
-"Se .trai, traí 'interesses de gener ;�,

dores do meu" partido, em .1935" ·:��t1�fl
"

Castro Faria, - em sensacional entrevista, que amanhã publicaremo.s ..

Ha, no telegrama do ilustre deputado Saulo Ramos ao sr,

Guilherme- Urban- uma passagem que despertoü> os mais de

sencontrados comentários, inclusive entre proceres influentes
do P. To> B. Queremos nos referir ao trecho final, em que o ope.
rosa presidente da Comissão permanente hipotecou a -Sólida·
ri�dade do Partído., Trabalhista Brasileiro ao sr. Urban, a

quem o homem da rua passou a chamar de caZabar do Parti..
do Social'Democrático, que, o tirou do nada e o fez deputado à

Assembléia Legislativa.
' ,

�ara quem acompanhou a

atit�de
Independente do ardo

l'OS? li�er r:etebista. n..os quat�os atlas d vida parlamentar que
esta a se fmdar, esse fª'to caUlSOU pe sa impressão. Ninguem
acreditava que O '�r. Saulo Ramos, ue sempre defendeu com
bravura a linha programatica de/seu partido - nem apôío

RIO, 27 (C.P.) - Sob .o titulo; das apurações e o .envio dos mapas ria ele? A UDN .résponde: O senhor incondicional, nem oposição sistematicà - fôsse, ao término

"O novo golpe planejado pela ao Tribunal Superior Eleitoral. Es- Cirilo Junior, presidente d� C�ma� da legislatura, empanar o brilho de sua atuação poiítíca.per
UDN", o vespertino "A Noticia" re, te, tem face do atraso constatado, ra, cujo mandato já então estará lamentar, a ponto de solidarizar-se com um cidadão, que além

gistra o seguinte; "Enquanto o P provavelmente só poderá diplomar prorrogado até 9 de março de 1!.l51. de- trair o Partido que o elegeu, tem.se furtado, sem motivo

SD .se apresta para reconhecer a o presidente e o vice-presidente e., .Empossado o sr. Cirilo <Junior [ustírícavel, ao cumnrímento do, dever, abandonando a issem�
,

'Vit6ria dos senhores Getulio Vargas leitos na segunda quinzena de j'l� na presídencía da Repuhlica, espe- bíéia �eg:is�ativa' no momento em que estavam em pauta" Da.

'e Café Filho,a UDN planeja um 110. (leito, como tem sido insistente- ra a UDN em poucas horas quebrar
ora serem díscutídos e votados- cerca de cem projetos, todos vi

vo golpe contra a posse do presidcn- mente noticiado á ultima hora pe- a resistencia contra o golpe contra
sando aos mais sagrados interesses da coletividade catarinen..

te e do vice-presidente da Republi, los jornais golpistas. a ordem.
se.

ca. Espera a UDN através de ';nua .Eís o plano verdadeiramente dia; Com essa atitude desconcertante, o simpatico e' combatt,

Isso iria alem de 31 de naneiro, A infinidade de recursos e impugna, bólíco arquitetado nos ultimos dias
vo li�er pete��ta na�a mais fez do que apoiar e estimular a

Camara ficaria em funcionamento ções protelatórias, conseguir retar, A opinião Pllblica precisa conhc- f��:Ohla, a traição e a covardia dentro dos próprios partidos po,

nrn,,'d'd I C"l J' d di 1
-

31 d
. .

I
' Jlt1COS '

.... ,-,,,1 1 a pe: o sr, ln o umor ; e, ar a ip omaçao a e jauerro. ce.J.o. Resta apenas saber se o sr.
.

• '

agora, enquanto isso, à UDN se vol- Nessa data, não havendo presíden- Cirilo Junior diante da deliberaçao •
Nem a U. D: N. íncanzínada na \Sua oposíção sístematíca

ta para os tribunais regionais elei.

f
te e vice-presidente diplomados, o do PSD de reconhecer a vitória dos

ao govêrno do Estado. têve, até hoje, a coragem de orícíalmen

,

torais de alguns Estados, esperan, general Dutra entregaria o governo srs. Getulio Vargas e Café Fl1J10.,
te, manifestar solídàríedades aos srs. U.rban e Odebrecht, pelO

�osa de que retardem a c'onc!_l;tsfio I �o seu substituto legal. E quem se. patuará com os golpistas.
fato de terem traido o P: S. D.,

.

..

.

"C
'

'

" .

r k

_

Se ,lO Partido Trab,àltljSta Brasíleíro,' como não se cansa

rlse Ue � etferuia . eletricB,'� no R,iO,I, 1l,"�J/':t'r'�a"'I-a-O'.' ••,-,,_': de anunci�r o deputado "Saulo Ramos, #- um partido' que visa a

ç regeneraçao de nsssos costumes politicos e se propõe a dar no"

RIO. 28 (V. A.) _ A Comis- Necessariamente teremos de va )strutura social e economíca ao Brasil, não se compreende.

.são de Racionamento de Lúz e tomar medidas severall contra
nem se justifica ve?ha ê1e, de público, prestigiar e soíídarízar-

:Energia considera cada vez os que não querem. ° nivel das se com atos que constituem a negação mesma desses costumes

mais precaria a situação para aguas de Ribeirão das Lajes voliticos.
�

.

, >I

'Os consumidores. Por isso, o
I
continua baixissimo contendo

'

Nessa fase agitada e confusa de vida polltica brasileira

presidente, daquele orgão, coro. , a represa apenas vinte por sen- dev: haver entre os �artidos politicas a mais perfeita compres
nel Alcir Àpaúla Freitas

I

to de sua capacidade total. Di. ensao, sob pena de fracassarem na missão que lhes reservou a;

voltou a falar à imprensa, fa- ante de fatos dessa gravidade, Constituição Federal. com grave risco para ,o, regímen e para

zendo mais as seguintes ponde- não nos podemos permitir ma-
'as próprias ínstituíções nacionais.

'

- , .
.'

rações aos infratores de suas lares contemporizações, em be-' Aliás, essa é a sabiá e nrudente diret�iz tra{!ada pelo pre�
recomendações: neficio geral de cidades". claro sr. Getulio Vargas, chefe do P. T. B. e presidente eleito

"Mais' de mil consumidores '......................... da República, conforme se pode ver das entrevistas que tem

já foram advertidos de quees.'
concedido à imprensa; após o pleito de 3 de outubro. I

tão gastando luz além-da quota A hora de verão Certamente o deputado Saulo Ramos. ao assinar o estra..

estabelecida pela Comissãode'
nho telegrama de solídaríedade ao sr. Urban- o fez inspirado

Racionamento. Entre eles. es' a 1- de dezembro pela paix�litica e apenas pelo desejo de hostífísar os seus

tão centenas de empresas co- RIO, 28 (Agencia Nacional) adversários da corrente majoritária. ,

mercíaís, Já foi exaustivamene ,-No proximo dia 1° de dezem' Foi infe.iz o deputado trabalhista, j.orque deu um atesta ..

noticiado que o pouco caso de bro entrará em vigor em todo

1 I do .de incoerência, de falta de serenidade e até de falta de

alguns consumidores vem per. o Brasil a "Hora de verão". Nes- ••• a t,eja sempre... compostura politica, comprometendo perante a opinião pú,
tubar todo o nosso sistema de se dia todos os reI6gi� do pais nlíca, a linha programatica de seu partido e a diretriz de seu

economia, prejudícando ínclu' serão adiantados uma hora, grande chefe.
,'. .. l

Bive os consumidores de 'boa até 31 de março do proxímo ,

Queremos crer que o ilustre líder petebísta melhor avisa"

vontade que vêm "cooperando ano quando os ponteíros-eoíta' dó, isto é, tomado de reflexão e da serénidadé tão necessárias

com restrição' de seu consumo. rão á hora oficial. aos dírígentes partídélríos, rettillcará a' sua ultima aÚtudie.
, '--.. Para ficar coerente com as príncípíos que defende, pará man,

ter a dignidade de seu partido e para não desencantar os seus

próprios correligionários, o sr. Saulo Ramos não tem- outro
camínho a seguir. senão o de condenar formalmente, 06 atos
de depravação. J,ios nossos costumes politicaS, como sejam a

telonia, a covardia e a traição partidária, e de contribuir com
o seu patriótico esfôrço, para que o Poder Legislativo funcio
ne regularmente e cumpra a sua função constitucional· c�
mo vêm fazendo, o Executivo e o Judiciário. "-

feIa primeira vez em sua história, o Legislativo Catari
nense 8'e vê condenado ao estiolam�nto, devido á traição e á.
covardia de alguns de seUlS representantes .

Com ÍlSso, absolutamente, não pode estar de acôrdo um

partido politico que tem como chefe um estadista do porte e

da responsabilidade do sr. Getulio/Vargas.

-,

O lüI8�GO DURIO DE SANTA CATARINA

..� • D. 9.9.", SIDNEI. NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE .lBRUD.l IUIOI

&110 XXXVI I florl.n�potls-,Ouarta.felra,·�9 de Novembro de 1950 J N. 11.012

Diabólic-o golpe da UON' pretendendo
retardar as apurações.

AproxiDlãção do PSD ceDI Vargas
ruo, 27 (V. A.) - O sr.. DantoQ

<:oelbo, i�terpelado pela reporta
,gem de "A Vanguarda" sobre se a

chava provaveis os rumores correlt,.

ra promover e executar essa taref�l

de reaprpximação do. PSD com o

sr. Getulio, Vargas': Não digo que.

lhe interesse a "maioria absoluta",
mas creio que lhe interessa certa

tes duma aproximação intensa do cbnfusã_o em torno da vitória tio

PSD com Vargas através do minis- novo presidente:"
iro Bias Fortes, respond.eu:'-

"OU-j
° almoço referido lia dedarilçãJ

vi falar no assunto no almoço que acima foi realiZlado

n.a
residencia

houve na semana passada. Mas COJl� do deputado Ernani do Amaral P,'i,

3lidel'o o sr. BiilS Fortes incapaz p'l- '(()ia.
,

"
I , �_. .h�

I

•••08 CflDSciêoci a
dos traidores !

