
Senador americao�partidário do mais amplo reconhecimento diplomático' da Espanta
.� ��shington, 30 (E.) � o senador1que era ?artidãri� do .�a� am�D'.

Tom Cannally, presidente dã Co- reconhecimento diplomático da E�-

. _ _ .'. panha. E afirmou, Ul�ma conferên-
rmssao das Relaçoes Exteriores do

cia com os jornalistas, que a Espa ,

Senado, encarCCC1� � necessidade, de I ríha .

devia ser. 5nclUid.a, logo �U�
redução nos auxílios dos Esta.los bossIvel, na Aliança do Atlantico
Unidos no próximo ano, e declarou Norte.

ta-nos, tão sómente, tra:p.s feL'

11m aparte do Sr. Deputado 61-
cdo ,Carneiro de Carvalho, ela IDa
;da d,a UDN, assim como a jui
·grafia da Casa o a,panhou: 'tau

de acõrdo com Vossa ExceJcia.
iProvado está a meu ver, {ll{lão
llOuve desvio âe dinheiros bli
caso No meu ']_)ontJo dê visliles-
80al também não se verifi.c' ato

de apl'opri aÇcão indébita."
E, ainda outro, no decuc dos

'd,elbates, do sr. Qeputado lUla
'Fontes, também da UDN, Isim
expresso: "Posso afirmar qlêssil
'Problema � referia..,se .ao ·(leite·
,- em Flol'Íonó1l'oJis, está, qlÍi re
solvido, não só quanfo ànda,
maS' tamb,ém quanto à pl'.lção
,jocaI."

Iniciamos a s'eg'uir a pulfl'ção
,do dis.curso do líder da muja:

O SR. NUNES VA\RELLA- Sr.

Presidenfe e- Srs. Deputad res

pe.ito a debates aqui trava; só
bre a presta'ção de contas Go

vernad;or do Estado, já aIvada
'Por esta egrégia Assemblé ocu,

·po a tribuna -- e o faço clPrin
tio um dever para com os ,inen-,

(te:s e ,�lJIl-�rizados; lIepres'lunLf's;
do povo de Santa <Catarin -_- a

fim de trazer esclarecirnelS ne·

cessários à elucidação de .vi.-Ias

c àCllsações levantadas pli n,)

bres colegas Oswaldo R�igues
Cabral e Femando FerrE)irfc Me

lo.
O "Diario da Tarde", .:\ ('�tá

.sob fi Jucida dirrção do ii! ú De·
, II,

(1
I �----------�--�--------------------------------
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Ano XXXVII polis- - ���ado 31 de Dezembro de 1949

o problema deleíte
cacãe das renas da

, '

Leite em Floríaópolís

em Santa.
Usina de

Catarina e a apli
Beneficiamento do

Discurso do Deputado Nunes Varela, na Assem
bléia Legislativa, em doze de dezembro de 1949.
com informações da Comiasão.Estadual de Preços,

Está aJeto à Comissão Esta'j, putado Sr. Fernando Ferreira de
I'
trou à Casa que, na conta ref'eren

de Preços, o abastecimento de - Melo, pubkcou, em sua edição do te à Usina de Leite. 'que V1311d<:l ês-
1e à Capital de Santa Catarnia dia 9, na 'crónica da Assembléia I se seu produto a Cr$ 3,00 o litro,

. Apanhando o problema qUajJ Leg'íslativa, enLre vários suh-titn-] figuram apenas despesas, enuuan
mais agudo era a. crise, reali los, esta indagação : "Onde está o

I
to a receita - zero. Pôs, ainda, em

em menos de ano e meio, o - dinheiro do leite?". destaque e, desta vez, auxília-Jo. em
gre da auto-suf'iciência, alcanç Xa aludida sessão, o cronista aparte pelo Deputado Arolrlo ele
corno 'índices médios de re dpsse órgão" que segue a or ienta- Carvalho, as interessantes contas
mente, a quantidade diária d ção da União Democrática Nacio- da Penitenciária do Estado. Xa-
5.000 litros do precioso alimcn nal, depois de tecer apreciações quela repartição entram materiais
A revolução processada .não - no qlle tange ao desenvolvimento para serem industrializados, os

del'ia atingir somente a llrotI.l. ela discussão, escreve 'o seguinte: quais, depois de transf'ormados em

Maquinár-ia de beneficiam, "iS. Ex. �

.

-refer índo-se ao sr., utilidades e vendidas estas, produ-
veículos, compressores, mots, DepuLado Oswaldo Ca.bral _ lllJS' Continua na 3a páginaaparelhagem mecânica' para Ioi -

sa (\ engarrafamento, tudo" rI ,

deveu ser subsUtuido, conselo

ou adquirido.
.. I Para lmaruí, onde vai desempenhar as funções de Vigárin Enro-

Antes que se atingisse a e mandado, seguiu onlem o Revmo. Pe. Dr. Itamar Luiz da Cosla.
atual de hastança, passou o '- Como Cara da Cal edral, ein .I"lorianópolis, o P�. Il.aruar, em breves
viço por uma série de dif'icuh s meses, realizou urna obra de assistênci a social que o recomendará
e contratempos 'que o

discurSi'
e sempre à gratidão de todos nós. Entre as suas realizações, todas di.rigi

-esta Comissão

di:l�lg:a., C?l1L e ua s c.m pró I das
c. riar�cinll.as bllm9dr,s. e �ecer;sil.arlas e

da. ,i.I.lfância
que

'Proclama ele maneira lDSOÍlSl1l1. Cf'l'SCla, nos mOITUS, a margem de prrncrp ios mOI'aIS e ClVJCO;3, mere-

Quer, porém, a Comissão - cem especta', menção a fundação do escotismür .a manutenção de uma
dual de Preços, em publican a "ova diárjp aos nosso- vendedores. de jornal, as concentrações infan
.oraçãu di) D..:lJUl"êltfv ��unl-\-s \fJ..,. U�, au.�· donJjfigt'�' nu H.-{Iet:l·t.l�) 'Jucie �. �,,_ jÜlt.tut :zlli.'i úi.;:_·S d�.\ 'f-i(:lr(1�':.t�
la, no LegislativQ CatarirSe, I'. ainda a Colônia de FéI'iaS. ,

fl'isal' e demonstrm' como e dlUe O Pc. Hama1', 'atra vez (!es:->as suas inÍ't}ialivus, conquistou os aplau
forma o Go'vêrno do Estado, toS ,os da pOlJUla'çao, boje pezaro�a com a sua })artida, mas ainda confian-'
�eus orgão,s competentes, ar,ill j,(' em que êsse .Iíclimo lider da ação 80ciaJ da Igreja, p'os�a retornar,
n realidade que ai está, irreLlfli- em bre\'e, ao posto a. que, (leu Lanto relêvo e em que foi um autêntico
vel e concreta. I ioieneral-chefe conLra o COmLllú,smo. \

.sobre a razão do dis'curso dfe- Com as nossas eles']_)edidas, ao Pe. Itamar alwaçamos aJetuosamen-
,Pulado Nunes Varena e soqos' te, d·izendo-lhe em nome de. todos' OSi nossos cÍl'culos sociais: PaI' tudo,
rcsultarlO-s. colhidos :por !::l. *a. muito Obrigado.
na sessüo de 12 de dezembroas- ---------------'-----------------

Padre Itamar L. da Costa

Comissão Censitária Regiuoal
Conselho .Nacional de Geografia,
focalizando a importancia dos Re
celíseamentos n& vida das W1ÇÕI'S.
Após, ocu:pou a· tribun� o Dr.

Robert-o Lacerda, 'diretor do D. E.
K, disconendo, em bela peça ora

tória, 'Sobre o valor das !)peral,ões
censitárias para a solução dos pro:
blemas nacionais, conciLandú a" co
laboração efetiva de todo_; os gl'U
'Pos sociais nesLEf g'ig'antesco em,

preendimento.
nome do DireLõrio Regionai do

Realizou-se no dia 22 do corrente
no, saláo nobre da Faculd.a,k ti 'c!

Direito, a &olene illstalaçãõ"�a Co
missão ,Censitária Regional. A ce

rimônia foi pre'sidida pelo qa\'er
nad'Ol' do Esta,do, r,epresentallo IH!-
10 prof. F'rancisc·o Barreiro::; Filho,
s,ecretário do Govêrno, tendo à
Mesa as' seguintes autoridades: De�
,putado Antenal' Tavares, n)lJI'eSCll
f,ante ,da Assembl€ia: !Legislativa,
Desembargador Urbano Muller Sal
Jes, presidenLe do Tribuna I ·Je Jus
tiça, Pe. Frederico HObold, repre
sentante do Arcebis:po Metropulita
no, Ca']_)itão de mlJ)' e g-uelTa Plinio
da Fonseca MendcH1ça. Cabt'al, re

preseritante da Junta Execuliva He�
Recente ato do Govêrno do Estadogional de Estatisli'cà, CeI. Paulo

Viera da Rosa, Comandante do 14ã acaba de promover, na Policia Mi.:

B. C.; Charles Edgard Moritz, p1'e-
litar do Estado, o ex-cn,pitão Duarte

sidellte da Federação de CalTlóreio Pedra Pires ao posto de Major, 'ao
de Santa Catarina, Dr. RO'berto La- enconfr� dos seus �1e)'ecimentos .por
cerda, diretor do D. E. E., e presí- uma bnlh�nte ,'fol�a de servlç�os
dente da C, Censitária Heg'lollal, ll)'estados aquela luzIda Corporaçao.
representante do Govêrno- do Esta- Havendo-se distinguido, por ab

do e Al'Oldo Caldeka, Ins'OI'!.;Jf Ile.. sO'llta correç;1o no d,esempenho de

gional do J. B. G. E" rep�cscnl:m- honrosas comissões oficiais e, entre

te do T!�stih'lto Brasileiro de Ge:J- estas, a: que presentemente o'Cupa

grafia e Estal-istica. '
na Chefia da Casa Militar do Go-

O Sr. Presidente, abrillcJ.a a 'ses- vemad9r, o major Duarte Pedra Pi

são, proferiu palavras d,e congratu- res galga nova etapa numa carreira
lações alusivas ao ato. digna de louvores e assinalada por
A seguir, a palavra f.oi cciÍl'.la ao uma grande, dedicação ao dever c

sr. Carlos Bushler, diretor em exer- exemp}ar esfôrço. pessoal.
cicio do Departamento E:;Ladllil "O Estado" felicita o ilustre ofi
cie Geogl'afiu e Cartografia, qlle cial, desejando-lhe muitas ventUl'3.S

produziu Jjri'.hante
•
discurso, em no P0StO ao qual foi promovido,

Major Duarte
Pedra

/

o MOMENTO

Insensatez mais indignidade
Já agora, aquela que parecêra ao "Diário da Ta-rde"

uma Injusl.iça feita a Ires br-ilhaní es ofic iais da nossa Policia
Militar transferídos para a reserva remunerada, não o é mais
para com os tres, senão apenas para com um deles .. , Isso
se dr-preende da nota que o vespertino udenista publicou on

tem a 'PI'opósilo do caso e 11 guisa de ré.(l1.oica aos nossos co

mentários da manhã. Com efeito, enq uanto que, em as suas

edições, anteriores. o jornal da oposição local tachava de
"violência" e "ato de irresponsabilidade" a simples exccu

'çiio ric dispositivos legais em relação a Lres briosos oí'ici ais
atingidos pejos imperativos do Estatuto da Policia Militar do

Estado, já na edição ele ontem relegara a súbito descaso duas
das supostas vítimas, para cingir-se à defesa de um caso ind i
vid ual, ou seja o da situação do tenente-corone] Aldo Fer
nandes.

