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'Visitarão o sr. GeluU':' l .

;t' ;

o
.

sr. e a sra. PerOD asslJU .'�. �b.
��-d p._

'-w
':�

� ,,@* !iJ!;�)hlo..!t'.� !!t'··�t.. :�J�?�d·��.���·RIO, 28 (V.A.) - Telegra- çao mar; ima e que o pr· ': .

ma de Goiania informa que o dente Peron e. sua esposa :Vl�
senador Pedro Ludovico, go- rão ao Brasil assistir à posse
vernador- elêíto de Goiaz, virá de Vargas· na presidencia da

a esta capital por toda esta se' Republíca.
"

.'

maná, a fim de- seguir, junta' Peron -far-se-á acomP3:n?ar
mente com o deputado C!:):"� ainda de numerosa comitiva;

Filho e o governador Adernar O mesmo informante adían

de Barros a Estancia de'São tau' que a viagem do embaíxa

, S" .,,;
.

I
' .'

t
-- .

d'"
· Pedro, en{ vísíta. ao senado),' dor argentino Juan Cook a

•

'. e �'. ral.··,·· '.. rBI I.n eress:es·
_

e «ge.·nerals.» Gekug�2�ar��) -' o "Diário :�'f:ve ��::o ��je�����:��
da Noite',' diz ter. sido informa receber instruções diretas de

·.Iral-do·res' do' '., m.,.eu -partl-d.o·. ",,:_. _:J!..ft.' clar'.a·_' o· 'Os'
.

_dapo_ru�m
altó fu...;.....:__:r'l.Cion_.ário_.perO-'--'-l1-sôb__.re

a

s____,_uapr_óxim_a
via-

1,11 UG
_

duma' companhia de .navega- gem ao Brasil.

O dr. !gripa
1

de C,.aslro
. Faria' Reuniu-se, ·�lIntem,· .

a direçãl.
.

nacional' d·o. PSD
.

. RIO;' 28' (v ...·Al.-· A 'dire- tandó- contra as expressões
ção nacíonal

"

do PSD ç__ohyo-I usadas pelo deputado Aliomar

cou para' amanhã às in naras+'aateeíro relativamente
_
a.?�...

'

urna 'importante reunião do.! xércíto Nacionàl. Daí oínteres, ,

Conselho Nacional do PSD. du, I se -de ser ·conh��iaa a palavra
rante a qual se espera sejam. do deputado CIrilo Junior, pe..

Quando, antezontem- man- ventar. Os argumentos para o Iídade, nossa campanha foi reí. ventilados importantes assun-llos [ornalístas credencíadós na
.

dávamos à composição as ultí ataque saíram tambem daqui ta à base de veto formal à�elei. tos políticos," inclusive os-

no',Câmara.,.
.

mas notas, tivemos a grata vi- da nossa imprensa .. Tenho co' ção do sr, CeI: Ai'istiliano- Ra. 'vos planos de ação-partídarías. O presidente da Câmara l:U., -t

sita do nosso ilustre patricia. migo ainda, vários.' números -mos para o governo do Estado. A reunião do Cónselho Nacío, com calma o telegrama de Sa()

dr. Agrípa de Castro Falia, de, dessa imprensa, que nos for. Fomos eleitos .por isso:' por. nal do PSD terá lugar no au- i Paulo, e respondeu de modspe•.

putado
.

eleito aCamara Fede- neeia os motivos dos nossos que .nos opunhamos ao .r·ri' ditorio do partido no edificiO! remptorío: - "Não é verdade, '

ral. Espirito comunicativo e discursos, dos nossos boletins, terventor. No pleito; Q saúdo. Piauí, devendo comparecer 1'e-1 Desautorizo a noticia, que não

alegre o dr., Agripa disse logo tias nossas prédicas nos comi· so dr, Alvaro Catão foi cabe presentantes. de todos os Esta� tem 'o mais leve fundamento.

00 que vinha: ':IOS. O sr. CeI Aristiliano Ra' ça-de-chapa da nossa legenda, do e Ten-itorios. __

'1'
Ela é absolutamente mentire__

- Venho oferecer-me para mos preparava a sua eleição fi: onde chefiei o partido dei· ,

Hoje, pela manhã. o sr. Jus- �a, e, consequentemente, i�uaI
uma entrevista. 'toara o govêrno constítucíonal. lhe votação integral, sem ru.