/

A- traidores -não se
.

"

.

presta solidariedade

/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SINOS DE NATAL é a festa dos que tem um cora�ão generoso, e
'Que repartem o pouco que é seu com aqueles qU! nada tem.

,

.

Na Faculdade de Direito-
A sessão soleoe de sábado último

J

Conforme noticiamos; realizou-se, às 20 horas de sába
do ultimo, no salão nobre da Faculdade de Direito, a solení- (

dade da colação de gráu dos novos Bachareis daquêle acre

ãítado- estabelecimento de ensino superior, de Santa Catari-
_
na.

Compareceram, além de .exmas. famílias. advogados e ele
mentes destacados na sociedade local, OIS srs. Gustavo Neves,
Secretário do Interior e Justiça, Educação e Saúde, represen
tando o sr. dr. Aderbal Ramos da Silva, preclaro Governador
dIQ Estado, D. Joaquim D. de Olíveíra, piedoso Arcebispo Metro-
politano, corpos docente ej discente. (

-

Em nome do -sr, des. Urbano Müller.Sanes, paraninfo da
turma, que teve como patrono o nosso saudoso conterrâneo
des. José Artur Boíteux- 'fundador da Faculdade, o sr. des, tOsmundo Wanderley da Nóbrega leu uma brilhante peça ora

tória, visto aquele magistrado não poder fazê-lo por se achar
adoentado.

S· Revma. D. Joaquim. leu, tambémo documento com que
S. S. o Papa Pio XII abençôava os novos Bacharéis em Direito.

Em nome dos seus cofegas de turma- O dr. 'João De Borba,
o:rapor oficial. proreríu o'seu discurso, cuja peça muito sensi-
bilizou a seleta assistência.'

-

-

A Columbia Capitalização sjA. avisa aos snis. portadores
de titulos, que a partir do próximo mês, êste jornal publicará
os resultados dos sorteios mensais.

.

Realizaram-se, sábado e domingo ultimo, no Abrigo de
Menores, co»íorme noticiamos, brilhantes solenidades que as

sinalaram a passagem do cinquentenário da fundação da Pro
víncía Marista Sul-Brasileira, bem como do décimo aniversário'
de, existência daquêle modelar estabelecimento 'd� 'assjstêncía
social, aos menores abandonados .

"
O programa, que já tivemos ensêjo de fazer referências,

mereceu fartos aplausos de quantos ali estiveram para co

mungar com os Irmão Mluistaa e menores ali internados, a

mesma alegria pela consumação daquêles dois aconteci
mentos.

Namanhã de. domingo, o sr dr. Ad�rbal Ramos da Silva,
preclaro _Governador do Estado, acompanhado do sr! Gusta
vo Neves, Secretário do Interior e Justiça- Educação e Saú-

. de, esteve naquele estabelecimento, prestigiando, com a sua

presença, a obra social que vêm yalo;rizando 'Os Irmãos Ma
rístas naquêle educandário criado e' mantido pelo Govêrno
do E'stado, e que tão humanitários serviços está prestandc
à juventude desamparada. . . .. . ...

Após partíeípar das festividades, sendo, também, alvo
de carinhosa homenagem dos abrigados. o sr. Aderbal R. da
Silva retirou-se.

•

VALVULAS

."ilip$
. MAIOR ES>TOQUE

'

Atlântüla Radio Cat. Lda.
Rua Trajano, 3t

(

"

c,
,
\

"

�
lO. ,

...

Escritório de Conta
'-� bilidado'Bautà -"

-

Catarina
Colégio Estadual Dias

EDITAL
Velho

EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO GINASIAL
1 - ia época:
a) -" inscrição - de 15 a 30 de novembro ,

b) - realização - Primeira quinzena de dezembro, nos dias 13.,.,
. , 14 e 15.'
2 - Documentos: Certidão de idade, com firma reconhecida;

. Atestado de vacina, com frrma reconhecida;
• Atestado de saúde, com firma reconhecida,

Os documentos estão isentos de sêlo por lei.
3 - Inscrição: Deve ser requerida pelo próprio candidato, otn.

por seu responsável, e dirigida ao diretor do estabelecimento, com a

declaração de que não se inscreveu, nem se. inscreverá, em exames
de admissão, em outro estabelecimento, na mesma época. '

Só serão ,aceitos candidatos que contem, pelos menos, 11 anos

T E R R E N O completos ou por completar até 30 de junho de 1951. '

.

4 - Provas: O exame de admissão constará de provas esC1.'I-·.

tas de português, de matemática, de geografia e de história do_Brasil"
VENDE-SE 1 lote situado á sendo eliminatórias as provas de português e de matemática e não'

Avenida Mauro Ramos perto. podendo prosseguir nos exames o candidato que não alcançar pelo-
do Campo do Manejo. menos nota 5, em qualquer d_e_la_s_. _

sr.T��J��in�����daç�� como

Admissão ao 1· ano do Curso Fun
dámental do lnst, Tecnológ'co

de Aeronáutica
o Comandante do Destacamento da Base Aérea de FIo·'

rianópolis, faz saber que se encontram naquela Unidade, a$

instruções no concurso de admissão ao 10 Ano de Curso -

Fundamental do Instituto Tecnelógico de Aeronáutíca em _.

1951. encerrando-se em 8-12-1950, o prazo par� entrega de"

requerimentos. .

Florianópolis 9 de Novembro de 1950.
.

CARLOS DA COSTA DANTÃS-- 10 Tenente - Ajudante'

-:

Dirigido e orientado por té
cnicos diplomados e compe
tentes. Aceita-se qualquer
serviço atinente ao ramo, in
clusive correspondência.
Preços módicos.

Cx. Postal, 3-18. Floríanópolís
Rua Crispim Mira, 41

Sta, . Catarina

Aluga-se'
Confortável casa, sita à rua

Bulcão Viana nO. 61, com recente

instalação de agua fria e quente,
campaínha elétrica" dispondo de

amplas salas de visita e jantar, 4

quartos, espaçosa cozinha. quarto
de banho novo e completo, com

chuveiro para empregada.
A tratar na Avenida Hercilio

Luz, nO. 31-Fon,e 1076.

R á d io s
ONDAS

Atlântida
LONGAS

Atlâ.ntida ,.. O sucesso:da técnica: electrónica - Atllnllda - Super construção para durar "mais - Atllntida - Som- natural - Alta sensíbílldade
Grande alcance Otíma seletividade VENDAS A VISTA

•

E
.

A LONGO PRAZO
.

.

�

Transmissores - Am·plifícadores

Catarinens'e Limitada
Electro\a�Rádios

At1ântida Rádio
Diretor tecnico WALTER 'LANGE Jr. Rua Trajano, n. 31 Telefone n. 145�

..
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Linho belgij para vestidos em)odas as cõresmetro ii Cr$ 89�OO
, (c�stE.t, rro r rriel rrren te, CI-$_ l?o,oo) "

Sedas em paclrona{tem mo�íssima a Cr$ 20,00.
-

Sedas éstatnpCiàas a Cr$ J5,OO� Combinações'de seda Q Cr$ 39,00
Milhares, - milhares de vestidos; blusas, saias, maiüots. por preços que são

'

Um- verdaderro desafio à epocs, na A MODELAR!!!

Q
.

·

1 Comunicação ·

cDela Recebemos. ontem a seguinte lcomunicação, que agradece-
(

':�iário da Mefrogole m���órianÓPolis, 27 de novem: ,"bro de 1950. '

/"'0 mágico da cidade Es�a!�,�trada Redação do

"O,,'

�

I

-

(ALVARUS DE OLI VEIRA)
Pereira Passos foi o' 'maior prefeito que o Río possuuí Fez .parte Tenho o prazer de comunicar

t: -do govêrno de ouro de Rodrigues Alves que teve a capacidade de escoo a essa ilustrada Redação que
_ .lher auxiliares de capacidade e

'

todos eles nos seus setores elevaram entre o Govêrno do 'fueu País
..o nome do Brasil. '.

-,

e.a direção da Industria Hote- C 1-' n e
.

Pereir�,_Passos �ere�do carioca' o' r�speito e, a idolatria pois leira no 'Uruguai, ficou acor,
_

foi exemplo de tenacidade e de trabalho. fOI homem como houve pou .
- b t·

.

t d 45 ,

cos na história do nosso progresso. Basta adeantar que tudo de belo c dado o a a rmen o
. e. por

I

- RITZ - Vicente Celestino - em

.v de progressista que o Rio de Janeiro possui feito pela mão do homem cento, da tabela orícíal, para I As 5 e 7,45 horas O ÉBRIO
. .() que r,e�salta a extra.ordin�ria obra da. Natureza teve -princípío na=in]. los Turistas portadores da Ca�', Um delicado poema ofereci- ROXY
>"daliva gigantesca de terma .Pa�sos .. '. -e- _ '. •

" teírà expedida pelos respectí- Ido á sensibilidade do publico! ás 7,45 horas
Reformou a Esti!çao.Pedro 11, constr�lU a Estação Marítima com o

VO.S oficiaes consulares no Bra_1 Uma ex ressiva mensagem Ultima Exibição'seu tunel; o ponto terminal da Estrada. de Ferro do Corcovado; o pa. . . _ ,
•

.

,

p
-.