Não acreditamos, ainda assim, que' o "Diário da Tarde"
esteja autorizado por êsse oficial. para propugna e-lhe a causa,
sem dúvida passível de reexame através de recursos que a léi
absolutamente lhe não vedaria. Por certo, o órgão vesperti
no, que com tamanha virulência tentára explorar, em desfavor-
00 ,presUgio da lei, o ato qUe transferira do serviço ativo para
a reserva remunerada os tres oficiais, - ÍI1'c'.usive o que exer

cia, sob confiança imediala do Govêrno, o' pôsto de Coman
dante-Geral � 'cedeu à evidência do ridículo em que recaíra
c, ainda que ,por injunções de fa;cciosismo não se revestisse ela
coragem moral precisa para uma penitência redimidora
reduzir o âmbito do objetivo tanto quanto apenas focalizar-se
a causa de um daqueles oficiais.

Não conseguiu, porôm, o "Diário da 'farde" maior êxito
na sua teimosa argumentação já adstrita ao caso do tenente
coronel Aldo Fernandes'.

Mais do que a frustação simpses do inlen lo, houve nos

termos da sua nota a mesma cambiante das paixões facciosas,
exaverhadas "até à cegueira dos golpes. O oficial, cuja defesa
pretende Jazer, é lançado gr-atuitamente em choque contra um

colega, ao qual o ligaram não só os laços de camaradagem na

classe, mas outros ele tradicional afeto, nascrdas da solidarie
dade em tantos lances de hravura comum e de ideias idênti
cos. O tenente-coronel Aldo Fernndes não subscreveria o con

fronto que o '�Diário" estabeleceu da sua pessoa e dos seus'

-norecuncnl e= pil�'a -<'orn os .do major OrLon glatt, cujas rega
loías, na reserva remunerada, - são expoY-.tas com indisful'çavel
tlesconsiderat;ão.

?\io entanto, o mesmo Estatuto da Polícia ::Vlilitar do Esta

do, nos. m�smis,simos dispositivos dos pC1l'.ágrafos' 1° e 2° do

artigo 32. oeitados pelo '''Diário da Tarde", esclarece a lamen
tável confusão, intencionalmente criada pela ,folha oposicio
nista ,para o efeito de indispor na opinião publica um aLo de

!.ímpid·a legalidade, praticado pelo Govêrno.
'Ü ex-major Aldo Fernandes, atingidos os trinta anos de

serviço, automaticamente pas'sou para a reser\ia remunerada
no' pôsto imediatamente superior, mas com a's vantagens do

pô�to e,fetivo (p'à.rágrafo 1°). O ex-calPitão Orion Platt, que era

llúmero um OLI cabeça de quadro, já então com direito à pro

moção, obteve-a, 'dentro dêsse direito, ao :passar para a re

ser'vá (parágTafo 2°).
Aliás, o ,quadro A da nossa Policia Militar, parece que

não ,compreende pôsto- superior ao de Maj'Úl' e se assim é, não
, poecelbemoS' a que .promoção r,emunerada aspirasse, d,entro'
dêsse 'quadro, I) major Aldo Fernandes. Quanto ao seu colega
ex-'ca']_)iLão Orion 'Platt, achand·o·se na brech.a para a promoção,
ao mais elevado p6sto do seu qUa'dro, - por que motivo devê

ra passar à reserva sem que galgasse a etapa final, a que ihe

assistisse direito?
'Pergunta o "Diário da Tarde", finalmente, "na vaga de

quem foi o cwpitão Orion promovido". Dem'Os-n�e a resposta.
E diante del<t., a insensatez permanece nos que, subordinando'
a inte!.igência ao ódio político, lastimavelmente treslêem os

Le:xtos Ieg'ais.

Toda criança sente um grande p_"zer ao receber alguml
dinheiro. Dê esse prazer ao seu' filho por meio de lJma
caderneta da Caixa Economica de Santa Catarina, o me-

lhor presente de Natal.

No comando da Fôrça Militar'
o Coronel Lara. Ribas,

Promovido ao pôs'Ío de Coronel
e nomeado Comandante Geral da

Policia Militar, a.ssumiu ante-on
iem essas altas funções o sr. Cel.

Antônio d,e Lara Ribas.
Oficial qUe uma brillJantissim 1

fé-de-oficio elevou continuament�
dos mais modestos até o posto má

ximo da milicia caLarinense. o Ce!.

Lara Ribas recebe agora a cOllfinn-

ça que na sua \3wpacidade o chefe'
do Executivo vem demonstrar, cer�

cado de apJ.ausos e de prestigio..
Levando-lhe o nosso abraço, an·,

guramos-lhe ao comando que ainda
mais realce às suas qualidades de
o1'icial brioso, culLo e devotado ao

progress'o e ·às tradi ções gloriosas
da nossa disciplinada Poliria l\lili.
taro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Proprietário e Dir.-Gerente 7� lao OIfi6l"lo - (AptP

SIDNEI'{rNOCETI Ãuto.ViaçAo ttàJaf - DaJaf - 18 Mo
ruo
�uo BrueQu_ - 1Ir8ii_...!.

UI bora.
Expresso BrueQlIeD.IM - NOTa orr-te

- 16.30 bor&••
Ãuto.Viaçlo Cat.uUeue - lo1aT1l.

- • horla.

ÃUto.VIaçio C&taliJl_ - cunUIIe
-- I hora•.
RodOYik1a Sul-BruU - P6rto .4.l..-r•

. _ 8 hor...
.

Rápido S11l·Braaileira ._ Jolnl"Ue-

13 horas.
Rtpido Sul·Brasileira - Curitiba -::-

6 horas.Rua Senador Dantas, 40 _ ia

andar TERCÃ-lI'IlDU

J'
louro-vt&çlo C4tartnena - Peno .4.l..

Tel.: 22-5924 - Rio (.le anerro cre - 6 hor... Informações completas e formulários, poderão ser obtidos no De

RAUL CASAMA\rOR ÀUto-Viaçao C&tarln__ cunUbr
- li horas tacamentci de' Base Aérea de Florianópolis.

Rua Felipe de Oliveira, 21 - Á.uto-Vt.çAo C&tartn_

80 andar
- • hor...

Ãutb,VlaçAo C&ta.t'1II.eue

Tel.: 2-9873 - São Paulo - 3 horas.

ASSINATURAS.
ExpreiIBo no on.tó....o - f...a&';uIa -

7 hora.8.

Na Capital Em�8a Gl6rta - LacuIb - f�

C. 10
• 6� aor...

ADO ••••• - .,......
r ,00 Expreuo �u..n.. _ JIrowIriU _

Semestre Cr, 45,00 UI hor .

...,to-ViaçAo Ita.f.. - ltajaS - l' !ao

Trimestre ..••..• Cr$.. 25,00 ras, Irmãos e Irmãs, para, revestidos de suas ínsígneas (balandraus e fi

..... C" Rãpido Sul-Brasileira - JoinvUe-

_"'. •.•....•••••• r ,00 13 horas. ,
las), assistirem as solenidades com que esta Irmandade comemora

Número avulso .• Cr, 0,50 Rãpido Sul·Braeoileira - CUritib. - I seu 1850 aniversário de sua fundação.

, No Interior
6 horas. �

C • 100 Ãuto-V!a9l�U��:.-m",= CIIrlUlNI
Dia 1° de Janeiro:

ADO ............·r ,00
_ li horae, As 6,30 horas - Comunhão Geral dos Irmãos e Irmãs .

Semestre .•.•.... Cr$ 80,00
_ Ã.ut:a�!!� CatarineDft lobn11. As 8,00 horas _ Missa com sermão ao Evangelho.

Trimestre Cr$ 35,00
• Ãuto-Via�o ca� r:..a.cuu

Consistório, 22 de dezembro de 194.9

Número avulso .. Cr' 0,60

1-
R.�O horllB. J é T I Li d S

R"'pido Sul.Brasn-·-. _
....• ...t1ba _

os o en ll10 e ouza

Anúncioa mediantecontrito."
.".... ",<lU,

6 horas.
Adjunto do Secretário

Os ori , mesmo não 13�gi�� Sul-Br8ll1leira _ Jolnl"Ue -

-----

Dr. L'·ndo'lfo 4.6.
publicados, não serão Expre880 Slo on.toYlo - Lquna - QUER VESTIR.SE (OM CONFORTO E ELEGANCIA 1

dnol'fidos.

i
7 horas. �
Expreseo Bnaqu_ - Bl"wIQu. - i<i PRQC E A P rOI·ra

I
A diretID alo se respon- !lI horas. �

UR e u

sabIDa pelos conceitos
- A.uto-Via9l0 JitajaJ - ltaja! - 1. JiIo. �.:

Ali
·

t· M IIemitidos' nos artigos l'a�MO Bru.l!qu_ - NOTa 'l'Iruto .� ala arla e o
Advog.ado-Contabilista

.

d
- 16,30 noras, ..�. Cível -- Comercial

_�"""�:!!!..T:; .........._OI'-W'.............&-""&-P'li_.. - ::.�Vi��.���Brtar:;;_:
Perto

�Pa.__ ; I Con.tituições de .ociedadea

V•
-

A
'

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

.... ""':::: ... .., J Rue Felippe Schmidt 48
.

I, e .erviço. cor9b.to•• em geral.

laça0 erea .4.l..e - 6 hor.... \'
�OrgarlizQçõe. con,tabei•.

- Auto.Viação C&tarinenaa ComUM
Regi.tro. e onarca., di.pondo,

Horário ri h

R' d d t

"TAL" S·�:.:
..'·�I......... =::;;� ==_:= Crisma 'na Catedral Metropolitân ,.;:'it:��f�::J[:n ...

Alegre -t? ","uto.Vl8çAo ca� _ LaSU3UI Para atender aos desejos dos interessados, e acôrdo com a praxe
Telefone 1494

PANAIR - 92'5 - Norte - 8.30 lIoraa. bli d
..

t d S S d C'
,

.

J!lxWeseo 8&0 CrL8tol"lo - LItI'Im& - aço pu ICO que sera a 1l11111S ra o o anto acramento o rrsrna, nlli- --:.

VARIG - 10.40. - Norte 7 baNI!
.

\

!llmprêsa Gl6r1a _ Lqum.a _ " 1/1
:atedral Metropolitana, no dia 1° de Janeiro, pelas 16 horas, aos fiéis qu

PANAIR - 14,35 - Sul • 7 1/2 horu. e apresentarem habilitado:;.

CRUZEIRO DO SUL - iB,ISI..., bpresso BruequellM - �U -

O b'll 't t' ... d
.. 'de. . - IC' t" d

.0"'-
'

li horas.
' s I H. es con lllUam 'Ues e .la a lsposlçao no onsIs ono a

.. n'"
Ãuto.Vlaçl.o ltaJ&1 - Itajat - li !lO- edral.

NiI•.
Rápido Sul.Bras11eirl! - Jolnl"lle-

13 j1oras.
'

lUpido Sul·Brasileira - CUritiba -

• horu.
.

:.mpresa Sul Oeato LUla - xapeeO - til

- • horu.
• 8EXTA-lI'EIR.A.

RodOTlúIa SUl Br..1.1 - Pane .A.Iecn
- a horu.
ÃU�VlaçAo Catarln_

- 6.horu.
ÃU!to-Viaçlo cu.1.!n_._ lola'rile

- • hol'lLl.

Ãutó-ViaçAo C&tarlnell8lJ - t.uuDa
-- 6.80 horu.
Expresso Slo cnwtol"1o _ ...._ -

7 horu.
ÃUto.VtaçIo I�jaJ - lta.fa! - 11 D

ral.
E.%pre1lllO Brulquenae

18 horu.
Rápido Sul·Brasileira _ Jotnl"Ue-

13 horas.
Rápido Sul·Brasileir. - CUritiba -

6 horas.
UlUDO

Auro-Via.çlo C.atannen. - O1m1Uba
- li horll>s.
Rápido Sul·Braslleira

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira - CUritiba -

8 horas.
- • hor...

Ãuto·Vlal)l1o C&tar1n.em. - 10lnl"U..
- I horaL
Ãuto-Viaçlo � - Tuba.r&c

- 8 hO!'llI.
Ilxor".sso Ao Cr1stov'Io - lAa'utIíã -

7 horas. .

El!Jpreaeo BruIq'lJl'ge - Bruqu -

a hotl'U.
ÃUit().'Ç"1acIo naja! - naJaJ - 1....

n.a.