Iínc Kubitscheck. governa. a que os mesmos vespertínos
t ros. Dessa' lealdade não usa'

ce I .

d
.,

dei
- Sôbre? � con ra isso o meu partido e dor eleito de Minas, que ontem

. publlc�r�m. e que Ama eíxar

..:._ Sôbre traição e traidores, IJS seus dirigentes se batiam ram os meus' acusadores de
chegou e esta capital, conferen-,

a presIdenc�a da c�mara. .

Calabares, Silvérios, Canelons ..
com urna violência talvez hoje. .

d moradamente com (I o O alto e índíscutível pátrio;
.

nunca verifÍc.ad,� em Santa Ca. É t
CIOU e ' }. '. �

t I C
- Urbans, Odebrechts .. , .

, '\""
- .cer '0.. .

sr. Amaral .. Peixoto, governa, tísmo.do ��nIS ro general an-

- E Agrípa, como dizem tarina,
. \ ..,.- FIZ mais, Quand? com�' dor eleito do Estado do Rio. robert Pereira d�. çosta é ? seu-

meus adversários. . .
- As acusações ao sr. cel, çou de esboçar.se a crrse poli

R d proposl·to des 'grande apreço ao LegislatIvo 'e
. �". ecor a-se, a �

-.,
.

.

- Mas o doutor já foi julga. Aristiliano Ramos. de fato, tICa. comf. ren:xos i'SO_3 �ar��o& sE�/en<:ontro, 'que em reé!entés aos s.eus membrog,-!he tem dt�

�o pelo povg catariu\n,se. �ram até caluniosas', '

"
em p�r la, na� q�l�,y!r :i'��. 'd�araç,õesJ':o sr.' Juscelino tado se1l1 int.ervençao de quem

- Apesar �isso as explora- _' Perfeitamente. Até .calu..
a Capl..tal �em trazer coml.go �

Kubischeck a.diantara ser pro... quer que seJa, um.a conduta

ções com (> meu nome tem si' ) niosas. Chamavam-lhe de in· 1._....- ....c:.Z.:;..�!!!;.:!;.'!:.....7:J:.��r;�-�g!�!!_ posito seu dar todo. o se'o apôio )
em q�e revela o se� �rande

do diárias. E por isso convem I �ompetente, boi de botas, anal' '. -
,

.

.

e intima colaboração ao, presi- ,'amor a ordem :O�stItuclOnal e-

rec?l:d�r os aconteciment�s (abeto -(abOrr�Cimento . ço� Aumento de dente Getulio Vargas. I um_grande .eS�!TIto de C?labo-
polItICaS que. em 1935· culml. lOIS oes) e faZIam as maIS dI' ,. _

_ I raçao na perfelta harmoma do$.

naram com a vitória do em�' retas restrições à--sua honesti· salarlo O' TITULAR DA GUERRA E poderes.
.

nente brasileiro dr. Nereu Ra' dade. E'sse o tom dei materiál mo, 28 (V.A.) - ° Trihunal S''!· A TESE DO DEPUTADO ALlO. � ..

mos. de propaO'anda que os nossos perior dei Trabalho, julgando o cUs' MAR BALEE'IRO j

O d I' �
. ..

o
, sidio coletivo aberto pelo Silldíêr

RIO, 28 (V'. A.) - Um tele' ! D e es a �.Vlllhamos de u�a luta as.! gen�ral,s. nos mandavam. La
to dos Trabalhadores na lndustri:l

pera. Na serra fazIamos fogo ,no mtenor, longe dos fatos on' I de Construção Civil Ladrilhos e grama de São Paulo dá conta Segundo apuramos ontem,.

pennan�nte contra a situação de elementos para �juizarmos I hid,raulicos, fixou.os' seguintes S2. que dois vespertinos bandeiran� pessoas da família do deputa
e principalmente - para não da honestidade _desses libelOS?! lan.os para aSSOCIados da meSPla tes divulgara:m a noticia de do Antenor T�vares, necessi

d�er exclusivamente _ contra Vez por outra é verdade, lia' I ent�d�de: para os. que perc�bem C'rilo Junior. por iri- tada� d� com ele .se,entend:-
,

_ . ,salarlos de 240 àte 600 cruzelro�: que o �r. I
. rem, nao consegUIram localI

o {letentor do po..der, sr. Gel. mos contestaçoes Violentas 38 porcento· de "'aumellto; de 100í termedlO do gal. EUrICO Dutra, zá'lo. Avoluma-se assim a cren'