I
-vilhão Mourisco; projetou os bondes de Santa Tereza.; colocou o r,r.]ó., Sil e cuja expe�l1ça..? e gratís.. ,lde Fe, Bondade e TolerancIa. CASBAH

"ogio da Glória; prolongou a Avenida Beira-Mar; edificou o majestoso Com, a publicação da notí i QUANDO VENCE O CORA- (Reduto da Perdição)
'Teatro Municipal; ? �quário do �asse�o pú.blico; embelezou o Flamen. cia. �a assina�ura do acôrdo lI, ÇAO com

. so: aumentou o pre.dlO da, Prefel��ra, abriu ;0, tunel de C?pacabana, referido que visa aumentar as com ; t Yvone de CarIo, Henny Mar-
"2largou as ruas Cal'lo�as. Assembléia, Uruguaíana, �3. de .MaIO, etc. etc facilidades para aqueles que Brenda JOYCE Robert SHAY- tín e Peter Lorre.

' e finalmente a sua maior obra: a abertura. da Avemda RIO Branco com
. -

f t f t
'

-o. concurso do -grande Frontin. irao des ru ar o con or o e en- ,NE e CHAGGY
, No Programa

Quem viu 'esta transformação de Passos - o construtor da segun cantamentos das maravílhosas
•

Tocante e humaníssímo dra- 1) _ O Esporte em Marcha
, da estrada de crérnalheira do mundo: a- de Petrópolis e sob cujos olho� praias do Atlantico no Uruguai, I

ma endereçado aos que pos- _ Nac.
foi construida a estrada de ferro do Paraná, um verdadeiro monumen. muito' penhorareis o Vl()SSO a.' suem bondade no coração! 2) _ Metro Jornal _ Atua-
,to da engenharia brasileira, - quem assistiu Passos a meter a picare-

I'd id
.

t tento. SUBLIME.... ENTERNECE-- idadesta nos. edificios velhos, alargando ruas, rasgan o avem as, tuneís, e c.,
Corda. Obg'do. ',DOR. .. INOLVIDAVEL... I Preços

-

'quem assistiu a lesses três anos de trabalhos e ação tem idéia perfeita
,,;ê concreta do que foi a obra do grande Prefeito. Mas quem viu o Rio (A) Julio N. Herrera - Con- j 1) _ O Esporte em Marcha f Cr$ 5,00 e 3.20
já assim transformado como nós que o conhecemos depois da transfor sul." !

_ Nac.
.

"Imp. 14 anos"
·.mação; quem olha. esta capital tão linda. tão faceira e tão progressis I, 2) _ A Ciencia Popular _ _ IMPFJRIAL·ta e vê as fotografias antigas. pensa que hão andou aqui a mão do Ho "

.mem mas a mão misteriosa de um mágico. Parece-nos de Passos - uma I Short C.olorido ,Finalmente. . .

n
'

'divindade - tocou com a sua varinha de condão no Rio, .
transfor

I
Preços: Cr$ 5'00 e 3.20 DIA 8. ..

'

mando-o incontinente.
....

"LIVRE" - Creanças maio- I Festiva Reabertura!
Est�.mos às portas=de 'llÓ:;() govêrno que promete muito. Só uma

,'res de 5 anos poderão ,entrar. �,lCom.pJetamente, Moderniz_a-I
.

PORro ALEGRE ,, .. coisa desejamos. Que o seu maior empel.nho seja em colocar nos uga·
""" VOI.UNTÁR.OS 0'-";""'" N _ _ ODEON _ ido .

res os entendidos. Ter capacidade, comrx.Rodr'igues Alves. para escoo ............_ .•..._ ....._- I ás 5' e. 7,45 horas I NOVOS APARELHOS_lh�r ho�en� dedca�aci���e. Esqueçam a politica. e os interesses c pró-

AgenCiaGsraIParaS.Catarina.! Um 'filme movimentado elOTIMO SOM ...prros, �e o em. o rasu :
.. " Rua Felipe Schmidt. 22-Sob. I' ,(LIda ao microfone da RadIO Guarujá, numa oferta dos Lab. ENO'e P t I 69. TeI «Protetore» I arrebatador!

. PROJEÇAO IMPECAVEL _

-Seott)
,

_

.

••.•••

• 08F�,ÓR1ANOPOLIS I Upl romance de amor longe O MAXIMO DE PERFEIÇAO!i
-0-.

,.

NOIVADO Ido mundo civilizado! Na qualidade de cinema

,ANI�ERSARI�S . I As �Ultas homenagens que
Com a gentilissima senhori-l ESCONDERIJO lançador nenhum filme estreá,

.. Senhorinha Myrzan C. Pereira lhe serao pre:stadas nesta da_>_'
trí R M 11 fi' I com do no CINE IMPE�IAL será

. . nha Bea fIZ . oe mann, -, ,

Transcorreu, ontem, o am, ta. Juntamos as nossas, pra- •

to d nossa socíe Philip DON exibido em outro cinema!' . . .

til" t no ornamen e Iv�rsano nat�llclo da �en is- zerrosamen e.
dade e filha do sr. dr. José da : Amor ... \ P,erseguição... Pe- PROGRAMAÇ.AO �XCLUSI-suna. senhorinha. Myrian C.

FAZEM ANO$' HOJE: Casta Moellmann e de sua
I rigos/. VA E SELECIONADA!

,Perelr�" competent� �hefe d� _ O sr. Saturnino Cardoso; :
exma. esposa d. Anna Elisa�i.I' No PJ.-agrama IMPERIO - 7,30 'h_oraJS

E:cpedlen�e do PalaclO do G,?_
_ a srta. Maricha Daux, fi-' beiro MoeHmann, ajustou nup'l 1) _ Jornal da Télá - Nac OS ULTIMOS DIAS DE

v�rno e fmo ornamento da so,
lha do sr.' José Daux, do co�

I' cias. a 7 do corrente. o dr. 2) - BERMUDA - Short POMPEIA
·',c�edatde f.lorianópolitana. mércio local. ",d _ Horn Ferro. I Colorido
A t'l'

.

t
. C1C erson

gen 1 �mv,:rsar:an e :uJOS _ a srta. Suel{Maria de Me- 'Ao jovem par, as-felicitações Preços:
. dotes de ooraçao sao marcan'

lo; 11 "O Estado".
'

Bras. e Srtas. _

tes' de sua personaUdade, foj
_ a srta. Cecilia Costa Sou.

e

VISITA DE DESPEDIDA Estudante's _ 2,00
alvo, nessa feliz oportunidade sa; Esteve, ontem. em nossa re-

i
Cavalheiros - 3,20,�as homenagens do seu vasto d J 'l'a da t ri des' "Imp. 1'4 anos'"- a exma. sra. . UCI 1

_ 'dação, apresen an't0 suas _

"circulo de amizades. -'

RI'TZ ODE'Silva Dias; pedidas por ter que regressar Amanha - -

-

"O Estado", embora tardia-
_ a exma. sra. d. Mary Ne. ao Rio de Janeiro, de cuja Po. ON - ROXY --.;

mente. apresenta á aniversari, ,

b
.

f'
.

1res Lemos. licia Militar e fIOSO o leIa, o

R I ftld L
ante os seus cumprimentos, ,

Sr. Tenente Temisbocles- Ger- Clube ,de ,',ena' -·a's
"

,o' Dl
�

'Com votos de felicidade pessoal. BODAS DE OURO
,

-

mano Mubiz Filho.
João Berreta Realizou-se. a 24 do mês cor-

,

d Agradecendo a visita, dese� ,

Transcorre, hOJ'e, o aniversá· r,ente, o casamento de ouro o f, O n/v .- f e-

L J'amos�lhe Jelicidade pessoal.tio natalI'cI'O do no(;!'(;!o prezado venerando casal sr. Joao uz -

" LUZ" t."" CONCERTO DA ORQUESTRA A Diretoria do Clube de Regatas, ALDO . em o pra-
.conterràneo sr. J�o"'a-o Berr,eta, e Florência da Luz, razão por. ,

SINFONICA zer de cpnvidar todos os ass;ociados e exmas. famlHas, para as-
-hábil construtor civil, larga- que multas foram os cumpri. Sob a regência do Professor sis'tirem ás solenidad-es de benzimento e batismo dos novos
mente r'elacionado em, nosso! mentos recebidos, de parentes Smanoel Paulo Peluso, com a barcos. l'eêentemEmte tldquirid'os, SKIFF e AUTERRIGUE A
meio social. .. e peslSoas de sua amizade.

colaboração da exma. sra. DOIS C/PATRÃO, os quais tomarão os nomes de: SIDNEI e

,. �� -

Fr,aude Friedri��Kretshme:, a MOACYR, respetivamente, em homenagem aos dois antigos
.� Panelas de Pressão ARNO. Sodedade de Cultura MusIca] defensores deste Clube.

fará tealizar, no próximo dia lOAs solenidade� terão lugar na iSéde do Clube, no próximo
,a Cr$ 5tO,00 de dezembro, ás 20,30 horas, domingo, dia 3 de Dezembro, ás 10 horas.

G h d
'

Et' t
•

no Teatro Ali'aro de Carvalho I O Sldff "Sidnei" terá como madrinha a graciosa menina,.

rei a ores e rICOS
mais um magEifico concêrto Yára-Odila Noceti e o auterrigue "Moacyr" será batisad"o pela'

a Cr$ 300,00 - da Orquestra Sinfônica, cujo gentil senhorinha Lourdes-Maria dà Silveira.

na Ele"rolandl'a programa constará de musicas 'Florianópolis. 28 de novempro de 1950.-
I classicas de Ketélbey, CzibuIka I

EURICO HOSTERNO - 2° Secretário.
,

-�ua A:i'cipreste - Paiva - Ed!. Ipase - �� Beetoven, ,ALCIDES ROSA _ Presidente
___,

- __ '.w

Vida os t.75O.08
o quanto custa uma' enceradeira

�A R H O
ELECTROLANDI_A

!tua Arcipreste Paiva � �dificío Ipasel-Terreo

ãD
•

r 1,
•

1

Não de esmola nas.._ruas. Auxilia

Cr$ 1,20 as a'ssocia.cões ben-eficientes .