IlxpreQO Bru.equ_ - lIion l'NMo
- 9.30 horu.
Expresso Glól1a - LICUIUI _ • III A apreséntação deverá ser feita em data, hora e local em ten.lpo

• 7 l/I h_o
DOMINGO anunciados,

.

fi �!f!�� Sul.B�asUeira - Curitiba -I 3 - Em face do item anterior, fica prorrogada até 28 de Fevereiro

---..,;----------'" de 1950, a data de entrada na Secreta,ria da. Escola, dos reqilelimentos t
referentes aos candidatos aos Cursos de Oficial Mecânico, Especialis"

i.l
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. 1

T..-ça-f.'N .�.,I,

-TAL- - 8,00 - Joinville. -
.

Curitiba - ParaDaP'
-

- Santos e Rio.

PANAIR - 9,25 - Norte

",Jj�iRO DO SUL - ii." -

�.

•orte
VARIG - 12.BO - �ul

, PANAIR -.}4,35 - Sul

QuartOl-fe(ra
-TAL" - 13,00 ..- Lajes e Pôrto

1 Alegre
1 PANAIR - 9,25 - Norte

CRUZEIRO DO SUL - n.ol -

.-orte
VARIG - B,tO - Norte

PANAIR -14,35 - Sul

Ouinta-feira

·TAL� - 8," - J.b.ym.

Carltllta - Paqup'
- "to•• Rio.

PANAIR - 9;25 - Norte

PANAlR - 14,35 - Sul

VARIG - i2,30 - Sul

ORU�IRO 00 8UL - U.il

lItorte
CRUZEIRO DO 8UL - II,SO -

. Jhll

I'

Sezta-fetra

"TAL" '_ 13,00 - Lajes e P.rto

.legre .

CRUZEIRO DO SUL - 7,.' -

tlorte
PANAIR ....,. 9,25 - Norte

VARIG � H,40 - Norte

PANAIR - 14,35 - Sul
SdbadQ

"TAL- _ 8,00 -

•

Joioville

,�:��O;f.;k.{,:::":
•arte
PANAIR - 9,25 - Norte

PANAIR - 14,35 - Sul

PANAIR - 14,35 - Sul
.

Domingo
. PANAIR - 9,25 - Norte

( PRUZEIRO DO SUL H.aO

Ii Datilógrafadiplomada
•

I
INSTRUÇõE� PARA A INSCRIÇÃO RARA O CONCURSO DE ADMI:
SÃO E MATRICULA NO CURSO PRBPARATóRIO DE CADETES •

iAR, PARA O ANO DE 1950. .

a) para o 1° ano, tendo o candidato o curso ginasial e idade má.

I
Catxa Postai 55

ma de 18 anos.
- _••••••••••G.

b) para o 2° ano, tendo o candidato o 1° ano Cientifico ou clássi

e idade máxima de 19 anos.

c) para o 3° ano, tendo o candidato o 2° ano Cientifico ou clàssí

idade máxima de 20 anos.

. ;

O pedido de Inscrição no concurso de admissão será feito em H

querimento endereçado ao Diretor do Curso Prepzratórío de Cadetes

Ar, datilografado em formulário apropriado, que deverá s�r entre",

no Destacamento de Base Aérea de Florianópolis, até o dia 31 de deze:
"

bro de 1949.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE DESPORTOS

Aviso
•

Pelo presente, ficam convidados todos quantos se julguem credores

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

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

I," Florianópolis, 21 de dezembro de 1.949.

L
Liberato

.

Carioni, Tesoureiro. •

-=."""""""""...-----o;l,_ia

uteis

Jotnl"lle -

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Dr. CLAANO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Criml I ciVil

OODlltltulção iii Socl.dCld..
NATURALIZAÇÕES
Titulai D.alarat6riol

Elcrit6rio e Relid,ncla
Rua Tlradlnto. 47.

.FONE •• 1468/

Ministério da Aeronáutica
ZonaQuínta Aérea

sta camcnto de Base Aérea de FIoranóipolis

Irmandade do S. J. dos Passos
e. Hospital de Carida"e

De ordem do Snr. Irmão Provedor desta Irmandade, convido

Os maiores de 8 anos deverão confessar·se antes de receber o

cramento da Crisma.

Florianópolis, 5 de dezembro de 1949,

(A) MONS. FREDERICO HOBOLD, Vigário Geral do Arcebispado

Ministério da Aeronáutica
Diretoria do Ensino

Escola de Especialistas de Aeronáutica
AVISO

1 - Os candidatos aprovados cni Julho de 1949 nos exames de se

leção e admissão aos Cursos que funcionam na Escola de Especialistas

de Aeronáutica, serão inspecionados de saúde nas seguintes épocas:

CANDIDATOS DO DISTRITO FEDERAL: a partir de 3-4-1950

CANDIDATOS ORIUNDOS DOS ESTADOS: a partir de �-5-1950
A apresentação deverá ser fcita em data, hora e local em tempo

anunciados.
2 - Os novos exames de seleção e' admissão aos Cursos de Oficial

Mecânico, de Especialistas de Aeronáutica e de Escrevente de Almoxa

rife, que deve,riam realizar-se em Dezembro de 1949 e Janeiro de 1959,

respectivamente, ficam adiados para:

CURSO DE ESPECIALISTAS 'DE AERONAUTICA e CURSO DE

ESCREVENTE ALMOXARIFE: abril de 1950.

,CURSO DE OFICIAL MECÂNICO: MaÍo de 1950 .

tas de Aéronautica e 'Escrevente Almoxarife.

(a) VITOR GAMA DE BARCELLOS

Tenent.e Coronel - Comandante.

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE SANTA CATARINA

;1

caderneta p.a Caixa Econômica>'

era1 perte�cente à Neusa Bar

os. Â pessoa que levá-la ·à Cai-·

os agrad�cimentos de sua pro-·

etária.

I· . . . . . . . .. .
.

�LTEG,
contem malte;;.

e mel - os ,grandes for

ores de vitaminas. É

�or
complemento alimen'

para crianças e adultos� ...

a em todas as farmácias"" t
azens.

'.

,���;'ü���:ig�:" "I�
·xir de Nogueira

ouziUt'J1' DO tratomlDW'

da .UUi.

Oferece seus serviço�.

Cartas a Maria Inês
Fen"eira.

Encomende seu terno para:
NataZ até 20 de novembro'

LOja Rener
Tenente SiIlveira, 29

Ftoriamopoiu:

sENHORITA!

C
l ultima creação em relri

a
rante é Q Guaraná KNOT

Sa_M G�RRAFAS GRANDES·
. Prelerindo-o está

ac'ompanhando a moda

VENDE-SE OU ALUGA-SE

O prédio sito à rua Blumenau n..

- Tratar com o sr. Cap. Améri..

na Polícia Militar.

Perdeu-se

'os canos

l Chegar �!!��iZ!!�S:
Is grande importação apre-

1 ços reduzidos

'MEYER & COMPANHIA

rua Conselheiro Máfra, 4

FLORIANóPOLIS

, .I .

�Il felicidadetl ,ele el•••

to MU filhinho I

� oio esqueça. que o ••UI.i.
pr�te para o Mil '"PIMPOLHoti

.

é

t
,eadel"DC!ta 80 CJUI:DI'l'6'

II

�o
PREDIAL.

U
I
l

11
I

,

•• • •• 4l'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�O prcbleno doleíte em Faz, amanhã, seu 1850 aniversário
�onl(

�

Catarina ti Irmandade 'dos Passos
CONCLlAo Pelo simples fato d� haver, talvez, CONCLUSÃO medes Len lz, Pedi-o Duarte Silva, ANIVEHSARIOS:

...zem quantias inferiores custo Ialha crri um dos lançamentos cons- dr, Ed io Oi-Liga Fedrigu, dr. Paulo S/'(/. dr. Armando David Ferreira
daqueles". tantes da prestação de contas acha por assim dizer-se, o orgulho do Ph il ipp i, Man fredo da Silveira Lei-

'

Li1lL[(
O SR. AXTE'NOR TAYlES -� Y. Ex., razoável aproveitar a As- povo catarinense, nâo só por sua te e Major José Lupercio Leite. Xatalicía-se, nesta data, a exrria.

Não me encontrava pl'OHe, no sembléia Legislativa a circnnstân- tradição ACO�lO pelas suas obras de

I
Comemorando tãó festiva dat a. re- sra . .d. Zélia Sayâo Ferreira Lima,momento em que tais cOlj)túri'E cía como argumento para i n l'et-i r da benemerência. solveu a Mesa Administrativa orga- di,gna esposa do nossos distinto con-

foram Jeitos respeito à p�_c[,cici, prohidade dos. negócios administra- Está assim constituida a Mesa nizat- o scguint« programa: às 6,30 terràneo dr. Armandn David Fer-
ria, 'para prestar os neces�os es- tivos ? Administrativa da Irmandade: Pro- horas, comunhão geral dos Irmãos ren-a Lima, alto runcíonárto do Mi-dUl'ecimcnlos. Devo, e1etallto, O í'R. FERlHEIRA DE :\LELO -- vedor, desembargador João da Sil- e Irmãs .às 8 horas, solene missa, nlsLél'io da Agricultura. '

íntormar a douta Casa 'e YOU Examinando os dados que figuram va Medeiros Filho; Vice-Provedor, com sermão ao Evangelho, deveu- A ilustre dama aniversariante ..

.. ocupar a tribuna para ormar na 'p['estação de contas, não pode- des. José Bocha Fer reira Bas- do toda a. J:Jlu:ndaclp comparecer I quer por seus nobres predicados,onde estão os dinheiros Ise es- mos saber se existe ou não algum los; Secrej:ário, professor Luiz San- com suas msigruas, (balandraus e quer por sua cativante lhaneza notabelecimenlo correcional. rendimenío obtido peh usina de ches Bezerra da Trindade; Adjun- fitas) para o maio�' brilho da.s sole- trato, desfruta em nO,S80S meios sooO SR. NUNES VAREA Reneficiamenlo do Leite. Aí 0 que lo de Secretário, José Tolenlino de nidades. cíais d�)ncontáveis amizades que,Muito agradeço a Y. Ex. .olabo- está o. mistério. O Govêrno nada Sousa; Tesoureiro, Rogério Gust.a- J
Pelo transcurso de tão feliz eveu- hoje, mais uma vez, lhe prestarão.

- ração. Mas, prossegue o Crl:ita do. exp líca, quando o devia Ler feito. vo da Costa Pereira; Procurador lo, apresentamos nossos cumpr-i- expressivas homenagens."Diário da Tarde": O SR. NGNES VA�RELLA - Geral, Coronel João Cândido

'AI-I
mentes à benemérita Irmandade dos A essas homenagens nós nos asso.

•
"O Sr. Baul 'Schaefer tOI a de- Se o nobre colega imagina haver, ves Marmho: Mordomo do Culto, Passos na pessoa do seu ilustre e ciamos, respeitosamente.

· fesa i!o Govêrno e de novo mele no setor do leite - em sua aquis r- Júlio Pereira Vieira; Mordomo dos honrado - Provedor, dcs. Medeiros D. Marilda de' Ferreira Bamdeira
em outro emaranhado, rtando riio, beneciamento e venda - al- órfãos, Alvaro Soares de Oliveira; Fi '.h o, quo tem sido uma figura in- A efeméride ele hoje consigna o

- pi-ovar o impossível, isto que gum "rnistér io", suponho estar, em Mordomo dos Expostos, Nabuco Du- cansavel pelo muito que proeura aniversario natalicio da exma. sra,.êsse balançq é uma pres[o de I condições de satisfazer a essa arte Silva; Consuuores : Ari Nico- fazer em beneficio da ínsl.uição. d. Mar-ilda Ferreira Bandeira, dignacontas, E tanto balanceQne�se curiosidade. consorte do nosso cont.errâneo sr.

bal1nceado que o sr. Iutado O SR. _FERjREIHA DE MELO -.
_

Zenon Bandeira: alto funcionárioOswaldo 'Cabral, fazendo gDS aí- Não ?escu�ro o mistério na ?ompra,

C o N V I T E
da

lmpOI'l.ante
firma Car los -: Hoep-.. ternativos com as mãos". manipulação e venda do Jei!e, mas cke S. A. - Comércio e Indústria.

