se formou, dent.ro em reuníão dos minis,tros, ... que durou tos contra 297, sendo assim de seis'
bTe.ve tôda cidade sa'bia do .O'corri- l{ma hora, no Hotel Matignon, resi a diferenç·a. Des'de então, o g'abine-·
do, "formando-se uma pequena mul- dencia oUcial do Ghefe do governo. te BídauH tem vencido e perdid,t}
Udão em frente á' casa onde estava O gabinete já cons·eguiu venc�l' questões menores, que. não il11lpl�"
o lobo. Al-guma,s 'pessoas, munidas umh. 'Perigosa experi�ncia quando' a cam na renUIroia do ministério.
de armas, -pene'traram, na casa, a

fim de expu1.sar o anima·I. Sentindo
se acuado, o- lubo, a 'todos decep
cionou, indo esconCler-se debaixo de
uma cama, d'onde foi retirado,
aconrentado, já qUe cO/r tara qom
dlent'es afiado·s as corda's com que
ini·ci-almente tentaram amarra-lo. O

I
animal será. enviado, para 'esta' ca

pital, e daqui encaminhado a algum
jardim zoologico.

«e SWiQQS»
Charleroi, 29 (v. A.) - Realizou

se nesta cidade, uni enterr-o onigi
naI. Observando a ultima v.mtade
d0 'defunto, o mineiro Pierre Hol
landi, que contava 59 anos de ida
de, uma· banda de musica acampa·
nihou o fére.tro executandó sambas'
rUJl1has e "swings" .

_-- --------

Cumpnmenta-nes S .. Excia .. Revma •
.

O sr.. Arcebispo Metropolitano
Visitou-nos, ontem, Monsenhor Frederico Hobold, Pilo Vigário G��

ral do Arcebispado, que em nome de S. Excia. Revma., o s'r, Arcebispo
Dom Joaquim Domingues de Oliveira, nos desejou Boas festas e um no

v o ano' próspero; �

A S. Excia. Revma. externamos, neste 'registo, nossos respeito
sos e profundos agradecimentos.

Enorme produção de aço
em Volla' Redonda

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

informada sôbre assuntos católicos, informou que lo cardeal Joseph Min

dszenty, primaz da Hungria, que se acha preso, foi removido de Budapest
sob rigorosa guarda, desconfiando-se que o mesmo tenha sido levado a

Moscou.
.- ._-----_._-----

Causa enormes prejuizos
incêndio em Joaçaba

Joaçaba, 29 (R.) - Violento in-j minada, 3Issumiu, desde logo, assus
cendia qu� irrompeu n'esta' cidade! tador-as proporçõe�, ameaçando
destruiu completamente dois eéJ.j:fi-' tambem o prédio vizinho, residencia
cios desta cidade, num dbs qua[s do ST, Osvino Schneider,

r

situada. à
funcionava uma impnrtante 'firma rua Gelulio.Vargas. Depois de M'
local. I ,duo combate, o- carro tanque da
Ü incendio que começou as 9: ,prefeitura conseguiu extinguir as

110r�s no ;prédio da firn.la/Mondini, I chamas. São enormes os_ prejuizos.
e cuja. origem ainda não foi deter- maLeriais.

um

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO , IQUALIFICAÇÃO ELEITORAL
SERÃO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

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

DIARIAMENTE.

/
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Informações
1=·�é3�T&ESTAÔÕ

-

HOs,fasariOro-'ddaOs,'.laerm•.aPs'e-Redação e Oficinas à r.a

João Pinto n. 6
Diretor: RUBENS A. RAM.S DlGtJNJa·J'IIDU,

Proprietário e Dir.-Gerente Elqnuo llo_OI.It6TIo - lACUIU .-

7 hClnl. I Caixa Postal 55 '.�

SIDNE�,f:NOCETI 'Áu1;o.VlaçAo ltajai - B&Jat ....;. 11 _ a) para o 1° ano, tendo o candidato o curso ginasial e idade máxi..
_

�
Diretor de Redação: l'U�no BnIiIQu_",_ .. _ ma de 18 anos.

.

•••••••••••••••••••••••••".
- GUSTAVO NEVES 18 borla. b) para o 2°' ano, tendo o c�ndidato o 1° ano Cientifico ou' clássico

Ilxpl'easo �UieD:M - No.,.. 'J'NDte
- 16,30 boru. \ e idade máxima 'de 19 anos.

.

�__''iut:,���o 0&t.u'11Leue ..;..; loIaTUI c) para o 3° ano, tendo o candidato o 2° ano'Cientifico ou clássico
. Áuto-Vlaçlo C&tarlD.:n. - CUrl.Uba .idade máxima de 20 anos.

f
-- I- horu. .

RodOTI6rIa ew.BruU = P6rto AI.. O pedid� de Inscrição no concurso de admissão será feito 'jll He-
�

R�p��al-BralllIe�a _. Jo1nTlIe ,.... querimento endereçado ao Diretor do Curso Preparatório de Cadetes do
13 noras, . Ar, datilografado em formulário apropriado, que deverá ser entregue
RfpIdd �ul·BraslIeIra - CurItiba -

6 horas. no Destacamento de Base Aérea, de Florianópolis, até o dia 31 de dezem,

AUto-VtaçaO��_ peno Ál. bro de 1949.
II'" - 8 hor... Informações completas e formulários, poderão ser obtidos 110 Des-

_ ,\utg-;;� C8tartn_ - curJ.t1b1
tacamento de Base Aér�a de Florianópolis.

Ãuto-V!AçIo C8tartn_ - .Joia'l1le
- • bor...

4uth..VlaçAo C8tu1n_ - TQba4'tc
- 8 noras. --'r-

�reBI!O Do on.t6Tlo - 1ACWIa -

7 boras.
Emprêsa G16r1a - La8'IIna - ,,,

• ti". bor••.
Expreuo Br'wIquenee - mru.rjlW -

lO hor...
_.·Jto-.Vlaçlo ltaja4 - IUjai - 1. 110

ra•.

Rápido Sul-Brasileira - JolnTné-
13 horas,
Rápido Sul-BrasileIra -

6 boras.
QUARTA-J'IllU

Áuto-Vla9lo C8tlll'1l:!.eD.M
- II horas.
ÁUto-Vlaçlo ca,tarln_

- • horu.
• Áuto-Vlaçlo C&tar1neDw r..a"ruu

r
- 6.30 ·horas.

.

Rápido Sul-BrasileIra - O.uitlba -

. 6 horas.
Ráptdo Sul·Br8blleira - J01nTlle-

13 noras,
Expresso 810 on.to...ao - �

7 horas.
Expreseo Bru.Quenee - aru.Qu.

18 horas. �
Autl).VlaçAo ltajai - ltajaJ -�1' )lo. �

raa. �
Exl>N!1IIIO BrullQu_ - NOTa T\Nato .)1

- 16,30 hora.s. 'pj
RodOTItrIa SUl BruU - Per10 .AleIN �

- • bor... õd
QUINT.I.-I'El!R.Ã

'I.i!il.,ÁUto-Vlaçlo C8tarinenee P6rto
,

Álet'l'e - 6 horu.
Auto-Y1açAo cataI"ID4nH Omt.1ba

- li horas. .

ÁUto-Vlaçlo catu-� - .JoID't1le
- • hor...

",uto-Vlaçio C8tU"1D_ - TubU'lo
- 6 har,,8.
"Âuto-Viaçlo Ctt&r1n_ - LquaIUI
- 8,30 boraa.
JJxwe880 810 Cr� - t.nna -

" 1IarU. '

. lIII!.pr6a Glória - l..IC'Ima - • 1/1
e 7 1/2 horu.

fS,11 _, :l!l:presso BrullQu_ - BrwIqwt -
1. horas.

Áu1;o.VlaçAo Ita:JcJ - ltajal - 11 Iloo

TIWÇa-,"" � NaIiApldo Sul.Brasileira _ Jo1nTlle-
·TAL" - 8,00 - Joinville 13.lloras. .

Curitiba _ Parana-i ltáp1clo Sul·BrasileIra - CurItiba -

..- • bora.
_ Santos e Rio. �preaa Sul Cem Ltda - X8pecb - ..

- • hora.
PANAIR - 9,25 - Norte BEXTÁ.J'!lDU

d'..MRO . 00 SUL. - fl.ft -, Rodo't1Arla Sul BruU - P6Tte Ãletrn
- I horu.

l'orte Áuto-Viaçlo Catarmen. - car\ubl
VARIG - 12,30 - eul - lI.horas.

'jPANAIR -14,35 _ Sul _ ...u��o ca�·_ 1al1l�

"(Juarta,.fdf'G Áu1;o.Viaçlo caurl!n_ - lA.I'uIIa
-- 8,30 hor•.5. ,

-TAL" - 13,00 - Lajes e J;»ôrlo Expreuo 810 Ca1.toTIo - lAPDa -

7 horo.
Alegre ÁUto-VlaçIo lta,SaS - ltajal - Ia _

I PANAIR - 9,25 - Norte .l'U.Ez:pre1lllO BrwIqu.... _ �UI _
CRUZEIRO 00 8Uli - "l.OI - t6 horu .

•''''-'& \

,Rápido Sul·Br8ll1leira
--.... 13 horas.

VARIG - H.'O - Norte Rápido Sul-Brasilelra
6 horas.

PANAIR - 14,35 - Sul u:BA.DO
Áuto-Vtaçh Catlll'1n.eue - Darftlllll

Quinta-f.t", - II horas.

.T' ....... _ Il '. _ 1.1."m. _ Rápido Sul·Br8ll1leira
.... .., 13 horas.

c.rtaaa - P.r....pi· Rápido Sul·BrasUe1l'&
horas.

- a.ato. • Rio. - • horu.
" PANAm - � - Norte Áuto·VIaClo Cata1"1neDM - J01Jl1'1le.

'- • l:IoraL
PANAIR - 14,35 - Sul . Áu1;o.VIaçao ca� _ Tubarlo

VARIG � �2,30 - Sul
-�='1l0� _ t.quQ _

CRUZEIRO 00 SUL - U••' 7 ='�!lrwQuauee _ 1IrurI- _
...m 1. hQru. .

'

CRUZEIRO 00 8UL - tl.IO "ut6-Via4llo hIjaS - l1iaJd - 11 ..
n..