----

'lillltà. f••tel..... .... ....ta..
.. •• .._ filial_r.. I
lia.. _I. ",•.c .- ..

,...... te .ara ••_ �IIIPOLIO"
, ••a - eader_ota i. CUDITfI
MUTUO PaJlDlAL

(

I
o
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o ESTADO-Quarta-feira "29 de Novembro de 1950

Aboilo- de Natal para
" tlntomo Vieira Machado (S�Dford) �u��f���alismo .

.

Agradecimento e Missa CAMPOS NOVOS, 27 ("?
- Estado") - O Conselho Muni-

Alvina Schroeder Machado e fílhos.. profundamente abala- cipal- reunido ante-ontem, em

4dos com a perda de seu inesquecível espõso e pai, ANTóNIO sessão ordinária, resolveu con

�A MACHADO (Sanford), vêm de público agradecei' ao ceder a todos os funcionários
,(Ir. Fernando, Emilio Wendhausen que o confortou até o últi- municipais, 'um mês de venci
mo momento; á União Beneficiente dos Chaufferes de Santa mentos, como Abono de Natal,
�atarina, Inspetoria de Veículos; União Benetícíente e Recrea- a exemplo dos outros munící-
tiva Operária, diretores' do'Avai Futebol Clube e a todos quan- pios. <.
tos. enviaram flôres, telegramas e cartões de pesar e o aconr· .

�1I3.lQUr:""iIl EM GDtA1.panharam à ultima moradia e aproveita o ensejo para convidá- I.n.n LWla.'J

los para a missa de 70 dia que será rezada quarta-feira ás 7 VINHO CIEOSOTADO '

"·.LVIIIAuhoras na Capela do Colégio catarmense, em intenção á' sua "',
�.

_. .

'CL����� .�
•..

����.����
•..

��� o
26/11/50 LHOS - :ÇUVIDO - NARIZ E GAR

GANT� DO
,

DR. J. J. BARRETO
Formado pela Faculdade Nacional

de Medicina, da Universidade do
Brasil. Ex·assistente dos Serviço.
de Ortalmologia, do Professot Caldas
Brito, da Policlinica Geral do Rio'
de Janeiro, e de oto-rfuo-Iaríngologfa
do 'Professor Leão Velloso, Hospitai
Moncorvo Filho.
Consultório: Rua Trajano, nO 3.1

LO andar
Atenderá, diariamente, a partir do

dia. 1° de Novembro, no horário da
\4 ás 18 horas.

'.
Para os candidatos ao exame de .admissão. haverá um curso de

preparação regular �esde 29 de janeiro. Mais informes com a diretoria. Uma casa e um' terreno à I'lorlan6polia _ Saala C�bri..
Avenimr-Trompowski, 52. ,,,,.._ ---���
Tratar o prêço, na mesma. • _

Clube Doze de Agosto êASÁ�Álüga�se de'./, De ordem do se. Presidente, levo ao conhecimento do RECll'::m·CONSTRUIDA, A RUA Desfibrador
. .

.

d ti d di 26 d t
h 1OS11 BOITEUX N° 9.BIS. associa os que, a par Ir .0 la o corren e mes. na

TRATAR COM o SR. .MILTON
Secretaria do Clube' se encontrará a lista para inscrição pa- CUN'HA, NO TESOURO DO ESTADO
Ta as senhorinhas que desejarem DEBUTAR no grade Baile de

.

----o---

São Silvestre que este Clube rallzará e-m a noite de 31 de FERIDAS, REUI),!ATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Dezembro.
EI·· � N

•

Florianópolis, 22 de Novembro de 1950.
'

j IIlr Ue flone Ira
.

ARNALDO DUTRA M..dtotlcõ,o lluzii!('!Ir 110 b::t.anlut
" da lilfllill

.

JOÃO MARINHO
PEREIRA

e

ZULMIRA IZABEL
PEREIRA

Participam aos paren
tes e amigos o contrato
de casamento de seu filho
HERMANO, com a srta.
SOELY PORTO.

ALCIDES ANICACIO
PORTO

e

FLORISBELA ALMEIDA
PORTO

Partícpam aos paren·
tes e amigos o contrato
de casamento de sua filha

\

SOELY, com o sr. :HER-
MANO MARINHO PEREI·
RA.

Coqueiros, 25 de novembro de 1950'>
/.

(.
,
v

HERMANO e SOELY

NOIVOS

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

.

Cré�ito Mulúo· Predial
I
J
!

Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es

tar parada a Loteria. Federal, nossos sorteios que são basea
-dos nos resultados d� extração' da referida ,loteria .não, estão
.sendo realizados.

.
'

. . . - � -

• "'" o_o r � '. •

'. \

Entretanto, logo que volte a mesma .Ioteria 11 funcio,,\a_r, .

eealízaremos cada semana um sorteío até que os' mesmos 1\1-
.

quem em dia.
I. MOREIRA � elA. .

CONCESSIONÁRIOS

Colégio Cctorínense-
� 'Edital'

Exames de Admissão: Inscrição: dias 15 a 30 de novembro.
Bxames dias 1° a 2 de dezembro, ás 8 horas.
Documentos: Certidão d'e idade, atestado de vacina e sanidade.
,t;xames de 11 época: De acôrdo com a Portaria n. 163 e 636.
I Para os alunos do quarto ano e do III' Cientifico:

.

oHm fins de janeiro. ---.}
II Para os demais: Primeira quinzena de fevereiro (12' e 13).

- III Exame de' àdmíssão'; Inscrição: Dias 1°-a 13 de fevereiro. )
.

Exames: Dias 14 e 15 de fé'vereiro. /'

SINOS DE
NATAL
As festas populares

SINOS DE NATAL - que
se realizarão nos próximos
dias 30, 1, 2 e 3, teem uma

-,

finalidade altamente liu:

manisticá - atender às

necessidades das crianças
pobres da Capital.
Tão nobre e. patriótica

campanha deve contar 'com

.

o nosso decidido apóio.
. Façámos todos. 'irmana
dos 'no mesmo' sentimenc.
to cristão, da nossa ale

gria de Natal a alegria
das criancinhas pobres
de FlO1'ianópo!is.

HELENA SCHLEGEL
�

e

ADELBERTO SCHLEGEL

participam aos seus pa
rentes e pessoas amigas
o nascimente de seu filho

VALTER .

. Fpolis., 25---11---1950.

. -.-.-.-: -:.:.; .

"ende-se
Barco à vela
Vende-se, com urgência, um
barco à vela (TABÚ) em ótí-

.

mo estado de conservação,
.completamente equipado, por
preço irrisória.
Tratar com Santos no INCO

8v.-6

'VENDE-SE

.�.

/ r••a: 1.3Z. • 1.181

SÉOE.:
"

FLORIANOPOLIS
PORTO ALEGRE • SANTA CATARINA

,
V'ÉNDEM-SE

As residências, com grande' area de terreno, situados à rua Frei

Caneca; nrs. 152 e 158.
I 'I'ratar à rua Saldanha Marinho, nO 18, diáriamente.

DATI LOGR-AFIA
Correspondenel ,
Comerciai

(onfere
Dlploml

. I

DlREC10l
Amélia M PigozZi

METaDOI
Moderno 8 Ellclsala

Ru. General Blllencourl, 48
(Esquina Alber�ue Noturno)

Deseja um emprego
Pessoas ativas que morem ou des�m morar no interior

do Estado, de pref'erencia nas praças de Joaçaba, Porto União
e Rio do Sul devem escrever, telegrafar para caixa postal 270
Florianópolis dando os seguintes dados: nome, idade, grau de

instrução ....e, ocupações anteriores e 8>: possível fotografia .

DR.

Ao DAMASCENO DA 'SILVA
ADVOGADO

AÇõES CIVEIS E COMERCIAIS .

.

,

�.
,,'

Praça 11 je Novembro, Z2 - ze ....

(Eclifi�lo Pérola)

madeira
Compramos um desfibrador hidraulíco para polpa de ma-

deira, de ibom fabricante e em perfeito estado, capacidade

aproximada de uma e meia tonelada por dia; ofertas para

Desfibrador - ex. Postal 248 - Bahia •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VENDE-SE
1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

"B A C C E L I�)
�

�- enrn l'an"l'irlarll' nars fôO lit.ro.<; (f .. snrve+e, pqniDlIrl" r.om com

pressor "COPBLAND" original, motor de 3 H. P. e batedeína com mo
tor de 1 H. B. em perfeito estado de funcionamento e conservação.

TRATAR NO "EMPóRIO ROSA".

Cencurse para a Rainha dos Ser
videres Públicos de S ..

· Catarina
o Departamento de Jogos, Recreações e Turlsmo :da As

.sccíacao dOS Servidores Publicos, em prosseguimento ás suas

.at.vidaces, tará reaüzar o concurso par« a Rainha d03 Servi
-dores Públicos de Santa Catarina. / ,

,

o fato pela sua real significância ,originalidade e sobre
tudo por interessar a uma classe tão numerosa, está fadado,
.sem dux ída, a despertar vivo e palpitante entusiasmo no seio
"da classe, coroando-se de pleno e integrai êxito, como no ano

:anterior.
O Departarp.ento referido resolveu para maior brilhantis-'

.mo do concurso traçar as seguintes normas regu.aaoras do
.mesmo:

1°) _. A comissão organizadora do .-:ullcurso será com

:posta 10.8 integrantes tiJ Departamento de Jogos, Becreações
-e Turismo da A.S.P.S.C,

'

, 2°) - Considerar habilitada a concorrer ao pleito qual- .