- esta parte é rigOI'mentc na demonstração rernet ida a esta
, O �'O Estado" a cumprimentaverdadcira : tive ocasião (obser- Casa pel:€) Govêrno do E31arlü. I

-

formu�'1Udo-lhe' �otos de perened
var como o nobre De,pJltadfpwalr O SR. NUNES VAJRELLA -

I felicidades.
, do Rodrigues Cabral manes am-

I De modo que V. Ex. já modifica Menina Agnes Campos•

I Xa impossibilidade de fazê-lo pessoalmente, POl' pce-Las as mãos- em rnovrmen

l'aC-1 seu pensamento anterior" Em o meio do júbilo d.e seus lJais,mência ele tempo, ternos <1 satisfa'ção de cOIl\-ülru' as dignissi-,Jer.ístieo e ü ' sn. FERREIRA DE MELO irmãos e amíguinhas comemora
SSE B mas aL1�ol'ÍcI,ades, os estabelecimentos públ.icos e ]Jancúrios, a ,

... dissl': "Ê NE,' .�NÇO Absolutamente. hoje, mais uma data alliversál'ia. a-

O D'] O \ imprensa e nossos prezados amigos e clienles, pal'a o alo in811-QUE l1:LES LEVAM lDIR O SR. NUNES VA\H.ELLA - mimosa mr.nina Agues Campos, oi-gural das novas instalações desta. Sociedade, à Hua João Pi,n-DO PO VO". frei, então, moslrar CCTmo 11iio eXiS- leta filhinha do sr. Prof. Custódio• d 'I to, nO 12, às 15 horas do próximo sabado, dia 31 do cO,1'1'el1[cNa edição de sába o u b sob te, mistél'io de espécie alguinJ_ Campoi'.
() título "A prestação de co/" do

I O SR_ CARDOSO DA YEIn!� --

müs.
é À menina Agnes, .os 'parabens de' :\essa mesma r grata oportunidade ser'ti, tamL _m, inall-Govêl'l1o e a bancada da 1:! N.," O aluno que, numa escola de eo- . "O ]1;s,tarJo".gllrad,Q o eclifício "Sanla 'l'el'ezinl1a", ele propriedade do nos-transcreve o "i[)iário da T�" as ml"1'cio-, apresentasse um balanço

so lliretor-pl'eúdente, Sr. Osvaldo Maehado, C011[l'ibuição,_rll- dr. Odilon Gallotti
notas taquigT,áficas do Ser. da nos moldes da presLação de contas Q,; Transcorre, hoje, o alliversáriolJOl'a mode�ta, 11 lel'ra genel'ot\a em que temo� vivido e paraCasa, relativamenle ao ;'urso em apreço, seria reprovaclo. (ll1uito nalali'üio do nosso distinto conter-.

a Cjual jamais hão (.!c Jaltar nossOs melhore.,; sentimelltos.!pronunciado pelo nobre lutado bem). râneo Sl'.' dT,. Odilon GaIlotti, dire-,- !<;;!r. Oswaldo RüdrigL1es Cal, on-I O SR. N'TTl\."ES VNI1ELLA _
Flol'ianlÍlJolis, 29 ele dezembro ele 1(H9.

tv L" I" MACHADO &; eLA S. A. _ Comércio e Ag(\J1ria�_. 'OI' do Hospital Nacional de Aliena-
,. ,de se lê o seguintes: De,pende. Se a banca exal11ll1ad,ol'a .dos no Rio de Janeiro.

n-Com e-feito,

verific.and�llil.es-
I
fôss(' integrada pt:lI'

eJ.em.eul.OS
[LJ Às inequívocas provas de estima

taçã'Ü de contas" apresent a es· Partido de Representação PO'pu- e ele admira'gão que receberá do'!.
, ta Casa pelo Sr. Governàd ,Es· lar.,. (.lluit:Q bem). se o easo roamo U primeira conse· Estou relalando como, sàmcn[ e liC- amigos aqui residentes, associamo-

· tado, vemos ôstes Jançamel �S�l'- O SR. OH'l'Y Mil.'CHADO - Pel,<J q(lêllCia da famosa entrevisLa do sr. lo falo de ter o Sr. Deputauo An-
nos, COm prazer, enviando-lhe nos-

viços d.e Beneficiamento Leite, desenvdlvimento dos debates, veri- Otávio Mangaibeira contra o acôrdo tônio Balbiuo pedido "yistl" do
so cordia� abraço.

Receita orçada Cr� 1.4110,00. fica·se que a curiosielade da oposi- interpartidário ... ". pl'OCrSSO relativo à prestação ne FAZEM ANOS, HOJE:
Receita arrecadada: zero}!, o ção é desmedida. Com efeito, ao O SiR. RAMIRO EMERENCr�NO contas do Sr. Governador baiano,

_ a sra. d. Lídia 8eár-a, espôsa
Jeit�, nesta capital, não é �cido iniciarmos a presente legislatura, a - Permite V. Ex. um a'parLe? desagr-a.clou aquêle re'Presentante do sr. Aunélio Seára, sargento rá
gratuitamente. Eu, p�o rd\ pa- 'bancad,a da união Democráti'Ca Na- 0- SR. Nl;\'ES V-"�RELLA - elo 1l0\-0 a S. Ex., que não faz par- 'rlio-jelegrarfista elo Exército.

· go o que reoebo, todos 0&'0". cional .costumaya interpelar o Go- V. Ex. deseja apartear o orador ou le do llSD.
:- a sra. ,do Léa Carvalho.

Logo adiante, o ilustl'e 11lado vi\rno, Pl'o'c.ul'ando saber onde esta- o ,jornal'? / O SR. FEHIHEIRA DE MELO -

_ a aplicada estudante do Colé-
· Sr. Fernando Ferreira de I. Di- va o leiLe.

'.

ü SR. RAMIRO E,MERBNCIANO E alguns colegas cle V. Ex., na gio Coração de Jesus 'l'erezinha Iza-
.reLor do "Diário da 'fard -

n,os- A eSLa altura, já indaga 'onde ,se - Julguei que o nobre cole,ga já li- Bahia, pretendera'n:1 afastar seu lí- bel Muniz.
: ':50 bri'.hante co'lega.. . acha o dinheiro do leile. Daqui a vesse terminado' a 'leitura. Mas V. der apenas por isso. . .

_ a srta. Noemi Cunha.
O SR. FEHíHEIRA DE r) um ano ou talvez menos pergunta- Ex. elisse qne "A Manhã" nno pode O SR. NUNES VAIRELLA _ a menina Léa i\Jves, aluna do

..Obrig'ado a Y. Ex. 1'50 onde se encontra o consumidor. ser considerada suspeita peb lJID� .. Não ouvi meus colegas' da Bahia. ,CUl'SO "Antônieta de Barros".
,.o I��R. NiUNES VA,REL - Porque, na verdade, os prdblemas O

-

SR. NUNES V_,\\RELLA - O 8H.. BUL:CÃO VIANNA - Quer
_ o sr. Euclides Perroni�, alto)

: -assim se expressou em ap vão sendo resolvidos suces'sivamell- Realmente, não pode. dizer que V. Ex., não Lem c01l1pleto r'uncionúrio do Banco do Brasil ue.
"Quem sabe se o nobr :r (b t�. �

O SR. RAiMIRO EME:RENCIANO conhecimento de como as coisas Rio de Janeiro.
maioria poderá desveildaI)listé- O SR. BULC:\O VIANNA - Da- ...quando, no entanto, êsse jornai efetivamente se 'passaram.

-,- a sra. viuva Maria Pizane Cor-
_rio?". , qui a um ano não pergunC'lremos pertence ao Govêruo. O SR. NUNES VAjRELLA -

dova.
,() "mistél'i'o" - suponhd êste onde' est.á o leite, o dinheiro ou o

-

O SR. NUNES V_,I�RELLA - Baseio:,me na informação UO ,]0r- _ a srta. Cecília Lobo .

.-,0 pensamento do ilustre ltado consumidor, mas onde se encontra- "A Manhã" -não pode ser suspeita à nal, par:a, provar que o Sr. OtáviO
__ a srta. :LIlia Linhares.

Sr. FemalldoFerreiradeQ--ráY.Ex.' {}DNporqueex'Pl'essa o pensamen· Mangabeil'a agastou-se com O sim·
_ a srta. Sônia Vieíra Garcia.

resíctil'i3 no desa,par€c'im de .o ,SR. ORTY MACHADO - V. Ex., to (lo -Q-ovêrno e a UDN, justamente' pIes fato ele um -Deputado c�u PSD
_ o. sr. Itamar Ferreira,

·;um dinheiro efetivamente :ada-I me encontrará onde sempre estive, wpoia o Govêr·l1o. ter pedido vista .do processo relati( _ o sr. Otto Florelltino Machado,
, do pela USillâ de Bpnefiento isto é, ao lado do povo. .

O SR. AR':\fA�!DO qAiLI,L - �"g,), vo às contas do Estaclo, quand0 comerciárIo em Imbituha.
do Leite ,e cujo pal'adeiro SJois- () �R. HAMTRO EMERENCTA.NO não pode mesmo ser suspeita. aquí é 'Perféitamente natural aten- AGRADECIMENTo.S:

- tér descobrir. - E o leite sempre fa,ltand·o... .Q SR. NUNES VAjIlELLA. - dermos a tais solicitações, nas Co- Recebemos' do nosso prezado ami-
Sr. Presidenle, fui int'.ado, O SR. NuNES VAjRELLA - Contínua o comentário: missões' técnicas, na ü'Onformidad�

go sr. Raul "rendhausen a�Lo fun-
naqlleía oc_asifto, não norrn:en- Sr. Pres.idente, no mesmo dia em "Movimentaram·se algu1l3 ele- dos pl'azos que o Regimento prevê. cionário do Ball'üo Nacidnal do' CCI
te, mas c'oIT\o representanl (lu· qne a-quí d\S'cutíamos a prestação mentos para o afas'lamento do Ji- E agora, em plenário, por ocasião mércio desta praça, atencjoso car

- vêrno qne sou nesLa Cai{lara de contas do Govêrno, o 1.íder da der' pessedista de seu pôsLt) mq�, em da votação elo projeto, concernente tão de agradecimentos pela notícia
I desvendar o "mis-lério", c que hanoada do PSD na Assembh:;ia Le· poucos instantes, verificQ-sP, cm à presta'ção de contas do Govêrn0,

que inserimos nesta coluna de seu

.agol'êl. Lentar,ei fazer, se be� 10- gis'laliva da Ba.hia pedia "vista" das Salvador, que o Sr. An[ônio Balbi· levanta-se c.onLI·a a administração natalicio,
,do mistério .encerre can"J�!las, contas da'quele Estado, O que, nas no contava com a solidal'ied:� I,) de públi,ea vercladeira'calúnia, que res- Aproveit.ando\ o ensêÇo, rellova-