101 Jlxpreuo� - .on� ftI'nIMo
- 9,30 boru. .

Se�a-fe"tJ J:xpreuo Gl6t1a - Lanu - • 1/1

"TAL" - 13,00 - Lajes e Plrto
• ., 1/J Iloru.

GO-DOMIN
A1égre RápIdo SuI·BrasUelra - Cu1'1tlba -

e horas.
QRUZEIRO DO 8UL - 7.lt -

IIorte
PANAIR - 9,,25 - Norte

-

VARIG':" U.'O - Norte
,

PANAIR;- 14,35 - Sul
Sdbaào
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Viação Aérea

Hor'ãrío'
Se(/unda-feira

-TAL" - 13,00 - Lajes e Pt....
Alegre
PANAIR - 9,25 --Norte' -

VARIG - 10,40 - Norte
PANAIR - 14,35 - Sul

,
CRUZEIRO 00 SUL -

.orle

I:
,

·TAL- - 8,00 � .JoiDTilI.

I. Cui'itiba - Paranagu'
.

,
- Santos e 9.Jo.

VARIG - t2,30 - 8ul
CRUZEIRO 00 SUL - t.8.1i1

lIor1e
PANAIR - 9,25 - Norte
PANAIR � f4,35 - Sul
PANAIR - f4,35 - Sul

Domiaq�
, PANAIR - 9,25 - Norte

I PBUZEIRO DO SUL - {f.00 ":"!,

•

uteís Ministério Aeronáutica Datilógrafa
diplomada

da
ZonaQuint.a Aérea

Oferece seus serviços.

Cartas a Maria Inês
Ferreira.

s tacamcnto de' Base Aérea de. FIoranóipolis

INSTRUÇõES PARA ,t.. INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO DE ADMIS

SÃO E MATRICULA NO CURSO PRBPARATóRIO DE CADETES DO
.

AR, PARA O ANO DE 1950.

.
-_ .. _--

.(

IrmalJdade' do. S. J., dos Passos
e Hospital de Carida"e

De ordem do Snr. Irmão Provedor d�sta Irmandade, convido os

Irmãos e Irmãs, para, revestido de suas insigneas (balandraus e fi··

'Adjunto do Secretário
'

CurItIbl -I tas), assistirem as solenidades com Que está Irmandade comemora o

seu 18�o aniversário de sua fundação.
CIIrlUbe Dia' 10 de Janeiro:
.Jom't1le As' 6,30 horas � Comunhão Geral dos Irmãos e Irmãs.

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

José Tolentino de Souza

,

Encomende seu terno para;
Natal até 20 de novembro

Loja Rener
Tenente Silveira, 29

Floríanópolis

De ü-rdoem d,o sr. Presidente levo ao c·onhecimentó {ios srs. asso A caderneta da Caixa Econômiclll'>'
ciados dêste Clube que, em reunião especial, o Conselho Delibel'ativo Federal pertence!!le à NeU.'ia Bar-'
l·es.olveu ,aument'ar'a joia e a mensalidade para, res'pe.ctivamente,..... reiros. À pessqa que levá-la à Cai-
1.000,00 e 30,00, a .partir de janeko entrante.

;- xa, os agrade�imentos de sua pro-·
FlorianÓ'po�is, 20 de dezembro de 1,949. •

prietária.
•

Arnaldo Dlltra - Secretário Geral . • . • • • • • • • • •• • ••••••••••••• ,

Jo1nTlle -

Cu1'1tlba -

JOlnTlle' -

FRAQUEZAS EM GEItU
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

MALTEG, eontem malt�,

Mar.inha' ovos e mel - os .grandeS for
necedores de vitaminas. É
melhor eomplemento' alimen'
tar para crianças e adultos. •

venda em todas as farmácias
armazens.

QUER -, VESTIR·S.E COM CONFORTO E ELEGANCIA 1
A

Mello
PROCURE

Itfaiataria
Rue Felippe Schmidt '48

Crisma na'Catedral· Metropolitâna
Para atender aos d'esejos dos interessados, e .acôr-do com a praxe,

aço publico que s,erá administrado o Santo Sacramento do Crisma, na

:atedral Metropolitana, no dia 10 de Janeiro, pelas 16 horas, aos fiéis que
e :ólpresentarem habilitados.

Os bilhetes continuam desde já à disposição no Consistório' da Ca·
edral.

.

Os maiores de 8 anos deverão confessar·se antes de receber o Sa
cramento da Crisma.

Florianópolis, 5 de dezembro de 1949.
(Al MONS. FREDERICO HOBOLD, Vigário Geral Ido Arcebispado

,Clube Doze de Agosto
AVIlSO

Dr. Lindolfo �6.
) Pereira·
AdvO!J8'do-Contabilista
Civel -- Comercial

Con.tituiçõe. da .ociedade.
e .erviç;o. corebto., em geral.
�Organizaçõea con.tabeie.

Regiatrol e marCai, dillpondo,
no Rio, de corre.pondente.

Eacritório: Ruo Alvaro' d.
Carvalho n, 43,

Da. 8 a. 12 hora.,
Telefone 1494

',i

Minislerio da

i'
--�-----------------------

SENHORITA!
A ultima creação em re/ri

�erante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES,

Preferindo-o está
acompanhando a ·moda

. . . . . . . "..

VENDE-SE OU ALUGA-SE
O prjdio sito à rua Blumenau Doi-,

28 - Tratar com o sr. Cap. Améri··
('o na Polícia Militar.

.

�

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

Perdeu-se

Cauitanja dos Portos de Santa Catarina
.

TodtJs os Reservistas Navais, das 'class'es, ano. do nascimento de

18 a 35 anos de idade illOlusive nascidos a 1° de Jan.eiro de 190i a 31

,('8 de�embro de 1931, obrigato-riam:eilte devem comparecer à Capita�
!lia dos Portis do dia f6 a 30 de dezembro corrente, afim de ser fei.

ta a oposição do "VLSTO" correspondente ao presente ano de 1949, e

preenchiment.D das Guias de Informação do Reservista.

üs Reservistas de ia, - 2a - e 3a categorias,lex-marinhciros da

Armada, Marinheiros, Pescodores, Operarios de Construção Naval,
Servidores' de -Repart·ições).

Os Reservistas que já possuirem suas Carteiras devem apresentá
Ias na ,Capitania dos Portos.

As Empresas"e Entidades devem mandar receber por pessõa' ido
nêa na Capitania as GUlAoS DE INFORMAÇõES DO RESERVISTA Que
devidamente preen'chidas serão restituidas na referida Capitania.

Dr. (L.RNO· G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crlm. e ol.�l

Ooutltuigéio li. Socleclad..
NATURALIZAÇÕES
Titulo. O.ala.at6rlo.

E.crit6ri� e Relid.ncla
Rua Tlrad.nte. 47.'

FONE -. 1468

,Seu filho ficará satisfeito se receber como presente
de Natal ,e

.

Ano Novo, uma caderneta da
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE SANTA CATARINA
....................................................

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE DESPORTOS
Aviso

Pelo presente, ficam convidados todos quantos se julguem credores

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

I.S1
do andante, diáriamente, das 8 às 11 horas.

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

..--------�------------...

FERID"AS. REUMATISMO E
.

PLACAS SIFILITICAS

Elixir de N8uoeira
Medlcagõo auzilllll' DO tratam.Dtv'

da eiflJi.

ToDos canos
oavanizades:

A cHegar dentro de alguns
dihs· �randé importação a pre

ços reduzidos
MEYER' & COMPANHIA

Rua Conselheiro Mafra, .&

FIiORIANóPOLIS

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

Ihlta. feIleldadetl .eI. ...el•••
'to ie IMU' filbinbo J

Mas. nib esqueça, que o ••l'�
, ,reseDÜ para o seu '"PIMPOLHO""
é uma eaderneta 110 CRJ:DIW
HUTUO' fREDIAU

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t .1.IRATENIS CLUBE - DIA 31 "REVEILLOW' - GRANDE BAILE DE GALA - DEDICADO A TODAS AS "DEBUTANTES" RETUMBANTE SERÁ O "REVEIL-
1

. .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 i[ LAYLA FREYES

. LEBEN, RAINHAS DO LIRA DE 1948 E 1949, RESPEC T1VAMENTE, E PRESENTES 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 rRESENTES.

A:\'IVEltSARlüS:
Helena da Silva Hoeschl :

Enga lana-se, hoje, o lar do nosso

"distinlo con.Lerrâneo sr. dr. Arno

Hoschl, íntegro magistrado, t' ;.I�
"Sua exma. espôsa d. H.i� da Siivu

Hoschf, com O natalícia de SUJ. eu

cantadora í'ilhinha Helena.
A mimosa aniversariante festeja

.,rá o grato acontecimento recepcio
arando na residência de seus pais, à
rua Blumenau, suas numerosus

. .amiguinhns, oferecendo-lhes urna

Jestinha intima..
Os .que labutam neste p[,l';(ld�)

.cnmprímcntam a menina Hp.'rl,a e

seus felizes pais, desejando-lhes
1'eli'0idades.

Léa Lacerda
Faz anos hoje a inteligente meni

na Léa Lacerda, ,! ileta filha ,-::0 nos
so confrade dr. Jorge Lacerda, 1'0-

.sidente na Capital Federal.

Menino Arnôbio

Festêja, nesta data, seu :)0 ani
versário, o interessante garoto Ar-,

nóbio, filhinho do nosso nrezarlo
coestaduano sr. José SORre, Ulavarr.,
conceituado representante comer-ei
aí e de sua exma, consorte d. Lu-
CI Nunes Glavam.
Arnóbío será, por êsse motivo,

muito cumprimentado por seus

ãnúmeros amiguinhos.

-0-
FAZEM ANOS, HOJE:

',()liveira, provecto ad'vogado.
- o sr. Jorge Fontes, filho

.desemoargador dr. He!l.rique
:Silva Fonles.

- o estudante Evangelista Morais

'Savas, filho. do sr. Ni·colau Esle·fa-
'no Savas.

- a srta. Maria Zeiiãttle'Santiago,
.dedic-ada funcionária da AOESP.