P...ristiliano Ramos. num jornal, aqui di.:r.igido pe'! a 1,500 cri.lZeiros, 30 porcento; de teria conseguido. sustar a ex- ça de que êsse -deputado se-
..._ Os fatos são recentes. , _

100 srs. Flavio Borroluzzi €' de 1501 a 2000 cruzeiros, 20 porceri� pedição dum telegrama do- ti- ache sob coação fi&ica dos in-
-

-São de ontem. Daqu( da Jaime Ramos. . 1 to; de 2?01 cruzeiros -a 2.501: 20 tul:tr ida prust'a Guerra', gen�_ teressados em que
_ cer��s lei.s}

Capital b" d d E t d "':I
porcento, de 2501 a 3.000 crUZeIrlH, .

C 1 pendentes
da AssembleIa, soo

-
. rece, Iamos ar ens e - "O Correio do s a o . 15 porcento; de 3.001 em diante un. ral,CanrObert PereIra da YS' mente sejam v�tadas, depoi.�

dacar frontalmente o Inter· - Esse mesmo. Mas, na rea. mento porcenh.Jal de 10 porcento.. ta a Câmara Federal, protes_ de 31 de janeiro de 1951.

.

•
O 1UI8 ANTIGO' DI.lRIO DE 8,ANTA «ATARINA

.,.pWúlt. • ·D.· ��r••tel SIDNEI NOCETI - Dtretor Dr. RUBENS DE ARRUDA UIOS'
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.
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-. fl�rlín6poll$.' Qumtª.felra, .30,de _Hovembro- de 1950

-

A his-tória de:,-1935.• Os acusadaresüaeereael
Aris-liliano reza'ÓI' 0\ '({mea :,culpa»� Um convite

ao sr. Ac::ar'i 'Silva. '

Na França, data do século XIII o início da
reorganização da Ordem, sendo sua, primeira re·

gulamentação dada por Felipe II!, em 1274, Segun"
�o o COhceito da época, a Ordem dos Advogados
era análoga à Ordem da Cavalaria.' Estendem_se
aos advogados as regras dos cavaleiros. Proibe-se

lhe:� aceitar procurações das partes, pois o manda
to Implica subalternidade,

.

bem como rejeitar o

;patrocinio de um indigente ou oprimido que tenha
por adversário qualquer poderoso. Suprimida a

<?rdem)., em consequência das idéias anti-corpora
tIvas da revoluçãô�' ftaihcesa. foi restabelecida em
1810 ao tempo de Napoleão e muito a seu pezar. ,
Do Imperador que deu 00 nome ao código civil
francês, registrar_se-á êsse arrebatall1ento contra
a prOfissão do advogado: ."quero que se possa cor"
tal' a língua ao advogado que dela .se servir contra
o govêrno''''.' i

Apesar dessa má vontade governamental·. à
. Ordem prosperou e se desenvolveu, mercê da co

�peração daiS mais notáveis e brilhantes persona
h�ades que honraram o fôro de frança. Pode-se

, c;hzer que é. nesse país que a Ordem dos Advogados
e.ll?-elhor regulada por um conjunto d� ;'e�ras �ra
dlClonais, gozando de inegualável prestIglo. All o

advogado trabalha estuda. recebe. ouve, aconselha
seus clientes e se{ls mandatários em seu escritó�

Jrio; dali .só sai ePl circunstâncias especiais, que
\

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

I, FOD'ção Histórica, e Social lI da Ordem' dos' Advogados,............ .....•........
� II

ALVES P!EDROSA'

Sua missão é dar consultas e defender v,erba�n
te: Ao solicitador é que incumbe as funções de
_procurador judicial. Diz-se que nas costas da toga.
dos advogados ingleses figura ainda um pequeno
bolso hoje tnteiramente desusado, mas que outro.
ra servia para que o solicitador ali metesse, às es...

condidas do seu, mestre. os honorários das causas

que lhe confiava.
Atualmente, os advogados são mais práticos e

ajustam. préyiamente os próprios honorários, ten"
do mesmo a fama de serem os mais bem pagos do.
mundo. '"

Nos demaiS países, a organização da Ordem
dos Advogados oscila entre os tipos anglo_fancêsp•
e o romano, -o primeiro caracterizado pela exclusão'

.

das funções de 'procur�dor judicial; e o segundo>
pelo excercicio simultâneo dessas funções com os·

próprios da advocacia.
•
.'