'impenetráveis à percepção ana. Com issões téc�icas desta Casa é esnng'adora maioria de SJet banca- soou atmvi\s das colunas de Um de mos-lhe nosso.s votos de felicidadr.
Com a documentaç,ão que :.tãos comum, por parte de nossos en:>í- da e que. esta nada tinha COllr,ra o nossos jornais, com o se proclamar
l1ussuo nêste instante, prarci, nentes' colegas uelenistas. 'Pois bem, seu lídel': O Sr. <iiveira Brito, D�- que os dinheiros cio Estado �ão cri- Formaturas:
no desempenho do mand8 das· bagtou a'Ü Sr. _Delmtado Antônio rmtado e atualmente titular da Pas· minosamente des'viados, interpelan- DR. JAYME ANTUNES DA COSTA

funt;'ões que exerç'o, elll' EIS Ralhino pedir "Yista" do referido La da -Segul'an<:a Pública, trri:t dl�- de-se, ao mesmo passo, a bancada A 27 do con'ente colou grau de
dúvidas lançadas pelo no�ole- proccl'w para que o Gowrnador Sr. clarado, na hora da crise, qnp se de- .majoritária, qUe apoia o Govêrno, Engttheiro Civil na Taculd\d:e de
ga, quando julga -'Pelo Jl é o Otávio Mangabel'l'a considerasse o mitiria ele seu cargo e vo�f.Bria il para ,que se esclareça a situaçãü. E Engenharia da UIiiversidade do Pa
que se ;pode depreender M pa- ato inamistoso. Eis como "A Ma- Assembléia, ma'; se so!ic1arizJ.l'ia ava'nça-se mais. dizendo: "Ê nêsse raná, o nosso jovem conterraneo Dr.
lavras -- ter havido metros:! nlJã", órgão da imprensa do Rio d,� com o líder da bancada do PSD". ha'.1hl.:O que êles levam o dinheii'o Jayme Antunes da Costn, filho do
da moeria, inexp�.icaYCl Si) :.10 Janeiro, que não pode ser suspeito O SR. Flt,'1\IREIRA DE MELO - do povo!" ... "11:1es", quem? já que nosso. amigo sr. Mário ':;f'jr'l da
dinheiro. 11,., nobre barpeada udenista, l'egi�ra V. Ex. pOdi'a informar quais (iS ele- 'se colocou, o pronome na terceira Costa e de sua exma. espôsa d. Et.eL

O SR. CAR[)OS.Q DA \\ -- o falo, em sua edição de lO do cor- mentos interessados no af:1oótame'l- pessoa do plural, c' mister se dig'a vina, Antunes da Costa, resiclent,es
Essa q!lestão, l1Q'bre Deput)ode renle.. lo do i'i'. Deputado Antônio Batbi .. qnem levou o dinheiro do POyo: A l�esta Capital.
não seI' um mistério, m<f1sli- "Fl'acasson >inteiramrnte o movi- no? Comiss-ão 'Estadual ele Pi'cços? O Ao esperançoso Engenheiro Civil
[llil'Ó uma das maiores f, que menlo para afastar o Deputado An- O SR. NUNES VAiRELLA - Tesouro do Estado? O Govêrno? Os

conterraneo desejamos muitas feti
porlemos aponlar na pres de Wnio Balbino da lirleran<::a ria ban- In felizmente, não fiz pes'Cjuisa nê,- fllllcionários da Usina do Leite?

cidades, felicitando-o e a seus pro.
contas do Oovêrno. V. 150m raela pe;;seclisla da As�el11bléia haia- se senlido, para atender à eonsul- Essa, a indagação que faria, 'Para genHores,oordialmente.

'

dó vida há de C011'COl'.dar.1igo, 'na. Tpnclo o tid-er Balbino solicita- ta do nobre coleg'a. que se e�clarecesse a dúvida, uma

embor� ex'plique ao plrnil 1'a-: cio "Y1sta" do_ 'processn das cOllL::1S O SR. FEI:lIREIRA DE :J1F.LO YCZ qlle se apresentou acusação fOI',-
zão pela qnal não foramaelas elo Execnti\'o, quancto se pretendia Sahe, por acaso,' se pertcllciam ao mal.

p,s en[I',,<Ias'. a sua apl'Q\'açfío imediata, o fato. P,,']) ou li UDN?

O �n. NG:\ES VA�R. -, desgostoll o Governador. En'cereon- O SR. .NU:-IES V t\lHBLLA (Continua na edição de amanÍJi:\;

Cami.... Gravata"a Pilam'!,
Meia. dll.�melbore'i pelo. 1 m8-
Ilorel preço. 116 DS CASAnMi"q

I �ELANEA - ;:<UI:lIJ. :.ilúa 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 BSTAUO Sébado 31 11. Uezembro d. ".49

\

DATILOGRAFIA

v

METaDO:
Moderno eEficiente

(orrespon:iellcll
(omérdll

Confere
Diploma

.
'I

DIREÇAol
Amélia M Pigozzi

Rua General BitteRcourl. 48
(Esquina Albergue Noturno)

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de Novembro, 22 - 2· aD"

(Edifício Pérola)

"')Des: 1.324 e 1.388

Fiorianópolis - Santa Catarina

CLUBE DOZE DE aGOSTO
CONVITE

De ordem do sr. presidente, tenho a honra de convidar os senhores
-ssocíados e exmas, famílias para o grande baile de gala de São Silvestre,

. realizar-se na noite de 31 do f1uente, com inicio ás 22 horas:
Nêsse grande baile, que se revestirá este ano do maior brilha�ism(),

erão apresentadas as debutantes de 1949.
Não haverá reserva de mesas.

Traje rigor: Casaca, Smoking, Sumer, sendo permitido linho

:Ibranco.
Em 9 de dezembro de 1949

O Secretário Geral, Arnaldo Dutra

>

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

QUALIDADÊ
/

..,..,.,.._."_-.-.........._-_..-_.......-.......-.-..-.,,,.,..-,..-.-....-.......-.-....._-_-...-_.....-.-...... iA.........-..,,;-...

COMPANIUA "ALIANÇA DA' RAmA"
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INC:eNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de '1944

CAPITAL E RESERVAS Cr$
Responsabildades .. . . . . . Cr'
Receita . .. _ .. . , _ . . . .. . . . • . • . Cr$

.

Ativo ......•• . .. ,. _. Cr'
Sinistros pagos nos últimos 10 QUOS •••• Cr$
Responsabilidades .. i , ••••••••• Crf

Diretores:
Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio MS!!I!Iorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

11" -
..·.·,.·..- -.·..• ..-.-.·.-.-..-.-..- ..w

80.900.606,30
5_978.401.755,97

67.053,245,30
- 142.176.603,80

98.687,816;30
76.736.401.306.20

Clube Doze de Agosto
AVISO

De ordem do sr. Pl'esiclente\ levo ao conhecirnento dos srs. asso

-cíados dêste Clube que, em reunião especial, o Conselho Deliberativo
Il'esolveu aumentar a joia e a mensalidade para, respectivameute.. . , , .

1.000,00 _e 30,00, a partir de janeiro entrante.

Florianopous, 20 de dezembro de 19'19.
A1'IJ.Cildo Dutra - Secretário Gera!

EDITAL'
Senai

Deputa�nlo Nacional

Hospital' de C idade
Serviço de transfusão e sangue

o Banco. de Sangue dQ Hospital , Carídade neees

sita doadores, 'Qualquer pessôa que d je doar ou ven

der seu sangue poderá procurar o.� cnícos encane

gad()l� do. Serviço. entre 8 e 10 horas. rão os doadores

gratuitameJlte exame clínico. e exr es de sangue-
Doar sangue não. prejudica, tra enetíelos,

Çvrso Técnico de Industria Texti

Acham-se abertas, até 31 de
dezembro do corrente ano, no

Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (SENAI), à Run
Marechal Guilherrne.. n? 23, as

inscrições de candidatos' a exa

mes vestibulares para a prirneí
ra sér.ie elo Curso Técnico Téxtil
da Escola Técnica Federal. de In

dustrias Químicas e Téxteis,
I�antida pelo ,D�parta.n:ento i'\a,(clOnai do SE�AI, no Distrito Fe-

-deral.

ISerão exigidos os seguintes do-
cumenf os ;

a) -, Atestado de vacina;
b) - Certificado ou diploma de

concILl�ã\) d� CUN>O ginasial,
industrial ou comercial bá

sico;
c)' - Certidão de idade, pro
"ando ter o üandida�o no

máximo 25 anos de Idade;
cl) - Fotogra fias de 3 x 4 cm.

Os candidatos inscritos serão

sub'i-netidos a provas de seleção,
sendo concedido, pelo SENAI, aos

melhores classificados transpor
te ao Rio de Janeiro, a fim de se

rem submetidos ao exame vesti

bular oficial determinado pelo
Ministér io da Educação,

Os candidatos aprovados no

e�ame vesl íbular serão matricu

lados, na ordem de- sua classifi

cação nesse exame, obedecido o

limil e de vagas fixado para cada

Estado,
Os alunos, provenientes dos

Estados, e que sejam menores de

21 anos serão internados pejo
SE:\'AT, recebendo os. m aiores,

que se alojarão sob sua inteira

responsabíudadc, um auxilio pa

ra sua manutenção no Distritd
Federal.

JJillon Marques de Olioeira

frnspelor de Ej,psino
CASAS' � T�RREN08

Possue V, S. casas ou terrenoe' para
vender?
Não encontra eornpradort
Ent�egue ao EscritórIo ImoblU6rIo

à. L. Alves,
Rua Deodoro 30.

'CASA MISCELANEA fdiltri
buidor. dOI :Rádiol IR.:C. A

Victorl�Vál.ul.1 e Di,coI'
Rua Conlelbeiro'· Mafra

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

. .

,
I

Departamento
t

Pública

•• ,teune som .. , acabamento ..

solidez ... no piano perfeito!
Além de vfn4Js modêlos para
pronta entrega .. , êste m"raVl

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

pagamento a longo prazo!

"-

Mês de Dezembro Planfões
Dia 31 S:'lbacl.o Farmácia Sto, Agosbinho a Conselheiro Marra.

. Dia 1 Domingo Farmácia Sl o. Agostinh na Conselheiro Mafra.
Dia 7 Sábado Far-mácia Esperança Rua .iselheí rn Ma1'ra,
Dia 8 Dqmingo Farmácia Esperança nu 'onselheiro Mafra.
Dia 11 Sábado Farmácia Da Fé Rua Ice Sühmidt. •
Dia 15 Domingo Farmácia Da Fé Rua F e Schmidt.
'Dia 21 SáiJado Farmácia Mo�terna Rua o Pinto,
Dia 22 Domingo Farmácia Moderna Rua o Pint·o.
Dia 28 S,ábaclo, Farmácia Sto. Antônio lt
Dia 29 Domingo Farmácia Sto. Antonio l
O ser-viço noturno será efeülado pelas' :mácias SIo. Antônio IS

:\f'Olurl1a sitas ás ruas João Pinto e Trujano 17,

A presente tabela não poderá ser altera sem previa autor ízação
des Le' Depar lamento.

Departamento de Saúde Pública, 'em 7 . ezemhro de 1949.

Luiz Osicoido D'Acarnpora, Inspetor de -mãcía,
,

---���-;O POSTO: - TEIXEI�� SILVA

Atende dia e noite - Rua S os Saraiva

Especialidade em óleos Lubrifica, - De la linha.

Peças, Pneus, c�maras de Ar, Mola@aterias, (Businas)
Aparleho para limpar e testar Velaslenas por Cr$ 1,00

LIVRARIA R A
(RUA,DEODORO, 33)

'_ ACEITA .ENCO _NDAS
DE SERVIÇOS,TI�',' RAFICOS

APRESENTAÇÃO �MPECÁ� .- ENT�GA
RAPIDAI

CAMARA}DR. FRANCISCO'
NETO

Adv�gado
Escritório: Rua Felipe Schímídt
21 (sobrado) (Alto da casa "(
Paraiso")
Residencia: Rua Alvaro de Car
valho. 36

ScllwartzmunD
REPRESENTANTE

..

para Santa

KNOT
Catarina

S/A

Florianópol18

!leU" VOLUf\iT,4,RtOS OA PÀTRtA N.- 66 .- ...��
�"'l'DSrllL.�.f�(I�664o..t��

Agenc,ia 6eraluüra S� Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-·Sob.
C, Postar, 69· Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS
.................. �. .. .

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

saude e a dos seus filhos, to
mando. MALTEG, Frio. ou gela
do, é uma delie ía. É o maio
fornecedor de vitaminas, e, po.
isso, o melhor tortítícante.: A

lI;t
venda em todas as farmácias
larmazens. '

.. de acrescentar, aoP�
oe otileza:EfíEÉnn-
O I1EU APERITIVO
'l'nED/J.EllJ!

Cx. 134 - Tel; KNOT
Florianópolis

ESCRITóRIO. ll\IOBILlARIO Ao L.