NOIVADOS:

Ajustou núpcias ·com a distinta
:senhurinha Maria Catarin� Junkes,
dileta filha do s·r. José Luiz Jun}{BS, I<competente funcionário 'da D. C. '1'.,
,{} sr. Júlio Alfred.o Rauen, filho do
.sr. Jos,é .i\.mantfno Rauel�. de Rio Ne-!
gTO.

Aos jovens noivos, os cumpri
mentos de "O Estado ".

c NV IT
,

I Comentá!lc InternaCional

E Aumento de. salários
Por ÁL NETO

, Segundo Davis e Hitch, os au

mentos de salário que são feitos
sem levar em conta o 'aumento da
produtividade dos empregados ge-'
rarn desequí lihríos.
Como resultado de tais dcsequili

Hiteh - que o vaiar da hora .de
brios, surgem fenômenos intlacio-

e nários.
SENHORA

,
. .

. ,',
Um dêstes fenômenos é o ciumen-Par tIc�pa.m aos seus par ente" ea. to dos preços.

amigos o contrato de casamento-de E quando h" au t
seu fil.ho Arthur com a' senhorita

a l1l�n. o nos pr�ços,
{" .

os aumenlos de salário I'icam .pOI·-Mal Ilda Gomes Jardim. didos.

Na irupossihilidade de fazê-lo pessoalmente, por pI'e
mêucia de tempo, temos a satisfação de convida!' as dÍlil·nissi-.
mas au toi-idades, os estabelecirnentos púhsicos e haneát-ios, a

imprensa e nossos prezados amigos e clientes, para o alo inau

gural elas novas instalações desta Sociedade, à Rua João Pin

to. na 12, às 15 horas co próximo sabado, dia 31 do corrente
mês.

Nessa mesma e grata oportunidade será, também, inan

gurado o edifício "Santa Tel'éZillha ", de propr-iedade do.ums
so diretor-pres idente, Sr. Osvaldo- Machado, contrIbuiçâo, em

bom modesta, à terra generosa em que temos vivido e para
a qual jamais hão de faltar nossos melhores sentimentos .

Florianópolis, 29 de dezembro de 1949 .•
1VL'\..CHADO & CIA ·S. A. - C.omércio e Agências., .; \

--------------------------------------

- Um romance de amor entre
Os aumentos de salários devem zunidos de balas!

ser condicionados ao aumento na UMA NOVA AURüR.t\. SURGIRÁ
produtividade dos empregados. COIM: William ELLI0 ['1' -- JohnI
Esta é a melhor forma de- asse. CARHOiLL - Vera R;:\LSTON.

gurar a estabí ',:daele econômica enl No Pcograma : - 1) - Cinelau
uma nação, dizem dOJS economistas I dia

- Jornal - Nacional -- 2) --

nçr te-amer-icanos. A Voz do Mundo - Jornak -

Os economistas são Jolm C.

DaViS\
Preços: Cr$ 5,00 - 3,20.

e Thomas K. Hilch. "Irnp. 1 ° - (DEZ) anos".

Ambos trabalham para o govêr .•
" 0\•••

no dos Estados Unidos. ODEON - ás 8 horas.

"Supunhamos - dizem Davis e

trabalho de' um oper-ár-io aumenta
'em três por cento.

"ryeste 'caso, o salário ele tal ope
rário deve ser também aumentado
em três por cento" .

Um aumento nestas condições
•���� não evitaria o progresso econômico

de- uma emprêsa.
"Mesmo sem ditercnças nos pre

ços - indicam DaYis e Hitch - ü

aumenl.o na produtividade do ope-'
Em comemoração a entrada do Novo Ano e ao inicio do Ano S;1r!' rúrio representa sempre um au-- a SI'·a. d. Dilma Vilela cl'l Luz.

to C com' autorização da Curia Metropolitana a Mesa Adminísh-at.v« I mcnto no ganho do empregador.-espôsa do sr. Awaro P. da Luz; . '"é

a Ordem Tel'ceit'a de São Francisco da Penitência far-á celeb. ar no "No ..fim. tanto onerár-ios CtJmo- o sr. dr. 1'íicolau Glavam (:> 7 1"

histórico templo da rua Deod'Üro, os seguintes atos, com .inicio :1.> pai rões são benel"iciad.os".

d,"
23,30 horas de 31 do correnLe: A 01Yinião de Davis e Hitch si",

.

� E
. -

1 .
- "F. S f "T D"

- '"
!

ela
X[)OSlçaO e )en(;.�o. com o �.,::;. acramen ,o, e .�um em a.çno nírica que qualquer aumento indis .

de graças �elos l.J�r:.ej)clos rece1rlldos duran�te o ano a hnd�r-sc. rvn.s,s.<l. ,criminado do salários' é pr.ejudicia\
festIva e ellslnbLUçao d� Sagrada 'Comunhao para os ter<::elro:=; e lle 'S pai'a Lodo·s.
em ger·al.

'

Porísso. estes economis'tas são
Para assistirem as referidas cerimônias convido, de ord'�Jll

.

de contrál'io� à concessão de aumentos
E,enHol' Irmão l\![ini,sLr0, 'Os Irmãos e ll'mãs te1"0eir\)8, bem como aos

em es.cala nacional, aLI mesmo ml;' IMPI�RTAL - Fechado para Re·
;�atólicos em gera). nicipal. i

fôrmas. I .

Consistório, em Florianó:polis, 2.6 de dezemlbro de 1949.
"Em lug'ar de um aumento geral .

Lindolfo JOsé de Sonsa. - Secretário.
_ dizem Davis e Hitch _ deve ha.· Domingo :RITZ - ODEON

ver um principio geral, um cl'lté- O EXILADO

l'Ío para tais aumentos.

I
COM: Douglas FAIJl:BANKS JR.

"Esse critério deve ser a re'.ação ;-,
Maria l\10NTEZ - Pau1e GnASE�

proporcional entre o. salario e a

IrE.produção". - ..." -�. - .

O sisLema proposto por Davis e SED:iVICO DE METE0Hitch enq1-Jad,ra-se facilmente no
.._ llJ

_ '. -

coneeito democ,rMico do v.alor indi-I ROLOGIA .

vidual.
Uma sociedade vale pelos indivi- Previsão d·o Tempo, .até 14 horas

duas que a formam, e não I)orque do dJa 30.

conslitue massa emorIa de sêres' Tempo - Instavel, com chevas
e Trovoadas.
Ventos - Rondarão j}ara o Sul:

COh1 rajadas frescas.
Temperatura - Entrará ?.'ll de

clioio.

Temperarilwas extremas de !"!pjt'
Máxima 29,5. Minima 22.8.

CASA'l\1EN110.s :

Em Joinville, rea1.izar-se-á ama-

nhã, o enlace matrimonial ct.n genli
lissima senhorita Beatriz Constan-

'Pia Piazera, filha do sr, Camilo �ia- }ls 20,30 horas - �lltima
, '�Bra, competente conlabilista e de Pfeços :�/ :sua exma. espôsa d. Emilia Piazera, ADULTOS: Cr$ .... 5,OO

-com o estimooo conterraneo sr. Ar- SóCIOS DA U. B. H.. O. :
mando TaTanto, categorizado Jun- ESTUDANTES: Cr$ 3,00

. cionário fedel'al, 'filho do concei-
-i_""_Hitiet..M"itM�_"..NM_H..i4M.._"_ti4_"..ti4i§tuac:!o cOll1el'oCÍanle nesta praça sr. II

Francisco 1'a1'anto.
Ao jovem par que após o casa

mento seguira para Jaraguá do

:Sul, onde vai residir os n03S'os sin
Ceros pal'abens.

ARLINDO GOMES JARDIM
e

SENHORA

Participam' aos seus parentes e

amigos o co·ntr-ó.�o"""G"e casamento de
sua filha Marilria com o senhor Ar
thur Max Doose.

EJ.R1CH DOOSE

iguais.
,Cada individuo d.eve ter as 0'001'

'tmÜidades e 'os beneficios que me

rece e obtem Coom seus próprIOS es

forç�)s.
Quem prbdl�1. mais, dove ganhar

Marilda e Ajthur
.

conf'i rrnam

Fpolís, 27-12-49. Rio do Sul, 27-1Z-�9.

mais.
O aumente indi.scriminado. de

salários é uma injusti'ça pal'a os

que pToduzem mais.
Davis o Hilch, entretanto, fazem

uma adveelêncla importante:
"Sómente SQ pode estabelecer

um sistema equilihrado de salários
e produtividade quando se dispõe
de estaListicas adequadas".
As observações de Davis B HHch

fazem ;pal'k de uma publicação da

'Universidade ele I-larward sob o

I
i

Ululo "salá�'ioS e Pl'Odutivicla�e'"
Não espere que a doença vi

I Fíorianópolis - Santa <;atarin. -site a sua casa. Defenda a su

t saude e a dos seus filhos, to
...................................................... mando MALTEG. Frjo ou gela

r:.._����' dOr é uma delícia. É '0 maio

• '

•

I ! fornecedor de vitaminas, e, poI I , I I ! I isso, o melhor fortificante. A
1 venda em todas as .farmácias

.

C'O T TOM A R
TINIAS PARA PINTURA

'o PRECE.ITO 100 011
CAUSA DE CANSAÇO FÁCfL
Quem trabalha em posi�J() Inr·

eada éans-a-se fácilmentp, porqne
{)s órgãos ficam comprimido, e os

músculos sujei Los a esforço� eX

cesshos. O trahalho torna-sê. as·

sim, peno�o e impi'odl1ti\"o.
!'rOCllT'e iraunlhll1' em posi

çÍlo cômoda pa.ra evito/' IHU{

es/al', fadiga e despcl'dicit.' dI'

cncJ'{jill. - S,YES.·

VJDNERAVEL ORDEM 'PERJCEIRA DE SÃ'O FRAXClSCO DA
PENITÊNCIA

Fundada em 1745

SEXTA�fEIRft, DIA 30
O J.E.C.A.M.

SEXTA FEIRA - DIA 30 O T. E. C. A. M.

Aprés'entará no Teatro Alvaro de Carvalho, a peça
Pinochio de Ody Fraga, em 3 sepões.

As 14 horas em matinée para o Abrigo de Menores, os
.

filhos de sócios' da U. B. R. d. e para os filhos dos em

pregados da P. M. F.

'r\s 16 horas matlnée para' as crianças. Preço: Cr$ .. :

2,0'tl

armazens.