-quer candidata desde que satisfaça aos seguintes quesitos:
a) - ser funcionária iPul'Uca (federal, estadual, muni

-cípai ou autárquica);
b) - .ser solteira. ,>

3°) - Os votos serão vendidos a Cl:$ 1,00 e estão a dispo
. .síção dos interessados nos seguintes locais:

Livraria Progresso e na Associação dos Servidores
4°) - As urnas receptoras de votos acham-se no cinto

.Ritz (na Associação'dos Servidores Publicos (Rua Trajano, 37).
5°) - As apurações serão efetuadas aos sábados na Asso

-eíação dos Servidores Publicos, podendo assisti-la qualquer in
"ter,essado a partir do dia 25 de novembro proxímo.

6°) - Serão computados sómente os votos com o carím-

;1bp, da 4gsociação� �' '.
70) -- A apuração final seguida da proclamação e coroa

-ção da Rainha, rar-se-á em "soirée" que-o Departamento de
.. ,Jogos, Recreações e Turismo promoverá no Lira Ténis Clube,
no dia 17 de dezembro vindouro, data da -fundação da Asso

-cíação dos Servidores Publicas. /

80, _ A Rainha eleíta. será ofertado. além. de brindes,
-uma passagem de-ida e volta ao Rio de Janeiro, �ela T. A. C.

.r...�-�,-�-.�-�����-�-���-�-�-�-�-�-�._���-...��-�-�-:�---�'I"'��.".".".�".""+A"�"�,,�.".".",,�,,�,,�,,�.".,,.�.".",,�,,M,,M.,
Y �
�t" Pés tortos=Peumatsmo - Fraturas - I�i��t" Torceduras Deteitos Pisicos I�.I��t" .

'
. �.J

i DR.· MOHTV OOMIT �

I :�: '<, CIRURGtA ORTOPEDICA E GERAL �.1
1 �
i

TrataQlentos especializados das doenças, defeitos -i.+""
e acidentes dos ossos e articulações. - Doenças ��J
de senhoras, varizes e úlceras das pernas.. t :�4

..����: CONSULTo R. Marechal Demoro, 220--Fone: 1226 ���
• Das 2 às 5 horas da tarde. �8,,'+ Pela manhã' com hora marcada, no ��
�t

.

Instituto de Medicina e Cirurgia do
\

�I�"" Paraná.--Fones: 67 e 2706. ��
�� II
;t. RESID. R. Pasteur, 419.-Curitiba.-Atende chamados �

I e, \
• �

i.:..:..:..!++:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..)j

o Mums da'-ASMA'
DiSsolvido Rapidamente
Os ataques. desesperadores e vío-:

lentos da asma e bronquite envene
nam o organísmo, minam a energia,
arruínam a saúde e debilitam o co
ração. Em 3 minutos, Me.doco,
nova fórmula médica, começa a cir
cular no sangue, dominando rapida
mente os ataques. Dêsde o prknetro
dia começa a desaparecer a dificul
dade em'respirar e volta o sono re
parador. Tudo o que se faz necessã
rio é tomar 2 pastilhas de Me.doeo
ás refeições e ficará aliviado da
asma ou bronquite. A ação é muito
rápida mesmo que se trate de casos
rebeldes e antigos, Me.doco tem'
tido tanto êxito que se oferece com
a garantia de dar ao paciente respi�
ração livre e fácil rapidamente e

completo alívio do sofrimento da
asma em poucos dias. Peça Me.doco
hoje mesmo, em qualquer farmácia
A nossa garantia é a sua maior pro
teção .

Para coldear SOLA
em . seu Sapato

PROCURE

Oswaldo
.releton es 1536 e 1324

P.15 de Nov. n.22- 2'. andar

, QUER, VESTlR.SE COM CONFORTe E ELEG�(IA 1
PROCURB a

Alfaiataria 'Mello
•
Rua Felippe Scbml!lt 4.4

.

/'

Viagem com seguran�ae rapidez
so NOS CONFORTAVEIS l\lICRO-ONIBU:S DO

,R4?IDO «SUL-BRASILEIRO»)
Florianópolis - Itajaí - Joinville - Curitiba-

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Loide . Aéreo Nacional
Agentes: ,Z. Lo STEINER & CIA.

.:Rua Alvaro de Carvalho, 1. - Telef.: 1.402
I

�QVO HORARIO
Comunicamos os seguintes horaríos:
Para o SUL (Araranguá e Porto- Alegre): .

Terças e Sextas, as 11 horas

Para o NORTE (Itajaí - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro)
Quartas e Sábados, as 9 horas

Em combinação com as linhas para o Norte do país até: Fortaleza
-(linha litoral) São Luiz=Ilinha centro) e Belo Hor-izonte-

SEGURANÇA - �APIDEZ - CONFORTO E ECONOMIA,

Para ENTR�GAem DEZEMBRO

i·
i

Temos O pras.er de comunicar aos senhores
interessaoos que estamos rec_ebendSl1J:!1Bsp-.)cricões p'ara entr'!ic;t dos famoso,s \I� •

Universal no mês '

.

_ proxrmc
..vindouyo.

FIGUERAS&I-IOMS.LTDA.
.

pBRTO ALECRE-R.G.SUL
�LOlliANÓPOLis (FIL;ALj R.TIRADENTES, 5
AGENTE 5 EM: Blumena�1 Joinvile, Cacador, C'ypsciuroa,
Araranguá. La gesJ J oaçaba, Tu barão e Vide' re .

r.
i
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De ordem· do sr. Presidehte tenho a· maxima satÍlSfação
de convidar V. S., para assitir domingo próximo, dia 3 de de
zembro· ás 10 horas, em no�so sé4e sócial, ás solenidades de
benzimento e batismo dos novos barcos adquiridos pelo Clube
SKIFF e OUTERRIGUE A DOIS C/PATRÃO, os quais recebe�
rão, respectivamente, os nomes de -"SIDNEI" E "MOACYR",
.em homenagem a doOis antigos, defensores des�e Cluqe.

Servirão de madrinhas: do "Sidnei" a graciosa menina
Yára-Odila Noceti e do "Moacyr" a gentil senhorinha Lourdes
Maria da Silveira.

Dr. Ed. Moenoick'

6 o ESTADO-QuCrta-feira 29 de Novembro de 1950II

:� O Cinqüentenário dachegada dos
Irmãos Maristas ao sul do Brasil
Os três primeíros Irmão� fundavam vinham mais Ir

Maristas vieram ao sul do .Bra- mãos da Europa e abriu-se, em
síl a convite do saudoso Padre Bom Principio, um semínârío-

Domingo á tarde, no estádío da F.C.D. jogaram as equi- Hornung. vigário de Bom para formação de Irmãos bra,
pes do Olímpico de BlumenauUvai desta cidade. Depois de Principio, muno de Montene� sileiros, cujo número se eleva
um jôgo equílíbrado o Avai logrou avítóría pela apertada con- gro _ R. G. Sul. hoje. acima da casa dos 300 e

tagem de 3 tentos a 2. Os tentos foram consignados por inter-' O Rmo. Irmão Duran, fun- mais 500 meninos que estão Representante:
-

d A. S. LARAmédio de Nizeta (goal completado indiretamente por Amorin); dador da coleção FTD, entao curado as diversas casas e.

1 .Rua Senador DantaA. 40 - ..Braulío (penalty) ; GU aumentou para 3x2 ..Estes marcaram Superior Geral desig:r:ou o formação. O número de 00 e-
andaros goals para: o Avaí- enquanto Waldyr tentando rechaçar um Rvdo. Irmão Weibert, diretor gios no Estado do R. Gr do Sul TeI.: 22-5924 - Rio t.� Janeirotiro de Walmor muda a trajetória da pelota, colocando-a no de um colégio em Copenhague, eleva.se a 47, os ginásios, 11 . RAUL CASAMAYOR

canto direito da meta do fenomenal Brognollí. O outro goal mais os Irmãos José Berthair Escolas de Comercio e diversas 8aa Felipe de OliveIra. 21 ..1...
.

SO andarfoi consignado por Yeger. O [ôgo tecnicamente, deixou muito .e Domingos, para éstabelece- escolas paroquiais e aulas prí, TeL: z..1873 _ São Pauloa desejar, valeu- entretanto. pela movimentação, que deu um rem a cabeça de ponte da obra marias. Em muitos colégios ü8INATURAScolando todo especial ao encontro. O que deu a nota sensa- Marista no R. Gr. do Bul. Os funcionam cursos gratuitos Nã ea.ltal
r.cional do embate f.oi a espetacular atuação do arqueiro reserva tres operarias evangelicos con, para os mais desfavorecidos da �-" cr.

de Adolfínho, Brognollí, que fez com que em nenhum mome�- sagram a futura obra ao SS. rortuna. Na Universidade Ca-, Semestre, -

•••••••• er.
.

....