AJ,VIilS

Encar'rega-se, mediante' comíssão,
compra' e venda de imóveis,

Rua Depdoro 83.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. ({Seríamos fin;rato� se não elevássemos, neste aurádecimentu, a um nív,el bem mais alfn�
o nome do. nosso querido Provedor De·sembarga.dor João da Silva Medeiros,

hom�m justiceiro que para nós é uma relíquia» i .

u� Natal feliz).
!

(Do agradecimento dos eníêrmos do Pavilhão «Josefina Boíteux» às pessoas que lhes proporcionaram
)

·Ainda oNataJ,no Pavilhãol-Fa-z-am�an-hã�,-seu--185· �an-i-ve-riár-i-o--a�-
"�:�!�:c��i����' '1 .' Irmandade dos Passos

.

Muito deve nessa terra à tradic�nal Instituição'

A beneméi-lta e veneranda Irman
dade do Senhor Jesús dos Passos c

Hospital de ,Caridade comemora.

amanhã; o seu 1850 anlvérsárío d�
fundação, fato êste bastante auspi
cioso para a nossa Capital, por
contar com uma instituição de tão
remarcada tradição históriea e que
tanto tem engrandecido a nossa
terra.
A fundação da nobre Irmandade

deu-se a 10 de janeiro de 1765, na
-------.- ---.- .. --- - - -.--.- - -- -.-._ - -_ .. -

���it��r�a��!]z :0��s;: as���;��ad: Concêrto de Helena Mompó Gisbert
O Brasil adquiriu' um esta cidade, <Ia veneranda imagem Florianópolis hospeda o consa-

do Senhor dos Passos. A primeira grado soprano Helena Mompó Gís-

Petroleiro de 16 Mesa Admin istratjva teve como seu bert que, sucessivos recitais de
primeiro Provedor o Governador canto nas principais cidades do

mil toneladas da Ilha, Brigadeiro Antônio Cardo- país, v[m contribuindo para um ru-

ESTOCOLMO,30 (E.) _ O govêr-
so de .Menezes e Sousa. Contando, vel mais apurado da cultura artis;
no começo, com duas dúzias de ir- tíca do nosso povo.

no suéco aprovou a venda de um mãos, a Irmandade dos Passos con-
petroleiro de 16.300 toneladas para ta hoje com centenas de .membros,
o Brasil. O petroleiro é um d03 sendo, por assim dizer-se, a maior
maiores até agora .construidos e re- instituição dessa natureza, em todo
pentinamente foi entregue pelos es- o Estado.
taleiros de Kockmun, em Malmoe, ii Não é demais recapitular-ss nes
Cia. de Navegação Nordstjaernan, tas Linhas algüns dados históricos

Major ,Americo que por sua vez o vendeu ao Brasil. como o.s que seguem: criada a Ir-

Silveir. d;Avlla Escola Preparatória i �o�n�::�e�� f��sa-P���çe��o�ec��:
" d C d t 'vapela pana nela ser venerda aFazendo uma carreIra dIgna de e a e e" .'

"g m d S h I P
-

'

. 11 'lmw e o en 01' (OS assos Pa-
assmalar-se pelos excelentes ser- I S J'

. '.'

.

..
,

- . o ICltO � V. Sa. a finesa ra Isto ·co·nsegulU, com as beatas
VIÇOS que lÍen: prestado na sua cla�- de tornar público o seguinte: Gusmão, uns terrenos numa coli-

111: e em funçao �e_ stUds dpevI�r�s mM�- ESCOLA 'p!RE)PAR...o\!TÓRIA DE na a cavaleiro da cidade, onde hoje
Itares, o ex·capltao a o lCla 1_ CAlDETBS se assenLam a'g' d M

.

Iit d E ,d Aml' S'l'
. 1 reja o emno

ar (t sta (t, �rJ-(}O I velra Para conhecimento dos interes- Deus e o Hospilal de Caridade. Com
d'Avila, acaba de ser promo"i�o ao sa'do.s; torno público o çalendáj�Th a proviS'ão obtida a 3 de julho de
pôsto de Major da :mesma Corpora_ dos exames de admissão à Escola 1767, deu início às obras a 27 de
ção. Preparatória. juI.ho de 1769. A 12 de dezembro de
Compenetrado das exatas respon, EXAlME MÉIDICü: _ Terá inicio 1769 foram a1pro-vadas as contas da

s�hili�ades de slia carreira, o Si'.' O h das 9,0 oras' o dia 2 de janeiro p. construçã.o, fi.cando a igreja per-
Major Américo Silveira d'Avila é vindouro e será rea�izado no Hos- tencendo definitivamente à Irman
um oficial de nóbrts virtudes mo- pital Militar de Curitiba. dade, sóment.e a 19 de outubro de
J'ais e de sólida coneiência. de sua EXAME INTELffiCTUAL: - Será 1781, em virtud.e de decisão judi
classe, dignificando-� por um COI1S- realizado às 8,00 horas dos dias' 5,

i
cial, por morte das referidas bea

tante devotamento �o s-erviço da 7, 10 12 de Janeiro do próximo an� tas. Foi a 5 de julho d� 1782 que se

ordem e segurança sociais e por no C. P. O. R. de Curitiba. criou uma santa casa de misericór.
absoluta lealdade às rnissões que lhe II-VaJho-me da op-ortunidade, dia, para abrigo dos doentes pobres,
têm sido confiadas. para l.·eiterar meus protestos de e sómente a 3 de novembro desse
"O Estado" abqça-o, com vo- distinta consideração e aprêço. ano é que ,começou a funcional;. Da-

tas de muitas felicida.des no" seu Paulo Gonç.alves ·Weber Vieira da do o cre5'cente movi.mento de doen-
novo pôsto. ROSa - Ten. CeI. Comandante. teso a Irmandad,e resolveu criar um

do Estado- o nosso distinto e pre
zado coestaduano e ex-major João

Eloi Mendes, cuja foha de, serviços,
na luzida Corporaçãobarrtga-verdc,
atesta os incontestaveis merecimen

tos que lhe valeram a recente pro-

reira, secretário da Federaçã-o Aüé
tica Catarínense de Estudantes e al.
to funcionário da Delegacia Fiscal
do Tesouro Nacional nesta Capital.

Sabemos que VaJ1iOS f'ertr a sincera modéstia das pessoas abaixo
discriminadas, mas nào podemos deixar de fazê-lo vindo por meio <l

presente tornar público o nosso sincero agradecimento a estas carido

fias pessôas que não ·mediram esforços para trazer-nos um pouco de

confôrto espiritual e para que o nosso Natal não fosse menos feliz que

Q daqueles outros que gozam saúde é que o passam no doce convi do do

�ar.
Agradecemos, pois, à Exrna. Sra. Dona Dorvalina Alves, á Associa

ção de Amparo aos 'Tuberculosos que em tão bendita hora lembraram

se de mandar rezar aqui no pátio do pavilhão uma missa campal. pelo
:Monsen)""ç Frederico Hoboldt o qual deixou :a todos 'comovidos com as

Conto na 6a. página
�·�..,..·�IllIV"Jt...-_·_·.-.._._·.-_-.!".-�-...- ....._-.w..J"....·_-.-...•.........1

Florlanópollt, j 1 <ie dezembro d� 1949

TeD8Dtei�ro�:�des Cumprimentos
Por ato governamental de 28 do Agradecemos e reLnbUlIUOS DS

t foi 'iI.
•

t da votos de Boas Festas e fehz Ano
corren e, 01 promovi o ao pos o c ,

Tenente-Coronel da Policia Militar Novo das seguintes pessoas: dire·
tOI' do� Corretos e Telégrafos do
Estado e seus' auxiliares; Waldyr
de Oiveira Santos, redator esporti
vo da "A Gazeta" e Hélio Milton Pe-

sões de confiança, , tenente-coro

nel João Eloi Mendes se tem feito

moção.
Tendo exercido reevantes cornis-

I
r

digno do mais ineqrívoco respeito
de seus subordinado/, e do honroso

aprêço da parte de seus superiores
hierárquicos.
Aqui lhe consignanos os nossos

cumprimentos e votos de felicidade
nas funções do novo estágio em sua

classe. �

COTTOMAR
TINTAS PARA PINTURA

PAR'A fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES.
COCEIRAS,
F R I E

�5PINHAS,

R A S.

ET�U"(

� Hospital de Cariclade, isto a ? de I ra usar a denominação de !�lmpl3'
agosto de 1787, cuja inauguração se .rial Hospi ta', de Caridade". Foi
cleu porém a 10 de jane iro de 178H. justamente nesse ano que sr realí
A 13 'de março de 1816 essa santa zou nesta Capital a pt-ime ira pi-o
casa foi consider-ada Hospital J\1i',Í- cissão da imagem do �'enl1o]' Jesús
tal', por ato atrihiliário do então dos Passos. Concludo definitiva
Governador da nha, Dom Luiz Mau- mente o Hospital, sómente a :) de
rícío. Todos os doentes foram ex- marco de 185/1 é que Se deu a trans-

. pulsos e acolhidos em casas de fa- krêuilia dos entérmos do \"01110 pa-t

I míli.c.ls. por. Ê'�ste motivo a. Irn?anda� Ia o novo edifí-cio. Foi a parLir de,
de f'icou ap=nas com a 191'e]a. Po- 22 de outubro de 1850 que a dire

I rérn, a 13 de-julho de 1821 o Hospi- Jão do Hospital ficou entregue às'
ta! voltou-lhe ás mãos. abnegadas Irmãs de Caridade.

Foi a 14 de outubro de "l8�:), que Com quasi dois 'séculos de útil- e
a Irmandade e o Hospital tiveram a preciosa existência, a Irmandade
honra da "Visita de �uas Majestades dos Passos é hoje uma instituição;
Impei'iais, Dom Pedro II e Dona (�l1e pelo seu lJatrimônio. pelo seu"

Tereza Cristina, Imperadores do passado de glor-ias e pelos in conta- .

Brasil. O Inneament.o da pedra f'un- veis beneficios em favor rlos pobres :1
damental do novo e grande Hospltal e necessitados, - pois I em a

seu;1deu-se a 23 do mesmo mês, cuja ce- C�l'g� essa be�nmé.:2ta s�nta Casa'

rimõnia foi presidida por Suas Ma- qpe e o Hospita; oe Carldade, um.'
[estados; que ainda se enconu-avam dos mais completos e eficientes eS"l
na cidade. Esse 1).OVO Hospi tal, em trllwlecimenLos no gênero no sul do

�

18 de junho de 1846, tomou a Dom

I
Pais, na opinião de renomados mé

Pedro II como seu protetor, ohl en- dicos que o visitaram tornou-se

do ainda do monarca permissão pa- Conto na 3a. página

Dr. Osvaldo L. Rosario
De regresso do Rio de Janeiro reassumiu sua clínica.

I '

Pela manhã: Hospital de Caridade.
A tarde: Rua João Pinto, 7.
Operações - Fraturas - Defeitos físicos.

'

\
gas, de Barroso Netto, Tuas Mã0S
Ie Francisco Mignone e Cir'ibiribin
le A. Pestalozza.
A festejada artista

I
patricia deu.

.

lOS, ontem, a honra de sua visita

palestrando conosco demoradaII[en
e, e nos pedindo, por obséquio, que
externassemos sua gratidão à amá

É seu propósito, dentro de breves. vel zoolhida que lhe dispensou o SI
dias, nos brindar com uma magní- Prefeito Municipal e sua bela ím
Iica audição de canto, deliciando- pressão da terra e da gente catari
nos com belissimas canções de seu

nense.
esplêndido repertório, onde ressal-' A-

•• •

té t d Ii d
.

eximia m �rpre e e 111 as pa

tam Ve1.�:-tu? de Leon Delajosse, gin&.s musicais, nossos agradecimen
Je sais' qué··yous êtes Joli-e, de H. tos pela visita e lhe formulamos vo

Cristiné; Plai's�: d'Am(jur, de Gio Itos de cOl�pleto êxito em sua pró
Martini, Elegie,.\J.e Massenet, Cantf' xim3 audição nesta cidade.

)
,

A exploração que o órgão uderysta está fazendo em tôr
no de- atos que o Executivo baixou em cumprimento de uma.