I

tine-Diário,

apresentação de Pinochio.

Cr$ 3,00

DR.

A. DAMASCENO DA SIlVA
ADVOGADO

AÇõES CIVEIS E COMERCIAI�

Praça 15 de Novembro, 22 - Z" anel.

(Edifício Pérola)

J'1)nes: 1.324 e 1.388

CURITIBA T!LE.CRÁAlA. PROSESRAS PARANÁ -

o

R,ITZ - ás 5 e 8 horas.

Colossal Programa Duplo
.

Ultimas Exibições
1) - Jornal da Téla - Nac,

VES,PERA DE NATAL
Cm,,[: George RAFF - George

BREN1' - Joan BLONDEL'L -- Pan
dolph S'CO\PT.
- Uma verdadelra tempestade

ele gargalhadas!
"CMA :'oiOITE ::\'A OPER.:\

CO'!U: o.S IRMAOS ,MAX: Grou
eh o � Chico - Harpa.
Alla,n .TONES - KitLy CA.RLTS.

"Imp. -14 anos".
Preços: Cr$ 5,00 - 3,20.

.

.

ROXY - ás 8 horas.
O DIABO DISSE: - NÃ.O!

Tecb nícolor
COM: Gene TIERNEY - Dun

AMECHE - Lai'rd GREGA'R .

No Pr'ogr-ama : - 1) - ]\T'.)�jcia�
rio da Semana - Nac. 2) --- Atua
Iirlades Warner Palhé - Jornal,
Prcços : ·61'$ 4,20. - 3,20.
"Irnp. 14 anos".

IMPERIO - (Estreito) - 8 hs,
TERRA DE SANGUE

COiM: Bob STEELE.
LUTA SEM TREGUAS

CüM: Bill ELL'IOT'DE - 6170.
A LEGIÃO DO ZORRO

COM: Reed HEADLEY - 5/60'

,'rJu;r�e
ôrigirtal/

CALENDÁRIO
"AMERICAN "GlRL"
De Luxo pllra 1950

6jJO/)O

Os�mezes são'- represen_
tado5 por lindas ga.roths.
loridas, cada q\lal com mt.LtS

encanto e sedução.
Peça já,_ p a r o. u�rantir O seu

Calendério p"!!o Reembolso Postl\1.
,., JUNTO ENVIAREMOS CATÁLOGOS
"ÁTl.J,s" • CAIXA POSTAL 4699-RlO

Cami.... Gr.v.•ta.. Pif.m�.
Meia I d••:melhoreli/pela.; me
oorel preço. .6 n. CASAdMI9
CELANEA,- RuaO! Ma�r.l L

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA I ,

RAIOS X

i
I

DR. ANTôNIO MODESTO

.

. I
Ateo.de, diàriameote, 00 Hospital)de C�ida�e !

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

-_-.-_,... ••-_ I
I

i
/

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenen'e
IIIlvelraa , �9. .

Horário de consultas: 9· ás 11
ru.
Sábados: 14' ás 17 hs.

Dr. Milton Simone
Pereíra

Clínica Cirurgica
Molestias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Illoa Serviços dos Professores.Rene
�cto Montenegro ti Piragihe No

gueira (São Paulo)
.

Consultas: Das 14 ás 17 horas

Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES

IDlretor da Maternidade e médiee do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle-.e tratamento'

IPIIp.eci)llizado da gravídês. Dístur

Itioa da adolescência e da menopau
Im. Pertubações menstruais, I 'l�1'\.

mações e tumores do aparelho geuí
lIal feminino.
Operações do utero, ovárros; trem
PU. apendice, hérnias; varíses, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
l1I.1'u)
,'SSISTENCIA AO PARTO E O.fE-

RAÇOES OBSTl?:TRICAS '

lJoenças glandli1ares, tiroide, ovi

rrro., hipopise, etc.)
"laturbios lIlervosos - Esterilidade
,_ Regimes.
Coll8ultório R. João Pinto, 7 - 'IflL
IM1
ResM. R. 7 de Setembro - Edit.

I Cru e Sousa - Tel. 846.

DR. NEWTON. d'AVILA
�lrurgia geral - Doenças de Senho_'

r.a - Proetologia
EletrIcidade- Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

18 - Telefone 1.307
Consaltas: ÁS 11,30 horas e • tar·'

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

li - Telefone 1.422.

Dr. Mário Weadb....
a::umea médica de adultos e eriaaçu
OolUuJ.tórIo - Rua JoI!.o Pinto. 18

Telef. M. 769
Conaulta da. 4 ... 6 bora.

IbeId6ncia: Felipe Scbmidt a. '1.
Telef. III

Dr. r••lo 'ollt..
Clinico e operador

c.alultório: Rua Vitor Meirel... I"
Telefone: 1.4()S

Pnuulta. da. 10 áo 12 e da. 14 ...
II �. Resídêncía: Rua BI1UIl_.

�3. - Telefone: 1.630

Dr. Guerreiro da
Fonseca

..---�----_.._---�., .

Tra.nsportea regulares de corg os dopôrto de

SÃO FRANCISVO DO SUL para NOVA JDRIi
.

Infol'maoõe. como. Agente.
I'lor1sn6pollll - Carlos HoepckeS/A - C[- Teietone 1.212 ( Eni. t e leg ,

São Francisco do Sul - Carla I Hoepcke S/A - C[ - Te erone 6 MOO R 3: VJ A � g

•

Extravio de apólices
Elisa Maria Collaço Barbosa

torna público, para os devidos

efeitos, o extravio das seguin
tes apolíces da Divida Pública
do Estado de Santa Catarina:
Lei 769: apolices números
2634, 2635, 2637, 2639, 2640.

I

2641, 2643, 2644, 2645, 2646

12647,
2648, 2649, 3277, 3281,

3282, 3284, 3285, 3286, 3426.
3427, 3428) 3429, 3430, 3432.
3433, 3434,. 3436, 3435, 2431

j2636,
2638, 2642,3283; Lci507:

. 1076, 1078, 1099, 1100, 1101.
1102, 1103, 1108, 1115,

.

1116,
1117, 1119, 1120 e 1121.
Florianópolis, 12 de dezem

bro de, 1949.
Elisa-Mq_ria Collaço Barbosa

................... , .. oo ..

Se ricos quereis ficar -,

De modo tacil elegal
Fazei hoje uma íaecricão
Credito Mutuo Predia

• o •
..

AVISO
ELVIRA MUND MAZARAKlS

(Dona Vivi)
Obstétrica (parteira)

Comunica que desta' data em

diante encontra-se à disposição
'de .

quem necessitar de seus ser-

I viços à Avenida Rio Branco, 191
Nest� - Fone: 1.343.

Or. Roldão COBl."
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI'
RURGA - MOLltSTIA8 DB SlC

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

l1li& da Uni-renidade de 810 Paulo,
onde toi assrstente por vário. ana. do
Sernço Cirúrgico do Prof. Allpl.

Con'IIa Neta
Cirurgia do estômago e 'ria. eircula· H j C·
relr, inte.tinol delgado e greno. tirol· • • rpper.

1'0''0'·m···
....

b·j··n·'ó''c''0''1'0'"
..

de, rins, pró.tata. bexiga, !Itero; Corupá •

....rine e trompas. Varicocele, bldro- Mun. de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
cele, 1'arizes e bernaa. Peçam eatalago Itratuitamente.

Con,oultal: Das 3 i. 5 bora., , ru .

.::::nl::�it.j���;�;�ror.�: -L-O-J-n-o-n-s-.-C-n-S-E-M-IR-a-S- Grande visã.
Or. M. S. Canlcutl

Clínica excluftivamente d", erlançu
Jl.u. Saldanha Marinho, 10

Telefone M. 733

Especialista
Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

. Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hosnital
Á tarde: Rua, Visconde de • Ouro
Preto n, 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

Médico

'i'\. POLYDORO EHNANl DE �
• THIAGO

Médico e parteiFO
le Hospital de Caridade de FIo·

rtanópolts. Assistente da

Maternidade
.oenças dos órgãos internos, es oe

etalmente do coração e vasos

J(}enças da tiroide e demais glan
.

dulas internas
üntea e cirurgia de senhoras -

Partos
�ISIOTERAPIA - ELECTROCAR
OIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
!ORARIO DE CONSULTAS: -
Diàriamente das 15 às 19 ho-

'as.
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n, UI
Fone manual 1.702

RESIDBNCIA: .

Avenida Trompowsld til

Fone manual 781

DR. A. SANTAELA
(pormado pela l"aculdade Nado'
na! de 'Medlcina da Unlve_'sldnde

do B�astl)
MMIco p(Ír concurso da A.ssIst8n
ela a Psicopatas do Distrito

l"ederal _

lIx·lnterno de HospItal PsIqul....
n-íco e ManlcOmlo JudicIArio

. da Capital l"ederal
lIx·lntenlO da Santa Oasa de MI·
serlcórdia do Rio de Janeiro I
OLtNICA M1:DIOA - DOENÇAS

NERVOSAS
oonsultürto: Edifício AmlllUi

Reto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro (le oar

nLIho. 70.
Das l� 18 18 boru

Telefone:
OonsultórIo 1.2(,':;.
-e ..�ldl!nc18 - 1.30:1

OOu�AN�� IDllE��'�� �Os, ÇO�l�'
__ ACCIDENTES DO TRABALH0--4

SF.OE SOCIAL.:

POIR.10 AlJEGRE

RUA VOLUNTÁRiOS DA PÁTRIA N.O 68 . 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL, 583 • TELEFONE 6640 • TELEGRAMAS: ._PROTECTORA'

Agel cia Geral para 8t8. Catari·oa
/ Rua Felipe Schmidt, 22-Sob.

Caixa Postal, 69 Tel.:"Pi·otectora" FLORIANO�OLlS

A vista e· a prazo
Enrolamento de motores, dinãmos (! trensrormedores,

Instalação de luz e forçl,l.
Venda de motores, rádios e acessoríos, 'outros aporelhos elé

trícos, artigos elétricos, etc.
Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveil

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".
A ELll:TRO· Tll:CNICA

Rua Tte. Silveira. 14 - Caixa Postal 193 - Fone 7.3.
\

Arvores frutiferas
Arvores Frutíferas enxertadas- e plantás ornamentaís nal

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento �e
Flori e Pomicultura

Especializada em artigos para
homens,

VARIADO SORTIMENTO DE· CASEMIRAS NA
E INGLESAS. PARA HOMENS E SENHORAS.
PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PAK4 HOMENS
'

,.