'd ul f
. . Trim.tre ••••••• ertto da luta a torcida 'se lembrasse do arqueiro titular. A arbr Coração de Jesus em Montma' tolíca do R. Gr o S uneio-

..... .......• ; .•. Crttragem do sr. Manoel Machado foi destacadíssíma. SS. teve tre e-sem demora fizeram se nam. os seguintes cursos: Fa, Nmnero nulao .. C'"atuação, sínão ímpecavél, esteve, pelo menos, nessas raias. aJO mar. culdades de Direito, de Filoso-
,. li. �d_

:Atuação brilhante asua, tendo recebido a colaboração do mais Embarcaram em 18 de Ju- fia. Assístêncía Social e de Co- Ano er, 1".00
eficiente bandeírínha dos _nossos· gramados Geraldo A. Oliveí- nho e só em 2 de Agosto che, �ercio· Colegio, Ginásio, CUT_ = :::::::: � -::::ra, tendo o outro línesman se empregado muito pouco. Os dois

garam ao Rio. 5'0 primário e diversos cursos Ntlmero avulao •• Crt 9.80quadros atuaram assim constituidos:, O 10 colégio teve inicio em noturnos.
. Aliúncloe aldiante eontrito.AVAl - BrognolIi; Guido e Danda; Mínela- Boos (JóeI) Bom Principio. transformado Desde 1935 os Irmãos Mam- .. ori..... �.mo do

'(Braulío) e Jair; Bentevi, Nízeta, Gil, Amorim e Saul. mais tarde- em s�minário dos tas estão trabaIliando em S. pabU=:n-::':'seno.OL):MPICO - viana; Aducí 'e Arecio Pacheoo, Gastão e Irmãos Maristas. Cátarina, no ,Ginasio Aurora, .. dfntIo alo ae reapou-

I
<Juarez; Nicolau, Vlllanueva- Juarez, SUas Walmor. As subs- O 20 estabelecimento funda- em Caçador. Três anos depois .abillu peide conceitM

'

titúlções daremos na reportagem de amanhã. Amanhã, =a, do foi o do Menino Deus, em abriram o GinalSio ·P.'ei Rogerio I _doo...
•

reportagem mais detalhada sobre o jôgo.
�� �����io��feUi�ni�e�s��:!� �:m ::�a�:'40c;��:a� :e:�:

__ _",:1:: �T..'"-T."+_,·
oatoüca do R. G. G. do Sul. G�' 1940, aconvíte do exmo- sr. dr. � �� / '

ribaldi foi o 2° municipio con, Nereu Ramos, prestam a �ua
templado. Em S. Maria da Bo.� colaboração no .A:brigo de Meno
'ca do MontB o emérito e.duca· res, manjído pelo Governo do

dor e escritor Alfredo Clemen- Estado J. onde atualmente se
A Sociedade de Amparo aos Tuberculosos, vem, por meio

te Pinto transferiu para os acham recolhidos 240 abriga,desta, agradecer. penhoradamente, á digna Diretoria do Lyra Irmãos um coíegío que ali.

I
dos.rrenis Clube, na pessôa de seu incansável e dinâmico presiden-

manteve durante muitos anos. N0 de Irmãos nos dois Es·te, dr. Osvaldo Bulcão Viana, verdadeiro expoente da' bondade
Atualmente colégío e escola de

.
tados 553

. , .
da gente catarínense, a gentileza de haver cedido os salões da-Comercio funciona com uma I N0 alunos no Semmano 568
quela aristocrática Sociedade para a "soírée' que em beneü-

matricula de 1.400 aãunos, Na N0 alunos 12.000 a 15.000.cio dos tuberculosos- se realizou ema noite de 14'do 'corrente.
mesma cidade funciona a, Es- ------------'--------:-------:::-::--::.--Estende, \ também. seus agradecimentos, às Exmas.· Srrus.
cola de Artes e Oficios funda- C're'd ,-tu M-u'tuO' P red ,-a IRisoleta de Carvalho Medeiros- inteligente e .abnegada I orga- da em 1924 pelo saudoso Ma-

nísadora da rfferida festa, Albertina Ganzo, que apresentou noel Ribas, ex-governador do
Comunicamos aos nossos prestamistas e ao publico em geral qtlm .um maravilhoso bailado executado por gentis senhoritas de

Paraná e pelo seu irmão Au-
em virtude de [á estar novamente funcionando a LOTERIA FEDERALnossa melhor sociedade' e Ondína Macuco que cooperou ma -

gusto e confiada aos Irmãos reiniciaremos nossos SORTEIOS normais a partir de dezembro, eImravilhanternente para o sucesso de tão artistica noitada. diante mensalmente, pela ultima extração de cada mês.
.Agradece, amoda, 'ao público. que generosamente cooperou Maris'tas.,

Outrossim comunicamos que por determinação do Sr. Fiscal de,.

Esta Escola, uma das me, .

'" 'h dpara o maior realce da festa, dando-lhe seu inestimável apoio Clubes de Sorteios fica esta Sociedade aguardando o despac o a au:-
lhores da América é de pro- toridade competente para designar a data da realização dos Sorteiasem todos os sentidos. .

priedade da Cooperativa dos I atrazados, face a paralização da LOTERIA FEDERAL, agora já em nu-A todos, O nosso muito obrigado.
Empregados da Viação Ferre! vas a,tividades.
do R. G. S· Com uma tre- ---------------------:-----

quência da 450 alnnos man,

têm cursos técnicos até 4° ano

e o .ensino de ofí�� diversos.
:t9'a mesma Escola, .digo com Iséde na mesma Escol� e abran-

j
--------_;_.--�----.....;.--------

gendo todo :o Estado, mantê:m
os Irmãõs Marist�s, co'm aSSIS

tência da diretoria da V. Fer�

rea e do Governo do Estado

uma obra de assistência social,
talv,ez unica no Brasil. Man:..

Q.

tém 130 escolas turmeIras .ao

lono-o da linha e dirige as hor\.
tas'"e pequenas lavouras das I
turmas de conserva. Para des

conto em pr,estações modicas,
em folha, fornece cabras e até

vacas. leitões, sementes, eco

Entr,e 1905/6 foram funda
dos dois ginasi9s. na fronteira:

Uruguayana oe Sant'Ana do Li�

vramento. Os Irmãos d�stas
duas casas conheceram de per
to a época das deligências. o

Casa residencial, construção sólida, 15! compar- uniço veiculo para atingir es-

timentos, 3 instalações sanitárias completas, 2 gara- tas duas cidGic1es· depois da 1?on�gens, terren.o todo cercado, medindo 33x80ms. ta dos trilhos. sa COIU comunhão geral dos jrmãos, às 9 horas missa-solcne e às 17 ha�Aceita-se, c9mo parte do pagamento, automóvel
Rio Grande, o unico porto ras procissão com a im�geín de N, S. da Conceição.

r
Mercury, Ford ou Chevr�let, typo 48 ou 49.

...

d E t do

tambe'm,'
Nas noites de 5 6 7 e 8 de dezembro do corrente ano haver3\V d mantImO O s a .

.' , ". ' -
.

.. en em-se, tambem, os móveis.
.

le- em frente a Igreja, bal;ra,C(mnhas com lellao dc PI endas.
.

_Ver e tratar à rua Rui Barbosa, 20 fOl contemplado com um co
Durante as noites das l10venas o irmão Procurador se encontra.ra(Pedra Grande), nesta Capital. ,gio 2 ano,s depois. Para atender na' saCristi.a da igreja onde atenderá os irmão q:ue (jllcil'a.lll 'pa.gar suas

G_ii:;t�;'S.;:Já�C'.;t�l���.=.=.:-:;O:===-:;::=::::;==-::-::::;:::-:::":!'':::::�=====:_JI�a�O�f3 estabeecimentas que se anuidades;
.

_
.,.

OIimpico 'caiu frent� -ii
vice-lider .

citadilUJ

EU.

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

/
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� FIUZP LIMA & IRMÃOS
I Cons. Mafra, 37

Florianópolis
.

Clube de Regalas aldo Luz
"';'CURIT1UA

-- - � -

RuCl Morre"al D�od4ro, 341, 1.° anel.. \''''
.) .. �'�

<, FONE.S,· J.25l 421S C.,•• POala.I, .54$ ....

TLUCIUAlA: PROSEBRA.S -... PARA.N" �

CIRCULAR 10/50

ci-entillca aos clientes e amigos, que estará ausente
até fins de' Novembro, fazendo estágio de aperfei

çoamento. no Rio de Janeiro.

Contando com o comparecimento de. V. S. para maior
realce de nossa festa, sirvo-me do ensejo para reiterar,-vos os
Jneus protestos de elevada estima e todo apreço.

(a) Eurico Hosterho - 2° Secretário� do Clu�e- de Regatas
'''Aldo Luz". .

�
. VENDE-SE
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o ESTA IlO-Qual'ta-feira 29 de· Novembro de lJ5J 7

I
Dr. (LARNO G.

GALLETTI
ADVOGADO

Crime. ci...l
OODlltltulgão d. Soclerlad.

HATuRALIZACOE3
; Titulo. Deolarat61'iol

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
e

DR. ANTONIO ora MUSSI
Médicos

.

Cirurgia-Clínica Geral-Parto.

, �erviço completo: e especíalísado das DOENQA8 DB
.

.SENHORAS, com modeenos método. de diagnó.tico e tra-'
tamento,

.

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA-.,- ME
TABOLISMO BA�

Dr. Lins Neves

&cl'lt6rlo • R••iei.nola
Rua. Tbad.nte. n.

IFONE •• 14S8,'/

..

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Ate.de, .JiàriaJDeate, ao Ho.pitaI •• CarIO••

Radioterapia por O'ndal!' curtaa-EletrocoagulaOlo
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO 1, 10 andar - Editle10
do Montepio.

Horário:, Das IJ ás 12 hora. - Dr. MoaIL .

...._.. Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussl.
ResidênN.a - Rua Santos "Dumont, 8, Apto. I.

í*:�;P�rlf:E'E'Eí#lt=!$'êj#lê;$a
COMPÃMffÃoor"llll'Nçr""ôl""'"liAHíA,f""""·

&"4'"..

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
lN�NDIOS E TRANSPOR'J.'_
Cifra. t. Bala.c. t.' 1...4

CAPITAL E RESERVAS ..••..•�., ... > CrI IU.IOO tlO&,Io
Responsabildadel III

• • • • • • • •••• : ••••••• CrI 1.97UOÚr;6,17
Receita . " Cl" 87.053,246,50
Ativo _" Crf 142.176.60S,80
Sinistros pagol nOI último. 10 anoa " _.

.

Ctt 18.887 818,10
Respomabilidadea .•.•.. ••.. • _ . • • . . • • Clt 71.7ItI.40ÚOfI,20

t '. Diretorea:
. /

Dr. Pamphllo d'Utra Freir. te CarTaI••, Dr. "raDcl.c. t. Si,
Aaf.io· MaMOua, Dr. Joaquim Barreto de Ar.ilo • Jo.' Altrea•.