-

lei, é camaronica. Estamos em 'que a detesa de a.}guns briosos

ofidai.s dã Policia est.á sendo feita à revelia deles, por ad

vog-ad-os sem .procuva'ção. Tanto isso é verdalde que nenhllffi

dos oficiais postos em foco peJo Diário poderá concordar

com a afirmação de- qUe o Govê'rno com eles não contaria e1J�

qu.alque·l· emergência.' Isso não é defesa, mas acusação! Então,..
se· amanhã, o Govêro-o prec�sasse repelir uma desordem co

munista, Ipor exemij)lo, não .p·odeda contar com os d-itos on

dais? Que aJdyogados, Deus do Céu! Inteligência neles é mi

nh-oca de asfalto! �0'l11 uma .frase .arrazam ca'rreiras é fé-de

oncio. F(\lizniente nós saibemos �]ue a afil'maçã:o do jornalzi
ntio movido a jactos de raiva, não é verdadeira.

É a'penas ofensiva e a.sneill'enta. CaIU ela e outras do mes

mo estÔ'fo os advogadUs d·o Dí"rí-rlo não pretendem vencer C;lU

sa alguma. Querem, na realidade, garantir o reino dos ceus,

llia forma prometida por um paní.,grafo da BiJ:l!1ia ...

\
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LIRA TENIS CLUBE "1"' DIA 31 HREVEILLON" -- GRANDE BAILE DE GALA DEDICADO A TODAS AS "DEBUTANTES" RETUMBANTE SERÁ O "REVEll.
J

LON" DESTE ANO NU "CLUBE DA COLINA'� -- APRESENTAÇÃO DAS JOVENS "DEBUTANTES" -- À SOCIEDADE -- PELA DIGNtSSIMA SRTA. LAYLÀ

'FRE�ESLEBEN _ O DEPARTAMENTO SOCIAL PRESTARÁ NESSA OPORTUNIDADE, UMA HOMENAGEM ÀS GENTIS SRTAS. EUNICE LUZ E LAYLA FREYES ..

LEBEN, RAINHAS DOURA DE 1948 E 1949, RESPECTIVAMENTE, E PRESENTES NESSA' OCASIÃO -- SERA MAIS UM ACONTECIMENTO SOCIAL O BAILE DE

SÃO SILVESTRE DESTE ANO -- O' BAILE TERÁ INíCIO COM A APRESENTAÇÃO QAS JOVENS "DEBUTANTES" E LOGO APÓS SERÁ DANÇADA yMA VALSA

D�NDO AS�iM INíCIO ÀS DANÇAS -- HAVERÁ SORTEIOS DE PREMIOS AOS ASSOCIADOS PRESENTES.
,

�

�.........- """"""._-. .,."....",.-,-,..- -_·��u. -$-- ---'--<"-�-C' -

Ainda o NatjI no P jVJihão
»J «seiina B o iteux»

-----------------�-----------------------------------------------------------------------------------------------�--------,-----

CONCLUSÃO

(
I

suas doces palavras na hora da prática, que .calaram profundamente P[11

nossos corações, Agradecernos ainda à referida Sociedade pelos presen

tes que recebemós logo após a missa que, sem duvida, deixou-nos todos

radiantes. Agradecemos também ao lImo. SOl', Apolonio H, Gonzaga qrrt

A maíer prova ped·eslre· d'o coo'tl"'.'nente· �:::l�a::��:��fi�� ���I�O�eA���I��rCOat:��n:i�li����o�r���gi�n:l��s �)�,����,�
.

.' i cionaram excelentes momentos de bôas musicas ao som rlc suas harrnôni..

Realiza-se boje à mela noite, em S. Paulo, ii XXV Corrida de São caso

Passamos agora, o nosso agr-adecimento á Exma. Snra. Cléa carJO'
�·llvestre - IOlJlllr·ltos ma-Is,de dOI·� mi-I anetes Wn·ldomi·ro so Filomena e ao Sr. Anibal Climaco que aqui compareceram represel_

1) • IilU
.

lj u ub. a tando o Centro Espirita em nome do qual fizeram também uma faria

Monteiro pel� segunda vez. representará Santa Catarina. distr���ii;l�l�sd�n�;.::�:t:: ��� :�����es������\qUi a um nível bem mais

BOJE EM SAO PAULO A MAlDi-<. Alfonso Cornejo; os argentíuos d á d S nt C t
. alto um nome que para nós significa tudo aqui no Pavilhão,

er as cores e a a a an- " -' .

PROVA PEDESTRE DO CONTI- Reinaldo Gorno (campeão su- AtI t 1 d W Idomi Este nome' não poderia ser outro senao o do nosso quer-ido Prove-
na o e a co or,e a oml' '., '

NENTE Iamericano}, Pe'dro Caffa e M teí dor Des João da Silva, Medeiros Filho que se fizemos JUS a seus ser-

ro on erro, que no ano pas-I
.

. .,. .

XXV Corrida de São Silvestre, Carlos Gonzalez) e os uruguaios d 'f' t viços a nós prestados teríamos que escrever diar-iamente um ngrarlcci.,
� sa O Correu magm Icamen e, .,' •

. , . ,,' .

a realizar-se hoje, á meia noite, Oscar Moreira (vencedor da conseguindo o 30 lugar na clas' mento nos jor-nais e este homem JllstI:_elro �ue. para .nos e uma r�hqllla_
em São Paulo, eis o aconteci- Corrida de São Bilvestre de 'f'

-

1 40 ls Nós lhe aaradecernos de todo o coraçao, p01S êle nos tem tratado como

SI icacao gera e o na re

a-I
" ,..

mente máximo do ano que mais 1947 e vice-campeão Sulame- ção d�s Estados, O nosso valo- um venlarleiro pai que cuida um filho doente, A ele, POI�, a nossa .]IllOr-
a mais credenciar-se-á á admi- rícano) , Gilberto Sanchez e roso representante encontra-se redoura gratidão e pedimos a Deus que lhe conc-ed� saude � Dll11tOS H

ração dos brasileiros o popular Juan Gau. Os atletas. acima e na sua melhor forma pelo que nos de vida para que outros que venham �epols de nos
.

�()ssam
matutino "A Gazeta Esportiva"., "e esper algo de excepcional aqui uozar dos privilégios que ora gozamos. Sll1ceramente du vidarnos

. .
maIS o canoca Geraldo Caeta- u a·

"

, .
.... .

.que a ldealIzOl.l e vem efctuan' F Ii li t
_, na noite de hoje Fell'cl'dades da existencla de outro hospital para tuberculose no Brasil em que o�

,
no e Ipe e o pau 1S 'a Joao'

" '
'

'1
-

T' 'f'
do todos 0,8 anos no dia :3'1 de S Oítí

_ 'POI'S -'Waldomil"O Monteiro: doentes recebam o tratamento que recebemos aqui no pavil H10 .iose ln"}

.

I
oares I ICa sao OS ravorítos ." v •

.

,-,
. d '1 h

deze�bro. . .

.• . , ,

Nada menos de 300 medalhas Boiteux. Porem nao e para menos, pois o nosso Prove OI' e um 101111'111 I,l.

. �als_ de dOIS mil �tletas par- 20 Estados e mais o Distrito e 10 troféus serão disputados fibra, um homem ju�t�, um homen: que sabe. () .([L�e quer.. '

ll?lP'�rao da ?ensaclOlla� ,prova Federal rar-se-ã» representar na rude prova promovida pelo I Finalizando aqui este �grad.ecIJll:nto sena I�JllStO dc ixar de CItar

l'ustlca, a maior da América �o pelos seus camp�ões da II Pre- jornal esportivo mais completo Itambem os nomes'.das Irm�s� S�lPel'lOra e Joamlde como. toJ�s as de..

Sul e talvez do mundo 11 atlé- límínar da Oorrida de São sn-I da América do' Sul. imais Irmãs ria. Divina �rovlde�cla ql�e e�o.perara,m para o nosso N_atl1i
tas estrangeiros estarão presen- vestre. Pela segunda vez defen- O percurso é de 7,300 metros. fosse o que fOI por aSSIm se dizer: 1.,J1l\Natal feliz. Agradecemos ainda

teso São eles: o finlandês Viljo . _

a todos que compareceram á nossa missa campal bem corno os membros;

Heino, recordista mundial; O
JOAO PINTO DE OLlVEIH..A JOSÉ CDHHRA DE SOUSA' da T�lll::l1ldade do Senhor Jesus dos Passos que nos honraram com a sua

norte-americano Cmitis IStone, e c

Campeão Olímpico; Os Chilenos ALZIRA VIEIRA DE OLIVEIRA MARIA PEHEIRA CORRtA DE

Raul rnostrosa, vencedor da lparticipam o contrato de casa, SOUSA

corrida de São Silvestre do ano mento ele seu filho Gilberto, com a \'}articipam o contrato de casa

passado, Enrique Inostroza e
srta. Maria José Corrêa de Sousa. mento de sua filha, Maria José com

; o sr.Gilberto João Pinto de Oliveira.
GILBERTO e MARIA JOSE

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

,

31 DE DEZEMllRO F ldqU�: data de hoje lecorda-l1os acu ade de Di leito
.

_ em 1753, em Lisbôa� fale- ,

CONCURSO DE HABILITAÇÃO
'

ceu o estadista Alex:andre de
Esta �endo publicado 00 Diário OfidaJ do Estado o edita'. de aber-

Gusmão, doutor em direito pe-
fura de inscrição ao concursu .de habilitação para a Faculdade de San-
ta Catarina.

.

la Universidade de Paris e
-:-Coimbra. Nascera em Santos, ])� a-côrd� �0�1 o reg'l�lamellto o l'ecluetlmenlo de inscrição deverá

São Paulo, em 1695; r �er, seJa�o e d,JngId�, a? DIretor de 1° a 20 de janeü'o de 1950, e entre-

_ em 1754, uma Provisão Re-
.,ue n� ::-;ecret,a�'Ja, �l�n,�menle, �as,10 às .12 horas e das 15 às 18 boras.

gia determinou a demarcação '. y,1al(j�eI lDÍOl maç'él') podel'a o candIdato obtê-la aa Secretál'ia no
:J.Jrano aC!.�D'l.,

das Sesmarias;
- em 1825, tropas orientais

-comandadas pelo coronél Leo-

nardo de Oliveira, surpreende
:Il'am a guarda brasileira . de

:San,ta Thereza,. comandada pe
lo Alferes Joaquim de Oliveira
;bem como ao destacamento de
,Clltli comandado relo Major
IgnMio José Cabr.al da Costa;'
- em 1843, na pic�d.a de São

Xavier, o Major Ago.tinho Go
mes Jardim, da Guarda Nacio

'nal, travou combate e repeliu
os revolucionários riogranden
ses 'comandados P€lO Genel�al
,João Antonio da Saveira, ha
vendo perecido nestf combate
�aquele comandante;

-, ...

-.-.-----------------------
- em 1864, teve inicio o ata- M" . d

.. .
.

'4ue a,Paissandú" qu� veiu a.se Issa e agra eClmento
render em 2 de Jan€lro Segulll- A familia da sempre lembrada
te. Os brasileiros atacantes era:n EUGt:NIA DAL.GRANDE BRUGGMANN
,comandados pelo GEneral Joao 'd 4· '

, . ' 'I
conVI a aos parenles e pessoas de sua amIzade para a missa de 7° dia

Prop�clO Menna Ba�eto e Ve- que manda' rezar por êsse ente qúerido, às 7,00 horas do dia 2 de Ja
nanclO Flores e a p,aça estava neiro, na Catedral Metropolitana.
-defendida por tropas para- O t'

, .

,

,u rOSSllll, aproveIta o ensejO para agradeeer aos amio'os e paren-
·guams comandada;; pelo Ge- t 'f'

- ..

y ,

es as mam estaço-es de solidariedade que lhe prestaram bem C01110 a

neral Leandro Górrez; t d '

'. . -

'
..

<

.
o os os que se assoCiaram ao ato por ocaSIaO de seu sepultamento

- em 1868, deu-se a capItu-
' .