ARMARINHO EM Ç;ERAL - CAPAS, CAMISAS, -GRAVA·
··TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC.

Tudo pelO menor preço ,da praça
Fa�a uma visita à nossa üasa e verjflque

nossos precos e arHn�s

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

,i

l Visão maior e mais perfeita
que a de um bom billÓCU!a:

e,l.cença quem tem eôlío fi
instrução.

Bons livros, sobre todo" ot!'

I assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - FlorianópoH"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e ain<da,o primeiro. ee,
;,

Dê a eu automóvel o benefício do mais moderno e

complo motor oil ... para a lubrificação perfeita das

partesritais do motor. Escolha o óleo certo, que con

tém o;Ietergente certo, na proporção certa.

'.

tem uma película lubrificanté
altdmente aderente

Q é um Óleo
• O ergente1

*

mantém .seu corpo sob tempe-
raturas elevadas

1*"

evita oxidação, corrosão e

formação de "bôrra"
*

mantém livres os anéis de
segmento

- ; *

isenta de entupimento os ca-

nais do sistema de circulação
do lubrificante.

I

Após aIS de pesquisas nos laboratórios
A�lanticJoi acrescentado um aditivo quí
mico coielhor óleo lubrificante conhecido.
Êsse advo, que é o "detergente", tem a

propriecde de dissolver as impurezas
formadc dentro do motor, como o sabão

,

dissolvei sujeira. Os resíduos corbonosos,
assim diolvidos e mantidos em' suspen-I

, j

são, eliinam-se com a troca do óleo.

* Aorocar ou adicionar o óleo no car

ter, illista no Atl�ntic Motor OU de
"Ação 'upla". ..

. ,

Pro,uto da A T L A N T I C REFINING COMPANY, OF BRAZIL
\

Gasolina • Motor Oil • Lubrificação • Pneus • Baterias

J

'>

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I UI�'Iniv�r�ári� �\ 'U � e e fi a�
Comemorando a passagem do 3j °

\aniversário de fundação o Clube de
Rega tas Aldo Luz, tradicional agio-]
míação nautica desta Capítal, a

sua Diretoria realizou no dia 27 do
corrente, varias solenidades, na se

de social á rua João Pinto.
"

As festividades culminaram com

:l1'ma sessão solene, ás 20 horas da-:
que se dia, á qual compareceram al
nas autoridades federais, estaduais
e municipais, crescido ,numero de
associados e simpalisantes do golo
a-íoso alví-rubro, notando-se entre
os presentes as seguintes pessôas :

Ten. Nercy Nunes Neves, represen
tanle do exrno. sr. ar. Aderbal Ra
mos da Silva, dd. Governador do
Estado e, Presidente de Honra do
C.' R. Aldo 'Luz; 's-. Paulo Valente
Ferreira, representan te do Sr, Pre
feito Municipal de Florlanopoj ís ;
Sr. Manoel Ferr-eira de Mello repre
sentando o sr. CeI. Paulo Vierra da
Rosa, dd. Comandante do 14° B. C.
e esforçado Presidenlj, da F, C. D.�
jOl'l1alis·ta sr, Sidnei Noceti, Dire
tor-pt-opr-íetárín do "O Estado" e

Presidente de\Honr,a do Al.do Luz ;
j0l'l1ali8'la Waldir Giisard. repre
sentante da Azapress; Comandante
João ,,:\'ogueim Carneiro, represou
aando o sr, Comandanle dos Portos
de �anta Catarina; ::;1'. Charles Ed

gare! Moritz, i'epresen [ando o Clll
ibe Náulico Riachuelo; ST. José Elias
represenlando o Clube Náutico
Francisco i'vlartinelli e. Clube 11:e
creaLivo 12 de Agõsto; 'sl1l'a, Dp.lci
des IC. ela 'Silveira; senho1'iL1S-Hcr
eília Catarina da Luz, Laureies Ma
ria di, Silyeira e h'acema Lima; sr.
Antônio Lm; Eugênio WiccketLi;
jOl'llalisla Moa:ey Iguatemy da Sil
'l"eira; Orlando Carioni; Eduardo
(Rosa; Alcides Rosa; Joa.é Ro.sa; De
meryal Rosa; A, PinheÍ'ro; 'I'ycho
Brahe Femandes, éiü. Delegado Fis
lCal co Tesouro Nacional, neste Es

tado; Vie�nte Dig'iacomo; A1'í Mil
J.en da Silveira; dr. Alfredo Damas
ceno da .silva; Gercino Bolelho; Be
larmino Veloso; sr. Sadí Berber;
'Mario Rosa; Arnalil0 Chirig'lüni;
Rigl1ieri 'Chiriguini; Helio Parla e

muitos outros cujos pomes nos es

ca:pal'am.
A sessiio solene foi presidida pc

,lo representante do sr. Go.vernad.or,
:tendo as demais autoridades pre
IScntes tomado ass,ento a mesa, Len

do apôs ao illi'llÍo dos trabalhos fei-
A reforma d.e dois barcos � a Bran-
diria e MaITa - vieram melhorar!to uso da pala,vra os srs. Alcides

fRosa e dr. A�fredo .Damas·ceno da sensivelll11enLe nossa frota: Temos

Silva, res'p,ectiv,amente, Peesidente um plauo para ampliação de nosso

e Orwdot oficial dó Clube, sendo préd.io, plano esse qUe será realida-
de, ou melhor, será atacado imediaambos muílo ap,1aúãidos. Usaram se apl'oximar a temporada do remo,

ainda da Dãía"Í'ra os ses.' Charles tamente. :O-ut1'os· projetas estão sen- voltavam os desentendidos, os nosdo, estudados, e si Deu's quizer aoEdgal'd Morliz e J·�e Elias, res:pec- 1 i;os velhos e queridos "'IJdgões", umterminar minha gestão em 195Ó,tivamente Presidentes dos 'Clubes a um, a frequenta.r nossa sede, Alerei todos realisados.NáuLicos Riachuelo e Francisco prin'Ci1}io, desconfiados e descou-A nossa situação financeira síMal'linelli. Nessa, oca'sião roi dado certados, arris'C'avarn :pa'lpites, quan-não é invejavel pelos meno's,não te-
<posse a nova Diretoria do Clube que to à 'constituiçã{) e reformas de

mos dividas, Com o movÍlnento re-está as,sim oonstituida: P�'esidente g'uarnições, Esses palpites, eÇlma
de Ronra; dr. Aderbal Ramos da cem iniciad,o - <{Livro de Ouro, -

não podia deixaI' de ser, eram rece'

Silva e Sidnei Nofceti; Presidente esperamos em flltu,r� bem próximo, bidos, porque esperados, com can

Alcides Rüsa'; 1° Vice ,Gercino Bo- levantar o numel'ano nece�sário nhoso wgrwdecimento, Trocas' d,e
telho, 10 Secretário; Os,car Tesse;' para a compra :e l:m out'l'Tlggrr, geútilezas tinham, então, lugar.
�o Secretário;" Moa.cir Iguatemy da; �o 'qual o _.Clube

o-m,u�to :�,e r�ssente. Planas eram aventados e

diSCll-1
Fund�dá em 1870 _ Séde�AHIASH",eiça; 1° rresoureiro; Arí Milleni Estas em �l�has ",elaIS, embOl,a, com tidos

e, :'Aqui fica; pois,
nosso apé- INC�NDIOS E TRANSPOrES

,da Silveira; 2° dito He,lio Porto; I al.�uma, dlÍliculdade, o que flzemos lo às auto,rida:des no sentido de que �ifra8 do Balanço de J,4
Orador; Dr. Alfredo Damasceno da I,

em prol de nossa 'SOCIedade em
colaborem conosco nesta eml1I'eita- , CAPITAL E RESERVAS 1'$

Silva; Diretor de ·Regatas; M'ario, 1949. da, para maior gloria do esporte Responsabildades......:_.... (rI
Rosa; Diretor de Gl)I,pão; Belarmi-l Quero antes ele terminal' agrade- náulico de uosso Terra. Receita ,., .. , .'..... . 'lrl
no Veloso; Diretor de MaterJal F111- ceI' de modo estpecial aos bondosos Quero al�ro\'flitaI' o ensejo para' Ativo, , . , . , ., ""'" .r'
rtuante; Alvaro Elpo.; Diretor de sacias que me yed�geram e ao mes- agradecer a presençR de todo�' à Sinistros PMWS nos últimos 10 anos ':r$
F,esLas e ,Comemorações; Eduardo mo tempo conci�ar aos remadOJ'e,s esta nossa reunião, que nos é so-' RespomlabUidades '. ' :1'$
Rosa; 'Comissão dEi Tomada de COIl- que. continuem a dar ao Aldo Luz bremodo confortaelol�a, mormente a Diretores:
tas; Sadí Berber, Esau Pereira da o melhol' dos seus esfor'ços' como dos nossos queridos amigos Tycho

i
Dr. Pamphtlo dOUtra Freire de Carvalho,)r. Francisco de Sá,

'

Silva, ·Wilson LUZ, João Vasconce- até aqui. Igualmente sou grato aos Brabe Fernandes Vicente pi,giaco- � Anísio MSR8orrll, Dr. Joaquim Barreto de ra6jo e José Abreu. �
los, .\I'llalr!o. Chiriguini e Demerval Diretures que hoje te1'l111inam o DIa e ,Moacyr Iguatemy da S!Íveira, oi" -- _-, - - • 0 -.· • .. If"•••- .._-,_.--..�

Rosa; Representantes junto a F. A, mandalo, pelo muito que f'izeram, I Os mais antigos Só0ios ele nosso CllJ-

'\S. C. Tycho Brahe Fern�ndes e facilitando em parte a minha mis- bl(: atualmente, drnLro em pouco, II Ouçam diariamente, das 9 'às1J13 el:fas 17 às 22 horas
Moacyr 19l1atemy da Si'.\'eira, são.