T.,...:r&.._."&..........,..,.,......�,.,.&..:.:....,&.",.,.....&.,,..,.........&..........._,....&......."..".....__ ..-..i • w w ..":lo w ...

s e ee SOCIAl.:

po�ro ALEGRE

RUA VOLON ,'ÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL, 58S • TELI;FONE 6640 • TELEGoRAMAS: .PROTECTORA>

Agencia Geral para 8tH. Cat.trina
. Rua Felipe Schmidt. 22-:-Sob. -

Caixa Postal, 69 • Tel ·Plotectora" FLORIANOPOLIS
�------------ ----------------�------------------------------------.....�-

DR.I. LOB4TO FILHO
Doenças do' aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
.

Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade Nacio-
1U11 de Medicina. Tisiologista e

Tísiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmídt, 08
Consultas, 'diariamente,

das 15 às 18 lroras.
Res.: Rua Durval Melquiades
28 --- Chácara do Espanha'

Agora,

--
,

Transport•• regular•• d. corga I (i (J t 1 te d.

sIo FR·ANCISGO DO SUL- para NOV4 YÓIH
Infol'mcigõ••_oomo. Agente. .

PloriaDópoii. - Carlol HoepckeS/A - OI - Teletone-h212 ( Eli. telea:
8io l"r.nci,co do 8ul- Car1o� Hoepcke S/A -CI - Telélolle ·5 M ,)J� tMACK

'in_r da Ma&eraid.d. e méiieo ••

Bospital ele CaricIa••

CLINICA DE SENHORAS - C1-

RURGIA PARTOS

Dr. Polydoro E. S. Thilgo
Médico e ,ar&eln

Oe Boepital de Caridad. • 11'10-
rianÓpoÜl. Assistente da

Maternidade

-

----�---

Jfapó.tico controle-e tratamento . )oenÇa8 do. órgãol internol, ....

1II)ed.•U'ad� da gravidês. oofur· c1aImente do coraçio e VUM

doa da adoleae�ncia e da menu.p.u· JcellÇU da tiroide e demail PCA-
L Pertubaçõe. menatruallJ. i 'l� ...' dulu lntenal

I
uçha e tumores do aparelho geni- JiD1ca e .cirurgia-- de aenh'Oraa -
ai feminino. PllftOl
;per&ÇÕe.l do tlero, OViriOl, trem· nsIOTERAPIA - ELECTROCABot

iH, apendIee, h�rnia,l, vArlelol, etc. DIOGIlAF'Ir- METABOLISMO

'1rurgia plútica do Perineo .Iru-
'

BAlML

'!U'U�, IORARIO DE CONSULTAS: -

I3SISTENCIA AO PARTO E ':>PB- DiAriamente das 15 � 18 hCJií
RAÇOES OBSTSTRiCAS ruo ."

l'OUÇU glandalarea. tíroíde, od- CONSULTóRIO:
k�, hipopise, etc.) Rua Vitor Meirelea L 11

llaturbiol nel!'VGlOIl - &terilióad& Fone manual 1.701
. Regimes_ RESID:&NCI.l-: .' .

,1
. oMtdtório R. João Pínto, , - h.l. henida Trompowlkl ..
ül Fone manual 711

RMid. R. 7 de Setembro � ."tif.
,ru e SOUia - Te.l. 848. "':0,. Roldão Consoni

•

CI1I.URGIA GltRAI. - AI.TA a.
IlURGA - MOL:aSTIAS D. ,..

NHORAS - PARTO'
I'anaada tela :raeuldad. lia II'"

�nraia seral - Doea�aI d. s..... -.... UIIi-.eniclade d. SIa PnlIt.
/ ru _ ProetoJ.....t.

- _de foi alli.tente par -.iri... __ te
Viii' lIerriça Cirúrgiéo da Prol. AHtIi

FJetricidacle Médic. CentIl ....
C!ruqI. da eat6máia • YIaí 1Irnla·
ret, Inteatiaoa delpcIQ • paaq. tini

de, rin" pr61tata, llexip, ......
",irlOll e trompa •• VarieaeeIe. �

ceie, -rarlnl e llt:nIu.
Caa.altal: :c•• /; t. , lIoru, I tiIa.
I'elipe Schmldt, lU (alta. da CaM

ParallO). Telef. 1.'"
a..IUada: Rua !;cteYea J'IIlIDr. 17'j

TeIef. M. 764

Dr.' Newton d'Avil.

·Conlultório: Rua Vitor Meireles D.

. fi - Telefone 1.307

Consultas: ÁS 11,30 horu e � lar·

t. das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramoa a.

• - Telefone 1.4Z2.

Dr. A.' Santae'a
(:.armado pela paculdade Kacloo
Dal de Medicina da UD1Teraidadt

do Brall1l)
lUd1eo ,,ºr CODCUl'SO da .umtlDo
ela • P&tcopatas do DlIItrtto

. Pederal _

h·interno �dc l!l.OIlpltal PaiqWÁ
trtco e u:an1cOmIo Jud1c1Ar1o

da Oapital Pede.·al
h-interno da Santa Oua d. 111··
eericórdia do EUo d. Janeiro
OLmIOA IaDIOA - DOBOU

NERVOSAS
Oonsultln1.o: lIdJficto .t.m6lla<
..to - 8ala I. \

Besldencta :

Avenida Rio Branco, 144"
Das a -u 11 Ilora.

Telefone:
Oonsultório - 1.1W.
a.td6ncfa - UH.

•

Pedidos com Representante .

Para Santa Catarina
DORIVAL S. LINO·

I
Edificio IPASE - 2. andar

1Caixa Postal 260
Florianópolis - S. Catarina

I
I

"
.

0= 81tio

O,. Mário Wendhausen
,;tIaMa .6d1ca d. adultall • mu...
Oouultór1o - Rua Jo&o Pinto, I'

Telef. u:. 10
IOIualta daa • t. , ....

·lf.ftl'diula: �eli" 5el1DJjt .. ..,
TaW. 11.

" •••• D •

·c.Ã8Ãs ·Ii·miiüfõi· , •.•••"

j
POllrUe...... CUU 011 tel'reluII ...

nnderf
Nlo encontra oompra4ort
buegu. ao I»cl1t6rto "&'57••

.. L. .AlT..
.

I I
•• Deodcn ..

t.i ,

... - - ...

Dr. Paulo Fontes
C1Ialeo ii apendar

Ooaault6rio: Rua Vitor 1I11ire:.. I.
Te1efou: 1 .•'.

Cnaaltu dai 10 " II • ... 14 II
ti � Rtaldheia: Roa .........

U. - Tllefoae: 1....

.s��Ã� y!RCtb
.. '.. -,

EspEC!AlHV,Qf:

....�.. ���__BB � .... ....__.... ae� �__-���_����-��M·���"��'���'� �

lo,.Milton Simone Pereira
Clinicã'Cirurgica .

••leatiaa te Senhor..

CIRURGIA GERAL
'M Serviços do. Professorei Bene
Ueto Montenegro e Piragibe No

gueira (Sio Paulo)
DoDIultu: Daa U " f7 horu
a.. Fernando Machado. 10

Dr. M. S. C.valcanti
Cllai. ad___ III erIatIU

a... Saldulla Harlsu. ..

( 'hIeWi" {II

'''VIRGEM ESPECIALIDADE" da
. .

elA,WETZEL,IND O'STRI &.L .. IOIN V [L G�: (Mllrll4
TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

r . ( .li
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Na Paraíba serão"prerregades os Novo comãnda�te da ASSUDliu a chefia. do go�
trabalhos, da Assembléia Esquadra Brasileira· vêrno da Venezuela

CARACAS, 28 (V.A.) - German . quando seus colegas escolheram ....

Suarez Flamerich, -ex�elllbai)'t!-I Isaias Medina Angarita para chefe

d.or no Peru,. assumiu a

pr.e�;.dei1-1
do ?�v,er�o. Gallegos, que mais tm·.:,

era da Junta do Governo, hoje :0'0 de' fOI eleito pelo voto popular, foI'
meio dia.

�

I'
derrubado por um golpe militar em-

Outras alterações'nos postos gJ' novembro de 1948. Desde então"

Guerra Carlos de Almeida 'e '
.

f
.'

d J t Milít
.

vernamentaís oram anuncia as em

I
uma un a 1.1 ar governou o �)aI�.,

um comunicado radiofonico expedi- Suarei não participou atívamen..

• ,'te do movimento politico a não 801"

\.

a ,' Imigrantes "'ital iauDI do. pe.lo tenente��o�·onel Marcos pe-ldl1rante um período muito pequeno;

"beuam a'l Babl"a
rez Jírnenez, �1Ulllstro da Defe�a., em que foi congressista e rninistru-,

U Suárez Framerich sucede o tenente-
.

do Exterior temporar ío.

RIO, 28 (A N.) - Noticias de 1 CID 1 d Ch Ib Icorone ar os e ga o a aud, O tenente coronel Marco Pérez.
Salvador informam que mais de'; que fQi assassinado a 13 de novem- Junenez e o tenente coronel Luiz-.
mil Imiarantes europeus' em sua b� ,,' 1'0. Felipe Lovera Paez continuam co-

maioria agricultores italianos foram, I Suarez tem 43 anos de idade, é mo membros da Junta do Goverrio ...

transportados e� instalados em nu. advogado e

a.
ntigo meJll.�I.·o do

!HOUve seis, alteraçõe.s no gabinete
cleos de. colonização, pela Secreta. Congresso. Como congressista vo- e foram criados mais dois minis ....
ria de Agricultura daquele Estado. t f d R 1ou a avor e omu o Gallegos.] tros sem pasta.
Desses nucleos, vêm-se destacando

os localizados em Jaguaquara e Je

quié, cuja produção de legumes e

r
r
J

'.

I
,

r \

RIO, 27 (Agencia Nacional) -- O
RIO, 28 (Y.A,) ...... 'Telegrama de I gação da legislativa até 27 de ma.