'1ação de AssunçãO, lPlldendo-se .TO,m WELTEH ALFHEDO XAVIEH VIEIRA

presença.
A todas essas pessôas em conjunto agraélecemos e -pedimos que

Deus lhe pague por 'tão bela ação. Assinado: Amadeu Lotero, Antonio ,

Peixoto, Antonio Souza, Eurico Trompo'wack, Euclides Conceiçjio, Joâo

I(r01, João Grumiché, José Souza Leo Dinkluyseu, Maximo Melo, NU....

Ramazini, Oswaldir Souza, Oscar Silva. Waldemiro Camargo, Ana Joa

na, Izabel Souza, Juventina Peres,' Lady Souza, ,Maria Pereira, Maria

Custódia Matilde de Jesus, Maria Ventura. Olga dós Santos, Ornista
�

Souza, p'aulina Melo, Tomazia Guedes, Teodora Fernandes 'e Ebrantína

Pacheco..
o

Hoje no passad'o FP'lJis., 26_12-49
noi vos

Cricill !11 a, 26-12-49

._---------

RITZ - As 4 1/2 horas

"-= éotu -

Bob STÊELE
.

O "cow-boy" doS
minantes-!

Socos ful-Cine-Diário

V.illNEHA VbL ORDEM 'l'ER1CEIHA DE SÃO FHANêISCO DA.
PENITÊNCIA

etc, , ..

etc. ".
etc.. ,.

O DIABO DISSE:
(Téchnicolor)
- com

Gene TIERNEY
pon AMECHE

.

Laird G.t<.EGAR
Signe RASSO
etc, ."

NAO!

I Mais dois ePi�ódiOS do se;;�:
do'

11
'

,LUTA SEM TRÉGUAS
,

- com-

Bill ELLIOTT - 6 e 7 Eps.
-5-

o seriado supremo em seua

I 5° e 6° Ep.s.

I A LEGIAOco�O�ORRO
I Reed READLEY

Preços: Cr$ 5,00 e 3',20_
"hnp. 10. (dez) anos".
ROXY - As 4 e 8 horas
Espetacular Programa:
1) - Jornal da Tela - Nac. I

-2-

Lutas ... Torcidas '., Sen-

t.

Pundada em 4745
Em -comemol'acão a entl�a,da do Novo Ano e ao inreio do Ano S;II!'

[o e c'om autoriléação da (}uria Metropolitana a' lI.fesa Admi,llbtrdÚ,:)
üa Ordem 1.'c1'ce1I'a de São Francisco da Penitência fará ce],ebn.tt 1]0

llÍstórlco templo da rua
I De0d;0ro, o.s seguintes atos. com início it,

23,80 horas de 31 do corrente:
'.

lOS paraguaios;
- em 1897, o Brasil e o Chi

le celebraram um tratado de ex

·tradição;
_é_ ena:- 1913, eril Blumenáu,

'neste Estado, foi ir,augurado o

Grupo Escolar "Lu;Z Delfina",
!com 182 -alunos mÜriculados;

André Nilo Tadasco
(

r

e

CTDOLl�:\ ::\1EDEfHOS VIEIRA

etc ,

etc .

No Programa:
1) - Notirias dá Semana_ -

Nac.
2j L Atualidad,l'S W�m�r

Pi:�thê - Jornal.
Preços: Cr$ 5,00 e 3,20.
"Livre" - Creanças maiores

de 5 anos poderão entrar.

Para assisLieeL11 as referidas cerimônias convido, de ordem do
SenHor Irmiío Ministro, 'os Irmãos e Irmãs tel'ceiros. bem como aos

..::atólicos em geral.
.

COllsistúrio, em Florian6polis. 26 de dezem�)l'o de 194!).
LinLlolfo l0'sé de Sousa - Secretario .

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

!:'I'ações ...

'

TT<;RRA DE SANGUE

Exposiç.ão e beJ1'ç:ão com o S.S. Sacramento, "Te Deum" em acii.o
de graças- pelos beneficios recelbidos durante o ano a findar-s;�.· r�!�>;a
festiva e dislr.ibuição da Sagrada Comunhão 'para os terceiro" e fié;8
em geral.

e

:MARTA RICHTER WELTER

IMPÉRIO (Estreito)
ÁS 8 horas

O DIABO DISSE: - NAO:

(Téchnicolor)
- com:_

Don AMECHE
Gene TIERNEY
ODEON - As' 4 e 8 hora;s
Programa Colosso:
1) - Cinelandia Jornal -

Nac.

2) - Aventuras eletrizan
tes ... Lutas estarrecedoras!
UMA NOVA AURORA SURGIRÁ

- c,om
William ELLIDTT
John CARROLL

Vera RAISTOU
- Sensaciona I!

- com

Bob STEELE
Sôcos' e COrrerias.

-3-
Um eletrizante· "farw�st" re"';

pleto de ação.
Emoções ainda não sentidas�

UMA NOVA AURORA SURGIRÁ
- com

Bill ELLIOTT
John CARROLL
Vera RALSTON

-4-

Duelofl, Lutas, Mil e u,m1t......
A.vpnturas!

A LEGIAO, DO ZÇiRRO

tem o grato prazcr de participm' participam com p'razer, ás pessoas
ás pessoas de suas rela9-ões o ajuste de suas relações, o contrato de eu

rle núpcias de sua filha Fidélis, cap.! sarnento d� seu filho João Alfredo,
o sr, João Alfredo �1edelros Vi,eira, com a srta. Fidélis B. Walter.
São Bento do Sul, 25-12-1949. Florianópolis, 25-12-1949.

.10AO e FID1�LIS
confin�am

�.
- com -

Reed lIEADLEY -

Eps.

-3 -

Novas aventuras sob Os

I
do Oeste!

TE:R.RA DÉ SANGUE

I

céosl
I

_J 5 _'

Continu:váo do seriado.
LUTA SEM TREGUAS

- com-

Bill

E\,IOTT
- 60

Preço Cr$ 4,20 e
,

.

3,20'1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADlo��rERAPIARAOS X
DR. ANTô 10 MODESTO

Atende, diàriao1ente, no Hospital de Caridade

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

Consultorio: RUa Tenente

-.Ivelra, 29
Horário de consultas: 9 ás II

II.
Bãbados: 14 ás 17 hs.

Dr. Guerreiro· da
Fonseca
Especialista

Médico - Efetivo do Hospital de
Caridade

O'lJVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

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

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

Dr. M. 5. Canlcull
Clinica exclusivamente de eriaD_

RUI< Saldanhl< MariDho. 10
Telefone M. 1U

Dr. I Milton Sim�De
Pereira

. I
Clínica Círurgica

Molestias de Senhoras I

CIRURGIA GERAL
pc.. Serviços dos Professores 'Bene-
jicto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das 14 ás 17 horas
Rua Fernando Machado. �O

.h.. t'OLYDORO ERNANI DE S

THIAGO
�iédico e parteiro

'e Hospital de Cartdade de Flo

i'iJlnó�olis. Assistente da

Maternidade
-oenças dos órgãos internos. es oe

cíalmente do coração e vasos

rcenças da tiroide e demais glan
dulas internas

Unlca e cirurgia de senhoras -

DR. UNS NEVES I

Piretor.da 'Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

Diagnóstico. controle' e tratamento

..pecializado da gravídês, Dístur

talos da aüolescência e da menopau
u. Pertubações menstruais, .i '1�,,\.

mações e tumores do aparelho geuí
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem-

' .... apendice, hêrnías, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
tRru)
i..ssISTENCIA AO PARTO E OPE-

RAÇõES OBST:BTRlCAS
lJoenças glandoiares, tiroide, ová-

1'1011, hipopise, etc.)
,I}laturbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - '{tiL

'Ml
Besíd. R. 7 de Setembro ...:.. Edif.

Crus e Souza - Tel. 846�

Partos

i'J.SIOTERAPIA - ELECTROCAR
OIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
. {ORARlO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 no-
-as.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles o. 111

Fone manual 1.7G�
RESID:2NCIA:

. Avenida Trompowski tlJ
Fone manual 711ft

Dr. Roldão Cou.aI
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
llURGA - MOL:tSTIAS DB S"

NHORAS - PARTOS
Formado pela }faculdade d. 1Ie4!.

i1u da Uni"enidade de -Slo Pauléi.
onue foi assistente por vário. aUM do

Sernço Cirúrgico do Prof. Allple
,/ Confie N"

Cirurgta do estômago e "Ia. eireula'

""", intestinos delgado e grel.o, tirol·
de, rins, próstata, bexiga, atera,

....riol e trompas. Varicocele, bi�

eele, varizes e hernaa.
'Consultas: Da. 3 .. 5 hora., l na

Felipe Schmidt, 21 (altos da Qua
Paraiso). Telef. 1.598

Iteaidéncia: Rua l!;ste"es Junior. 170;
Telef. M. 764

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Benhe
ras - Proetologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

18 - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e à tar'l

de das 15 horas em diante

Residência: 'Rua Vida} Ramos n.

15 - Telefone 1.422.

Dr. Mário Weacllaa...a
PIsIea médica de I<dultoa e crlaa!)U
OOJUlU}.tório - Rua Joâo PInto, 111

Telef. M. 169
Co11sul3 da. 4 i, 6 hora.

....dI:Dcia: Felipe Schmidt .. •••
Telef. II'

----------�------- �

Dr. P•.to '.at.
Clinico e operador

CIIuoultório: Rua Vitor Meirelu....
. Telef.one: 1.405

�ultu das 10 .. 12 e da. 14 ,.
II lua. Residência: RUI< Bhullen....

2::1. - Telefone: 1.6::10
.

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA IDRR
Infol'mogõe. como. Aqente.

f!"I0f1en6pOliB - Carloa HoepckeS/A - C[- Teletone 1�212 ( Eni. t e ieg ,

São F'rancí'.co do Sul _ Carla I Hoeocke S/A -CI - Telélone 6 \1100 � <; 't{ 1\ ':K

Transportes regulores cargas

LOJI· OIS CftSEMIRftS
EspeCializada em artigos para

DR-.Á-.SANTAEU homens'
�!f�ad�e��;�a P��ulg�:er:��!f�, RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-

do Brasil) ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
UMlco PQr concurso da Asststlln· .

ela a PsIcopatas do DIstrito MANTEM PERMANENTE ESTOQUE DE- ROUPAS FEITAS

lIx-tnterno lcedeil':1sPltal Pslqu1i· PARA HOMENS
trico e Mantcômlo Judiciário ARM.ARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, rGRAVA-

da Capital pederal
n-Intemo da Santa casa de DW· TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, .ETC.

.�:���..;�: Tudo pelo menor preço da praça
m���d�:la�5R:sa l�"::aade

oer- Fava oma �isita à nessa Casa e verifique
�����!���e�, i:;�i:

.

nossos prevos e artigos
---

.sEDE SOCIAL:

po�ro AU�GRE
RUA VOLUNTÁRIOS DA pÁTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL. 583 • TELEFONE 6640 - TELEGRAMAS: ,PROTECTORA-

Age� cil Geral para 8t8. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22- Sob.

Caixa Po� tal. 69 Tel.:nPi·otectora" FLORIANO�OLIS

.A vista e ii prazo
Enrolamento de motores, dinâmos e transformadorea.

Instalação de luz e força.
Venda de motores, rádios e acessoríos, outros aporelhos e16-'

, tricos, artigos elétricos, etc.
Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveU

receptores �'SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY!!.
A EL�TRO-T2CNICA

.

Rua TIe. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 -, Fone m.

Arvores· frutiferas
_Arvores Frutiferas enxertadas e plantas or,u,amenta1s nu

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e Pomicultura

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

I

............. I •• .. .. .

AVISO
ELVIRA MUND MAZARAKIS

(Dona Víví)
. Obstétrica (parteira)

Comunica que desta data em

diante encontra-se à disposição I

de quem necessitar de seus ser

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

••••••••• e .

Bom binóculo'
Orando visão

Visão maior, e mais perfeihf
que a de um bom bin6culo

alcança quem tem sólida
fOlltrução.

Bon. livros,' sobre todos OI

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodero, 33 - Floriao6poli.

\

___________

f

�,\,_.__Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