'
.

os desentendidos pas,;;a\'r.m a so en-I
B

'

'lO- ,}'inda a sole11idade o sr. Alci�es As exmas, autoridades, renrescn- tender no"amente, Com (IUe re(]o-' R � 010 'lU n,' l 9 IRosa C'Om'idol1 Oi; presentes para, tantes de ,Clubes' 'e Im1)1'e1;Sa, ele· Q1l'a:do enh1siasmo lançavam ·se, C:l-1" Ium çok-Lail, que transcorreu num mais convidados aos ,Senl](ll'eS 50- tão, ao trabal,ho, no ÍntúittJ de 'recu-
1530,

.

"d' 4 196kílociclo,s ondas, m,e 18S, '
m�tr09ambiente d.e muita cordialidade, 1'8- cios e exmas. famílias, o meu mui- perarem o lempo per'Clid,o.

'

'Iiiranrlo,,'iL' depois Lodos otimamente lo obrigado pelo COml)are'ciment.o;. Gl�ças a esse� fie�ent:en::limentos,
I t TUBARÃO S. CATfINA

impressionados com o Lratamento [Jl'estigiantLo asúm o'nosso queridol)rinei']Jalmpnte, pouco .() "_"-.IdO! _. ----�----------

o

í

/
r,

I

rnaler iai: 'sumidos frente aos as

saciados simpatisantes. Quanta
luta, ent nlo, é preciso manter e

levar a bar, para que consiga
mos real" ·l�l'tia competição náuti-

cal

Direção de PEDRO fAULO MACHADO

o, é bem verdade, - e,

é precis 18 se frize - reíatfvo
apóio da rtor'ldades, de um modo

1 geral.
Ês póio, porém, não é aín

Luz" viver momentos ídescrLível da aquel re necessitamos. Alguns
t>

emoção. Quantas e qua-ntas classi- dOS'JlOSS arcos estão ?�cessitar:-'-
ficações de honra nossas guarni- do de re nas substanciais. Preci

ções conseguiram: quantos e (Juan. santos, t ém, adquirir novos ba�
tos primeiro lugares obtiveram: cos, par e a· moel�ade �esporLl-
quint?s e quantos campeonatos 1 va d; n .terra nao sofra a d�=
conquistaram. ) cepçao vindo QOs ,nossos gar

,

pões, terre abandona-los por faí-
Assim, meus senhores, é a vida

la do m�ial necessário. Nã� dís
de um clube náutico; assim hà sidó

pomos

1Ulro
recurso senão •.1

a vida do Clube de Regatas Aldo oriundo ar,reca'Ciação elas meusu
Luz. lidades nossos associados. E de-

Para 'quem .víve alheio às nossas program la atual di rcl.o ria 1)1'0-

atividades, vive o "Aldo Luz" e" 1110v('r

l}
r-emodelaçri» cumpleta

quica, os nossos co-irmãos, uma vi"
1 em noss de, de modo a.quo, a','.1-

da «có.r-de:l'Dsa", :e: só proeurar os gando Ol rendando vár-Ios rtepe�:
galpões, apanhar os barcos, coloca- I dência ,no mom�nLo" no-i '}'�u
los sóbre o mar sereno, e". dar, dispensá 5, consegurr alço mais

um t�ino! Esquecem-se ê�88 dos ] de modo f'azer frente às despczns
compromissos recíprocos, morais c sempre centes.>

I

fidalgo dispensado pela distinta Clube de Regat.as Aldo Luz.
Diretor-ia do Cluhe, que tem a, f'ren- Tenho dito.
te a figura ímpar de desportista o DiscU1'SO do orado?' oiicial dr.
cavalheiro que é o sr. Alcides Rosa. Alfi'ceio Damo.sccno da Sil�a:

As festividades foram ahrrlhanta- EX111o, Sr, Representante do Go-
das 'pela harmoniosa banda, da Poli- verrradoi- do Estado:
cia Militar, por nímia gentileza do Exmas, Hlltol'idades.
sr, CeI. Lara Ribas, Comandante da- Meus senhores e minhas senho-
quela briosa corporação.' ,( raso

Damos abaixo, os discursos pro- J.\(eus consocíos:
nunciados pe'os sr", Alcides HfJ5U e Ensejo mais feliz para uma reu-
dr, Alfredo Damasceno da Silva: ruao em nossa sede, �omo o que
Fala o Presidente Alcides Rosa hoje se nos oferece não_poderiamos
Ex-mo. sr. Representante ,-10 (j,)- encontrar.ut que o 27 ele dezembro,

vernador do Estado exmas. autori- aníversário de i1úndacão de nosso
dades, meus senhores, minhas $l:- Clube, constitue U111 marco indelé
nhoras. senhores representantes da "e'. nos anais do esporte cat�rinen
Imprensa, e de clubes. se, Fundado em 1918, vem o .Clube

:e: vara mim grande honra, Jlr'cSl� de Regatas Aldo Luz resístíndo és
dir esta memoravel reunião, em qae loicamente ao indif.erentismo de
se congrega a f'arnilia aIvi-rubro, mui los e ao ceticismo de outros,
para festejar mais um ano d,� lulas gnaças ao entusiasmo de um pug�ilo
c glorias do 11'08,,0 querido Olube. de abnegados companhairns
Outro qualquer consocio esturra, I Nes\e rn,esm.o recinto, qnantas de

estoLl certo, admin1strando com cepções foram regisLadas; quantos'
mais acerto do que eu na Direção 'do desentendimenLos ti'veram .lugar;
Clube, mas nem por isso d0VO de- quantas emoç.ões foram e serão vi.
sanimU), pois :com}Jeliclo pela f(II'- vidas! TodaYia, a nenhUln' desses
ç:a de vontade ,que me é peCUliar - bra;\'os �omóanheir_ o del'rotislDo
des'clüpem a pretensão - e auxilia- conseguIU vencer,
do pela melho:!' boa vontade dos d{'- 'Prep.arando' guarniçÕes com o
mais coleg'as de Diretoria, a pa,!' da entusiasmo que lhes é peculiar, lan
e1isciplina irrepl'eensi vel cio, corpo çavam-na$ à luta, Quantas vezes o
cle remadores e animado ainda pe- trabalho insano de um longa perio
los exemplos ediJicantes dos meus do foi, em apenas minutos, posto
anlecessores como Aldo Ltlz, {) por terra, graça's' à derrota sofrida!
nO.830 patrono, cuja memoria reve- E não foram pou'cas! !l-Iaior de,cep
rencio COIl! resJjeilo; Raul 5imoni, ção nãe pouç haveI' :para um gl'ê
o grarúle e saudoso Raul ;:,imoni;' mio náutico. do que uma derrota,
d,r. Hamilton Loyo'.!l; dr. Aderbal do qlle "fechar a ráia".
Ramos da Silva, Sidnei NoceLi e Ty
cho Bra'he FeÍ'i1;andes, consegui rea
li,sal' alguma coisa de importante
pal'a o engrandecimento do Aldo
Luz, entre elas: participa\'ão da
regata ele Joinville, onde tivemos
boa colO'cação; Tegata nesta cidade,
promovida pelo valoroso co-irmão
Francisco ,Martinelli. Ü'ride igual
lllente obtivemos brilhante vitória.

Vinham, ap<Ís as dolorosas derro
tas sofridas, os desentendimentos.
Não poucas vezes essas rugas nos

deram a. impressão que laços' de' ve
l-has e solidas amizades haviam si
'cro rotos' irremediavelmente. Uns
e outros, por longo temrpo se afas
tavam de nossos ga�j}ões. Sabiamos',
não obstante, que voltariam! Lá
fora, em rodas amigas, discutiam
0'8 destinos de nosso Clllhe. Era c

prenúncio. ·ae que, dentro em pO�l'
co, tornariam ã nos emprestar o se:!

volios'O apóio às nossas 1,ides náu
licas, E efetivalll1ente assim era, Ao

Nlltoo, guardião do Uni I. de
será experimentada Df) dula

Sabe que em Lapa (pa-
O ano que está para findar raná) 'te um player apto a

não foi dos mais promissores desemp ar com grande des
para o Paula Ramos, vice-cam- taque u apel de guardavalas;
peão# do Estado. a diret do grêmio da Praia.
Perdendo alguns jogadorf's de Fora legrafou para aquela

de vulto, com quem levantou o cidade, licitando a' pn:�slença
bi-campeônato da cidade e vi'- do mes nesta Capital, para
ce-super do estado, não poude de experiellcias.
o tricolor apre:s'entar êste ano Nilton oréra é o nome do
uma grande equipe, muito em- jogador sado pelo Paula };{a

bora fizesse o pÚblico vibrar mos, t o já militado nas

com exibições magnificas, gra- ostes Ipiranga e do TrêS'
ças á presença do técnico T€l- Barras l1bos de Canoinhas.
mo de Andrada, vindo de Por- ultim� nte vinha defenden
to Alegre. do o ar do União Lapeano-.
Sem Nicácio, Bentevi, Choco- de Lap�

.-

late e O guardião Tonico, o O refido "player já !Se en

Paula Ramos procurou fazer contra tre nás, á disposiçáa
algo, E o que fez, mesmo sem da quida agremiação da
consegui!' o tri-campeonato, Praia dFóra e deverá ensaiar
contentou Os seus ,abnegados logo na1rimeira oportunidade
paredros. Se conVilcer, será contratado.
Agora as coisas se apresen·

.

Fazenk votos para que seja.
tarão diferentes para o clube I f·eliz, refvendo, assim, um �os
da "e·strela solitária"· A nova sérios' toblemas da eqUIpe
diretoria do Paula Ramos es- 'paulain!
tá disposta a engajar em seu Comoremos, ainda estamos<
conjunto dli profissionais um bastant\ longe da próxima.
elevado número de craques de tempOral oficial e o clube do
lIenome, cujos nomes· acllam sr. Luiz3atistoti, já iniciou a:

preferiv·el oculta-los para me": I corrida jl1 busca de. elemento.s
lhor facilitar ã tarefa. 'para o �u esquadrão.