João' Pessoa informa que o depu-a, io de 1951, de vez que a Constitui

do Hiatim Leal, em conversa com Cão do Estado estabelece o inicio

Almirante Raul Santiago. Dantas,
que vai assumir a chefia da nossa

Esquadra, deixará a direção 1i<1
os jornalistas, revelou que se a da nova legislature a parti,' de

Camara Federal prorrogar O pe- junho de cada ano.
- Adiantou que

Loide Brasileiro, tendo sido nomeá,

do para substitui-lo o Capitão de
a idéia conta com maioria, e 110S'

sívelrnente, a, unanimidade dos de, Mar e

putados,
-

< Silva.

ríodo Iegislativo até 9 de março

também 'u, Assembléia Legislativa

da Paraíba promoverá ã p,forro·

•I

'I
FLOR1AI\OPOLlS - .29 de Novembro de 1950

o.queéaMaçonaria
VIn

A mulher na
cereaís aumenta dia a dia.

Maçonaria �

A esmola dada' nas ruas agrava
o problema 'da mendícancía,

Embora não seja permitido ás mu- que na sua belesa e altissima e.

Iheres fazerem parte das .Loias c.i- moção, não póde ser assistida P"f

profanos, senão por irmãos da 01"

dem, e assim as mulheres são dela

astadas,

No Tribunal
de Con'asmo membros ativos, elas represen

tam entretanto, na filosofia maço;

nica, um papel de grande relevan

da na sua 'missão de espôsa mãe,

filha e irmã'.

o sr. Acurcíe Torres
será Ministro.

RIO, 28 (V.A:) - A Camara dos

Deputados aprovou o projeto que

manda contar o tempo de profes

sor da- Faculdade Fluminense de

Direito ao ministro Oliveira Via-

Mas aquêle momento o espírlto
do neófito se eleva para a compa-

Na iniciação, ilPÓS realizar o [u- h"d .

. . . .
n eIra ....quen a-com um sentímen-

ramento, recebe o neófito, de joe-
t d f d

-

o e pro un a,veneraçao.

lhoS, mão estendida sôbre um e_
,

"

�emplar � Bíblia, o toque simbóli-
Para um maçou a Mulher f:! a

óbra prima de Deus; respeíta.a
co qtre-lne é dado pelo Venerável

b �l.
' como virgem:, adora-a como espô- na, do Trfbunal de Contas, para

sô re a caoeça. A seguir, agua pnnt ..
'

�

é expargída .6"'re as sa, a:quem guarda
O' 'u suas' mãos; fidelidade.

lembrando-lhe � que, moralmente,
daquêle momento em diante elas es

'tão limpas de faltas passadas .i) as.

sim devem conservar.se sempre;

são-lhe então entregues dois pares

íncorrutlvel os efeitos de aposentadbria. Lo.

go que fôr sancionado o projeto.

A sua linguagem, no áto supre,

mo da, vida, é a do filho de Tobias

lUando recebeu Sara por-. esposar

aquele ministro, que se encontra

enfermo, será
I aposentado. Para

a sua vaga no Tribunal de Contas

será nomeado o daputado Aour-
"Nós somos filhos de Santos e

de luvas brancas, uma destinada a não 110S podemos unir como PS
cio Torres, lider da maioria, que

êle �róprio, outra para a 'mulher gentios que não conhecem a Deus. não logrou renovar o seu manda

escolhida para esposa, símbolí- E agóra Senhor Tu sabes que não to no pl,eito de outubro.

sando a pureza imaculada que 11U é por causa da luxuria que a rece

de presidir sempre a todas as suas bo mas só por amôr �aos Filhos que
TINTAS PARA IMPRESSÁO
COTTOMAR

• ações morais,

Infelizmente é l1l11a solellinade

possam bem-dizer o Teu nome".
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Imigrantes iíaliaDos
O ex ..delegddo de

\
Xapecó 8presentou ..se P�I��2� (f.�ranáPrOCetlénte

GHAPECó, 27 (Urgente) - Uma noticia sensaciOIral, logo con.
da tÍia.Jia!� tendo v�ajado a bordo

firmada pela reportagem, circulou nesta ,cidade. O delegado Lajus, en· dO navio misto da Italmar "Marco

volvido no caso 'do bárbaro linchamento ocorrido há pouco nesta loca, Pol�" ,desenlLarcatam hoje 110 cais
lidade - e que tão grande abalo caus'ou eml todo o país e mesmo no ex· da' pra'" M" 137" I
t

.
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. -

' ",a aua Imlgran e�

'er101' - apresen ou-se a pnsao, acompanhado de seu advogado dr. Gas. . " .

'
.

"

par 'Coutinho, que é também industrial em Santa Catarina. .
ItalIanos, 'constItumdo um (lotaI l-O delegado �ajus, apontado como <> principal responsavel pelo.
de mil e 200 agricultores destina·

.

lrucidamento, encontrava-se foragido desde� a época do assalto à cadeia dos ao Brasil e que deverã1 che.

local e sua presença hoje em Xapecó' causou sensação em todos os ciro g'ar nos proximos meses. Os imL
culos, grafites re0em-chegados desUnam·

'0 dr. Gaspar Coutinho tomou também a si a defesa dos oíllros acu.· ,

sados em numero de setenta.
. S'e as fazell'd!ls sHuad-a,s no Estado

do Pa�\l�lá.

\ Rira;'l

Ass. Prof. dos Contabilistas Não de �smola nas ruas. Auxilie
as associações beneficientes.

. .de Florianópolis . 18--1' _.

d.. FIcam convldades todos 9S associados desta Associação, pa,ra a As. e açuo 05 telegra-
sembléia Geral Extra?rdinárla, que se realizará, amanhã, 29 de no, mas rel,·d'osvembro, na Sede do

.

CONSELHO REGIONAL DE CONtABILIDA
DE, no Edifício do IPASE nesta, Capital, no 2° andar, 'sala nO, 3, às Felix Dias Ibiapena Pensão
19,30 horas. Leite, Alziro Corrêa, Haroldo

Será a .seguinte OI'dem do dia: Lopes Traverso Rua João Pin-
a) - Eleições' da diretoria e demais \ órgãos;
b) - Eleição dos delegados para a eleição dos membros do Cou-

to 18, Regina Senã, Emilia

selho Regional, conforme já fôra previsto e meditaI anterior. Bernha Silva Rua Tereza Cris

Florianópolis, ;38 de novembro de 1950. tina 17 Estreito, José Andrade
LINDOLfO A. G. PEREIRA - Presidente e famUia;

�.

COITRA CaSrA.
QUEDA lOS 1:1·

rtELOS f DEMAIS i
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COURO CABELUDO.
TÓN,CO,.CAPiLAR
POR EX<'ELiNClA
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H�megageado O General
Alencaslro

.

Guimarães
•

Á sua direita o sr. Nerêu Ramos, vice-presidente
da República

Rio,28 (V.A.) -- Realizou_se no dia 23 no salão
de banqutes do Jockey Club, a homenagem que um

grupo de amigos do coronel Napoleáo Alencastro
Guimarães lhe 'ofereceu em regosijo pela sua vitó
ria na. pleito de 3 de Outubro último. em que se

elegeu senador pelo Distrito Federal, com extraor
dinár-ia votação. O banquete de maas de 200 talhe

res, reuniu não só correligionários corno -também
amigos particulares do homenageado, embora mui
tos deles militantes em campos contrários á. sua
política.

O homenageado tomou lugar na mesa, tendo'

ao lado, direito o sr. Nerêu Ramos, vice'presidente
da Repu 'blíea , e á sua esquerda, o gener.al Zenóbio
da Costa. Nos demais lugares de honra' tomaram
assento os srs. Danton Coeiho, presidente do PTB,

Baeta Neves, vice-presidente, Gabriel Pedro Moacir,
representante do sr. Adernar deBarros. e Lourival

Fontes, secretário geral do"PTB, e que foi o orador
oficial da, solenidade.

Oferecendo a homenagem, falou o sr. Lourival

Fontes que pôz em relêvo a vida do .coronel Napo
leão Alencastro Guimarães.

�

Dando lima nota, quasi inédita em homena

gem dessa categoria, falou depois o sr. João Ra

mos, que esclarece que ali estava .falando como
adversario político do homenageado, pois que fora

até concorrente a vereador pelo Partido Republi
cano. Embóra sem ser seu correligionário, era ami

go e admirador das qualidades do homenageado,
a q'!lem abraçava efusivamente, certo de que tor

naria a faze-lo mais uII!a vez, pois tinha ,a certeza

de que na política faria por merecer aplausos _de
sapaixonados de todos, no desempenho de suas

altas funções legiislativas.
.
" Depois de- terem, ainda' se feito ouvir mais

três oradores, levantou-se, entre aplausos, o coro�

:reI Napoleão Al,encastro Guimarães. Disse ele que

aquela homenagem muito o sensibilizava, pois que
, além de seus correligionários ali ele via partici� ..

pando do regozijo destes, adversários políticos seus.

O orador concluiu. por levantar suà taça pela
harmonia de todos os BRASILEIROS patriotas,
para que .os novos dirigentes do' paiis e seus novos

legisladores pudessem se entregar, com tranquili
dade, à obra ingente. que terão de desenvolver pe
lo BRASIL e pelos BRASILEIROS.
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Fp0GQanEle
Causou espécie, entre os das oposições coligadas, a,.

ausência do sr. lrmeu Bornhausen ao almôço - exalta-·

ção, no domingo último realizado.
Ao que parece o futuro Gov�rnador se esquivou, pru--'

dentemente •••

Nada. de ex;tre�or: Nada de ,compromet�entosr:
Juizo, juizo � mais juizol

X X
X"

" Par-a nós, que não iamos ao aImôço, dele restou, coma>'
consequência, a certeza. de um osso duro de roer, no fu�

taro .••
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