,

-
j

Llpa,
Ramo�

A TE N ç Ã 0, G A R OlA D AI
Acaba de chegar o 2° nUliro. da
G A Z E TA' U. V E 11 L

Posto de Veud� Café Rio BrlcO

80.900.606,30
5.978.401.755,a7

67.053,245,30
142.176.603,!!o.
!l8.687.816,30

76.736.401.306,20

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS. CLUBE - DIA 31 GRANDIOSO E TRADlCIONAt BAILE DE GALA - SÃO SILYESTRE _:_ DEDICADO A TODAS ÀS' DEBU-
� TANTES DE 1949 - O. A OFERECERA COMO RECORDAÇÃO 'UM FINO ALBUM COM FOTOGRAFfAS DESSE ACONTECIMENTO_ SOCIAL, A TO-
f DAS AS JOVENS "DEBUTAN StJ - RETUMBANTE SERA O "REVEILLIONS" DESTE ANO NO "CLUBE DA COLINA". - NOTA: NAO HAVERA RE-

, -

, .' SERVAS DE MESAS.
-

I
CfUBE...toíE·-·iiI·-AGÕSTÕ+-·piiÕGRAMA·-·PARt�Ô-·-MtS---i)f-·iiEZEMBRÔ�---·--�"'''''''''''''·_''-''�''-''·-''-·OíÁ''·3í·-SÂBADÕ---::--BAlLE--·i)f-·sÃõ-"siLVEST-iiE'"-w

COM AP,RESENTAÇÃO D, DEBUTANTES DE 1949'
-

- '.

e .... ER' E �_.Il,
j.

�.

o TALB D. ITAJA.'
Pro_ftn.'u ..l...e...

PrepeiH,
LIVRA.RIA 41. LIVlUllTM'.

'8()I[M .....

maxima rapidez ê garantia Pia transporte de auas mercadoria.
Agentes em. FlorianópoliCARLOS HOEPCKE S. A.

Ministé_rio d,' aeronáutica
Diretoria do Ensino.Rscola de Aeronáutica

«Admissão à Escola t Aeronáutica em 1950)}
As inscrições 'para admiSSã��. 1° Ano do Curso Superior da Es_

cola de Aeronáutica em 1950 (rrdores e Intendentes) estarão aber
tas, na mesma Escola e nas Uni des do F. A. B. sediadas nos Esta
dos, durante o periodo de 2 a 20 e Janeiro próximo vindouro, deven,
DO os candidatos, desLa Capital, rocurar as instruções e Iormulàríos,
lia citada Escola, diariamente, 8,00 e 16.00 horas, exceto aos sá

nados, domingos e, feriados, es dos Estados, nas sédes das Zonas
Aéreas ou Bases.'

Entre outras condições, os ndidatos deverão' ter menos de 21
anos de idade, referidos ao diui1 de dezembro do corrente aU0 e

110ssuir certificado de conclusãdos cursos' dlenÚfico ou clássico: de
Escola Preporatária de Cadetes � certificado de aprovação em exame
de admissão às Escolas de Engjharía ou de Química, ou, ainda, de
qualidade de alunos dessas Es·eas'''�.
�-.-_-.-_---.-.- _- --_�._- -_ _..-.._- -.- -_- - -.- -_....

I 'iêt=Jí'#Jêêi#UêrJj#Jí'#Jêêêêr#Jélr: I

I
I

Aceita-se representante no interior do Estado.
t

- Caixa Postal 139 - Florian6polis t
________�---------------------------------------------

.....------------_I

VENDE-SE ,Dor motivo de 'mudança CDrs�u��a!U!��lodad8
Grande área de. terreno iii cultivada Habi�����rc���������!Opara

(Distante cerca de
.

seis quiLomJtros da capital-Bairro-Barreiros O Exame de Madureza
A rea de 142 metros de frente p01' 1.$50\ 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

BJumenau - com o u. Christiano Knoll, no Hotel C�Qzeiro, Madureza.
. Inícia-se aos 4 de janeiro, às
19 horas.
Inscrição a 3 de .janeíro, às

19 horas.
. B) Curso de Madureza
Inicia o ano letivo aos 5 de .

fevereiro.
Inscrição para o Madureza

. alo. e 2 de fevereiro, às 19 ho-

pRA. WLADYSLA\\ WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTóro DIB MUSSI

Círurgía-Clíea Geral-Partos

Vende-se

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

Companhia Telefonica Catarinense.Mlicos

ColetivosTransportes
SRS. PASSAGEIROS

PARA
- ITAJAt - JOINVILE e CURITIBA

Os novos Ml:CRO-ONmUS do Rápido SUl-Brasileiro ofe
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, Hs.
Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13

horas, podendo prosseguir de Joinville a CUritiba no dia se-

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

dendo-se passagens.
.

Aceitam-se despacho de encomendas.
I .' " Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira nO 29

Carros para o Inlerlor ,do EstadO'INDICADOR AZOL DO RIO GRUDE 08 sm
.

o h.orário. dos carro� de qué a�ente, nesta capital, a eonce!tuada Um nome que se impõe pelos inestímáveís serviços que vem
firma FIUza Uma &: Irmaos, é �e�lDte: prestando durante seusrê anos de exístêncía ao comércio e
EXPRESSO BRUSQUENSE .larlamente - Bruaque· - 16 horu índustría \

:1 excessãode sábado - 14 hora
.

Já estamos angariando publicidade para 15a Edição
EXPRESSO BRUSQUENSE _11., 4&, e 6&, feiras 1&,30 horal Informações com o sr. João Pires Machado á Tua Conselheiro

qova-Trento Mafra, 156
.. Ao VIAÇÃO :ANITAPO� -la. e'·. feir.. - 12.10 horu Florianópolis

Serviço completo e oecialisado das DOENÇAS DE
SENHORAS, com modernométodos de diagnóstico e tra
tamento.
COLP.oSCOPIA - HISTEll - SALPINGOGRAFIA _:_ ME

TABOliMO BASAL

raso
.

A Diretoria
.. ,. .... �... .... . ....

ALUGA-SE'Radioterapia por
J

idas curtas-Eletrocoagulação
Raios Ultra Violeta e Infr Vermelho,

Consultório: Rua. Tr�no, nO 1, 10 andar - Edifició
. do Montepio.

.

Horário: Das 9 ás 1210ras - Dr. Muss'i.
t -Das 15 ás 1810ras - Dra. Mussí,

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

Os altos do prédio sito á Rua;
Felipe Schmidt nO 38, €Squina

Alvaro de Carvalho,
.

(lado es�
querdo.)
-: A tratar na rua Saldanha Ma-
rinho 18..

/

@@êêêS@iª@@@i#lidj#lj'#lj#lj# •••••••
'

lJj

.. . . .. ..., . . .",..

1 uma lancha em perfeito esta-
do com 40 palmos de· comprimento
Tratar com Rosímíro José Cos

I ta em Coqueiros N. 202 .Santa Catarina

o lahi.

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vagas de méd!�os'e 'Hoje no passado Um casal de camelo.
farmacêuticos

\

30 _DE DEZEMBRO. . par.a «300») cariocas
E é u

- em 1057, Jaime Resquin fi' .

R"iO, �,9,9 �.) - Esta.'.. de parab.ens ..

no X r"l o mau com o Governo Espannor-u o . D .

, U zoo carrcea. ,OIS autênticos,
Rio, 29 (V, A,) - De acõrdo com contrato, afim de .esí.abelecer cid camelos, originários da Ásia Cen-liA

o comunjcado que nos foi recente- des na costa brasiJeira;.
i tral. acabam de chegar ao Rio, Via-,'

mente, encaminhado, acham-se - em 1611, algumas canoas clí jam pelo. vapor belga "Marchove-,
abertas, na Escola d e ,Saúde do fiadas por Martim de Sá, al.aouru leite", procedente

-

da, .\ L
' ,

�
An uerpia- ..----....�.- --

Exército, aLé 31 do corrente, as i ns- e destroçaram no Rio Marahaia, 1; que, embor-a entrando na Guanaba-

U t d
·

d S d d
crições para o 'concurso de médicos destacamento holandês; . ra ás pi-imeiras horas da tarde de

ma ar e na. praia a. au a e e farmaceuticos do Exército. .: em' 1804, Felisberto Callie 1\ ontem, por falta de cais, ficou ao
. Poderão inscrever-se- no. cnn- Bran�'t Po-�tes introduziu na Ba I l.a lJ,go e isso decepcionou

-

muita
Correndo do calor sufocante que" cabines, e cada uma delas r.orn o curso para médicos os cidadãos que, a vacma, f'í cando este serviço a cll gente que desde cêdo aguardava o

êste verão nos vem impingindo, seu ehuveí.ro, demos a n083a p'U' além de preerrober vários outros ,g'O do Dr, José Avelino Barbos desembarque do jovem casal.
visitamos ontem a praia da Sauda- dinha 'que foi prontamente res1)On-. requisitos, tiverem o máximo de - em 1820, em Montevidéu, Dissemos jovem casal e assim é"
de, um dos recantos masi agrada- dida pelo Sr. Argemiro Cabral: -- 3,3 anos íncompletos de idade, exi- tão terrttóeío brasileiro, nas ,ir realmente: "ltle" e também "ela"
veis desta terra. "É islo mesmo, caro Amigo. En- gindo-se, para os. rarmaceuticos, ,) João Carlos de Vit'e'.l Cabr-ita, (Í, têm apenas 2 anos ele idade, e pe-
,Encontramos a praia .hem movi- quanto a Diretoria, ou melhor, par- limite maximo de 31 anos. ,veill.a Jalacer como Tenente-g'e) sam a insig'nil'icancia de 300 quilos,

mentada : Banhistas que, favoreci- .te da Díretoria não se acerta com Os postos de ingresso no; qua- ral do Exército B.rasileiro, em ; carda um!
dos pelo horário de verão, podem o zelador do Club, nós; sócios Pro; dres serão de 1° tenente-médico ti' de abrilde 1-866, 110 combate de .Q casal de camelos que agora nos
gozar as delícias de um resto (Ire pr-ietários estamos obrig-ado a {;7- 2° tencnte-farrnaceutico com os pírú, sendohoje considerado Pat

.

chega ,('oi adquirido pela Prefeitu
sol e a frescura das águas do Atlan- ta gmástica ipa,ra tirarmos o sal vencimentos e vantagens a eles no da Armada de Engenhar ia ; ra do Distrito Federal à base de-
tíco. Gomo não podia deixar de ser, do corpo. É que o tesoureiro do inerentes, Há 50 vagas de médicos - em 1848, os revóluciona, troca p01' exemplares da fauna na-

.

demos uma o�ha:dela no Coqueh �'s club acha que quem deve pagar o e 30 de farrnaceuticos. pernambucanos comandados p cional. Uma excelente aquisição do.
Praia Club- e ficamos surpreendi- bombador para encher as caixas I intrépido Miguel Afonso Ferre" .Iar-dim Zoológico que pO'1' certo ar- .

<los ao ver aqueleCluh tão hem 10- d'aguas e o zelador-botiquineiro, e

Na lta !I·a o "ardeal
foram atacados e 'desalojados : rastará uma.. multidão à QU1I11a d,[\;4,

ealizado, mas tão abandonado c o zelador-botíquiue iro, acha que o
• U suas posições pelo -Tenente-cor-o 'Boa Vista, ansiosà por conhecer ii :-_

com suas dependências tão mal club tem que pagar a' água que os

6
. Joaquim ,Manoel do Rego Barret raridade.

cuidadas. I banhistas gastam. E assim, caro agUlano _- em 1899, em Lisbôa, Po -------
_

Fora do prédio, lá junto <l bom- Amigo, a coisa vai indo cada vez Napu'es, 29 (E.) - O cardeal gal, faleceu o pintor, arquitéto, Os avlo-es D!I""'Ona-ha do poço que supre de agua o mas cada vez, e nós os sócio«, ca Antonio Gaggrano, arcebispo ele dor e poéta Manoel de Araújo U U

Cluh, acha\vam-se os Srs.: Paulo da vez com menos confôrto ,? sem- Buenos Aires, chegou a bordo do to A'egre, Barão de Sanlo Ang listas bombardelPamMendonça, Antonio Silva, Dr. Rol- pre tendo uma novidade írrrtant, navio "Salta ", chefiando a cai-ava- nascido em Rio Pardo, aio Gr

dão Consoai, Dr. Antonio Santael- a nos tirar a vontade de continuar na de peregrinos da Argenlina. O de do Sul 'em 29 de Novembro Hong- Kong, 29 (E,) - Aviões na-

la, Nilson Gondim e Argerniro Ca- á frequentar o nos,so ,Club". navio entrou no porto, ostentando 1806; cionalistas chineses -bombardearam
traI tocando bomba ou agachados E v1oltamos d.o Coqueiros l�on- a bandeira ponti'ficia.

- em 183'1 em Santa

catar�
as -concentrações de tropas comu-

idebaixo da mes'ma, iam tir'lndo '0 ü'isJtados 'com 8-que observamos naSCCllO co,ro'n,el Carlos Resin, 1
nistas na �)eninsula de

,LiUchow"no-,"salitre dos seus corpos' já CHasa- naquele club, que por' ser fni'!l·a'-�o das mais destacadas fjguras do Sul da Cluna. Outros a�pareJhos na ..

dos de um. bom exercício dp. !)>.lla- de sócios quotistas devia <;e,' un; En fe""rmo t1m,·1 xél'cito Brasileiro. .

danaI istas estiveram em ação sobn'li I as bases vermelhas ao lono'o da cas-Cão. Estranhando aque1.e ba:1110 tão exernpl,o de ordem, asseio c (j()ll-

J
·

.

André Nilo Tadasc."ta de Cantão.
e

$CID conforto e num club que possue fôrl;o. annlng�
..... • •......,._.....................,., __ • ......,._ • _ •• -JO. Viena, 29 (E,) - ,O i'aInoso ator

I·n
....

-S
..

-1-a-
-

-1--a-
-

-da e�-Cu-ri--1-1':-b-
-

-a�--n-
..

·0·
..

t1emão Emil Jannings, está g�raytl·

.........
_

mente enfel'illo, em sua casa de

campo, em \\Tol�gansses, na zona

amerilc.ana de ocupação, O dr, Hans
Lauda, da Faculdwde de Medicina

Ministério � aeronáutica
,

Diretorij!do 'Ensino
Escola de Especimtas de Aeronáutica

.

'

�o /
1 - Os candidatos aprovadnm Julho de 1949 nos exames de se_

leção e admissão aos Cursos qJmcionam na Escora de EspecialistaS'
de Aeronáutica, serão inspecib�; de saúde nas seguintes épocas:

CANDIDATOS DO .QISTRI'eEDERAL: a partir de 3-4-1950
,CANDIDATOS ORIUNDOS � ESTADOS: a partir de 8-5-195fJ
A apresentação deverá ser�, em data, hora e local em tempo

anunciados. 1Zalamea, Argentina, 29 (E.)
A esposa do proprietá,rio do ltecreio _2 :- Os novos :x�mes de s \ e. admissão aos Cursos' de Oficial
"La Alegria", ás margens do RIO da �;camco, d·e EspeCIalIstas de A ,tutIca'e de Escrevente de Almoxa_

Prate, em Punta Lara, quando na-
rJ e, que deve,riam realizar-se e (zcmbro de 1949 e Janeiro de 1959
respectivamente, fiC'am adiados .

'

day'a: na ·corrente, sentiu um corpo
subir na a1.tura do estomag-o. Cl'en-

' CUHSO DE ESPECIALISTA AEHOl'jAUTICA e CURSO DE

do ser seu marido o autor da "brin- ESCHEVENTE ALMOXAHIFE: e 1950.'
.

-c

• r

,

f

. .lorlen6polls, 30 tJe dezembro de '949

QUE SUSTO!
Era um lobo do mar,
e não o marido

'

a rede telefônica
.

A da, Telefônica Catarinense acaba de instalar na cidade de Curi - da Universidade de Viena, está t.ra-
tibanos á 'rêde telefônica, pelo que aquela próspera comuna .do interior tando do caso.
catarinense está em condições de ,receber qualquer serviço.

ACONTECEU: EM MINAS

o 'ladrão foi perseguido e

preso pelas crianças
Rio, 29 (E.) - Tnformam de Be- acudindo ao apêlo do oompanheiro,

lo Horizonte que um bando de cd- sul1giram de v3Jri.as es'quinas e en

,alll;as acaba de ·capturar um ladrão traram a :persegúir o ladrão, aLravés
na Vila Santa Rita, proximo ao das ruas, em desabalada carreira.

bair,l'o Calarat. Mais de cinquenta Agarrado e subjugado e manietado

,garotos participaram da movimen-
. pelo bando de crianças' que por

tad'a façanha. cima d,ele se despejou como um bo-

SUI'lpreenaFclo por um ddes no lo humano, o Jara,pio, cujo nome e

momento em que penetrava numa José Silva, foi entregue na pOli'ál
�casa e dado o alarme, os par1'a1ho.s, quase massacra1do, ..

cad,eira", tentou agarrá-lo. No en

tanto, .

o que em.ergiu foi um lobo
do mar que, tranquilamente nadou
na direção d,a' tftrra e ,acabou to
mando um banho 'de sol na estrada

..

ali existente. A senhora àssusiou-se
e acabou afogandoe-s?

O loibo do mar foi capturado pelo
marido da vitima. Agora desicansa

ENCONTRADO NO CANCER UM FUNGO no .falldim Zoologico de La Plata.

Novra York, 29 (V. A.) - A Asso-

.

I F I deiação Ameri,cana de Me:di1cina rece- mo encontrado em varios cancero- ii eceu O autor e
beu hoje a comunicação da desco· sos·e ,em varias especi,es de cancero

I

4n'" Adherta .de um fungo, encontrado no As eX'Perierroias a-brang_e_r.am �te« UlIIony v�rse»
reancer. Trata-se de uma d'as mais pessoas af.:ac·ada,s de cancer, lllclum- .Miami, 29 (V. A,) - O esm'itol'
imiporvalllles descobertas do seculo. do 'quatro dMerentes ,titposr. A desco- H:ervey Allen, autor de "Anthony
O fungo em .referencia é encontra- berta foi anunciada pe-l.o dr. Irene kdverse", uma das novelas de aven

do em torno de' nós, no so,]o, nos Corey. DilIer, do Instituto d'e' Pes- turas mais 'conheCidas nos Estados
alimentos e nas plantas. �oi o l!!es- quisas do Cancero

'

Unidos, faleceu em sua residencia,
hoje, em consequencia de um ata

que caI'ldia·co. Allen 'confiava 60 anos

de idade.
.

Uma das mais impor'antes
descoberfas do século

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

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

Dr. Osvaldo L. Rosario
De regresso do Rio de Janeiro reassumiu sua clínica.
Pela maI}.hã: Hospital de Caridade.
À tarde: Rua João Pinto, 7.
Operações - Fraturas - Deféitos físicos.

•

COITRA CASPA, !.
i

QllfJJA DOS CA· \

BELOS f DEMAIS

AFECCOU DO

COURO CABELUDO.

,'r�rlçp:t;��lt�iI"
f,Q�;l;!i:t.!,;hl�t�:

i

II

{;> .'CUHSO DE OFICIAL MECÂ

f:
Maio de 1950.

.

.A ,apresentação deverá ser f I m data, hora e local em tempo
anunCIados_ . '

.

3 - Em face do item anteri �a prorrogada até 28 de Fevereiro
de 1950, a data d·e entrada na S ria, da Escola, dos requerimentos
referentes aos candidatos aos C) de Oficial Mecânico, , Especialis
tas de Aéronautica e Escrevent 'Oxarife.

(a is R GAMA" DE BARCELLOS
e Coronel" - Comandante.

O Braço de Longa Distan I. ará aos vossos parent';-e'
Amigos, votos de B testas e Felicidades.

Os jornalistas oposi tendemr que eles são os ar-

hitros das leis, Cumpri-las, Ilés, às: vezes, é crime. Não
nas cumprir, também, é cri �enos": qn:e '

os desobedientes.:
sejam udenistas.

Há ppuco era o próprí aleco O' mais renitente llll_

migo da lei. Ainda ag-ora o' '10 de Araranguá e:;tá ausen-
. te de seu ,município por pr �rior ao que 'a lei determi- '

na, sem a passagfm do go'V lcefáló há mais de' um mês.".
Cassassem-lhe o mandato, e (ndo vi:riã abaixo:

E são os dêsse naipe itam! '

peixá-Ios, que Jhes

SOb�, garga,ntã .0'
que lhes falta

em autoridade.
. O certo é fazer o que s: U'l11a vez"que eles mes_

mos riã� tiveram e não te ompostúra que gera o res

peito, .iusto que sejam em t por túdõ tratadôs como sim

!pIes marginais!

.��.� (.
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