Aproximando e confrontando eis traços domi
nantes dessa organização nos três ambientes onde
melhor se caracteriza a finalidade da Ordem -
em Roma, onde surgiu; na França e na Inglaterra;,
onde mais :se apurou, no sentido de cnar para os:

advogados uma sit�açãJo /s.ocia:l inconfundível, -
temos os necessários elementos para a exata com

preensão de sua função histórica e social.

Conclue na 3a. pagina:

não comprometam a próp:t;ia dignidade. Ao advo
gado não é lícito ir à casa ou estabelecimento dos
clientes, a serviço, salvo no caso de grave molestia
deles. Sujeitar.se-ia à censura da; Ordem o advoga
do que visitasse um juiz em sua residência.

a Conselho da Ordem zela vigilantemente,
mantendo a tradição de honorabilidade, cultura,
independencia e delicadeza de trato, que fazem da

profissão na França uma das que desf.rutam o me

lhor conceito sociaL
'

Ao lado da França é a Inglaterra o país que
possui uma organização típica da classe dos advo

gados. Formadós num ambiente de larga e intensa
, vida social e da mais e"trita honorabilidade, ,su
jeitam.se os advogados ingleses a um código de
ética plx>fissional tão elevado e rigoroso. como ')

das 'advogados franceses.
O advogado inglês não é mandatário das par

tes, nem com elas 'Se pode pessoalmente entender.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTAf\0-Quinta-feira, 30 tte Novembro de 19nC)

AGUARDE A PASSAGEM DO ,MENSAGEIRO DOS
"SINOS DE NATAL" 'E €ONTRIBUA COM SUÁ
PRENDA PARA ALEGRAR AS ORIANÇAS PO

BRES DE NOSSA CIDADE.

Crédito Mútuo· Predial
Comunicamos aos nossos prestamistas e ao publico em geral que

em virtude de já estar novamente funcionando a LOrERIA FEDERAL

reiniciaremos nossos SORTEIOS normais a partir de' dezembro, em

diante mensalmente, pela ultima 'extração de cada mês.
Outrossim comunicamos que por determinação do Sr. Fiscal de

Clubes de Sorteios, fica esta Sociedade aguardando o despacho da au

toridade competente para designar a data da realização dos Sorteios
, atrazados, face a paralização da LOTERIA FEDERAL, 'agora já em no,

vas atividades,

A Mesa Administrativa da Irmandade de Nossa Senhora da Concel

ção, tem o prazer de convidar os irmãos e O povo em geral, para assisti
rem as solenidades em louvor â N. S. d.a Conceição, a se realizar em

sua igreja, que constarão do seguinte:
'

As novenas, começarão no dia 29 de novembro às ÜI,30 horas e

terminarão a 7 de dezembro vindouro. No dia 8 às 7 horas haverá rnis
sa com comunhão geral dos irmãos, às 9 horas missa-solene e às 17 ho-
ras procissão com a imagem de N. S. da Conceição. 'I C

.

Nas noites de 5, 6, 7 ç 8 de dezembro do corrente ano haverá n'critório de oota .. C' I'ube Do"e da Ag'osto' ,

em frente à igreja, barraquínhas com leilão de prendas, .f' ,. '. _ ..
.

&' .

,

'.

Durante as noites das novenas o 'irmão Procurador se encontrará blt'ldade Santa'. De ordem do sr, Presidente, levo ao conhecimento dOll
11a sacristia da igreja onde atenderá os irmão que queiram pagar suas' C'atarillDa srs. associados que, a partir do dia 26 do corrente mês, naJ
anuidades.

Secretaria do Clube, se encontrará a Iísta para inscrição pa-
ra as senhorinhas que desejarem DEBUTAR no grade Baile de'

São Silvestre que este Clube ralízará em a noite de 31 de

Dezembro.

Florianópolis, 22 de Novembro de 1950.
� ARNALDO DUTRA

r...::...•.:........-....•..;:_.,_•..:....•..:.....•..;,,_.,_•..:........................�..�..�..�..�..�..�..++•.�..++•.�..�..�..�........,
?TT+TT+TT+�.TT+�+�+�+�+�� � � � � � �.� � � • � � � � �

I t�t"+ Pés tortos=Peumatsrno _. Fraturas _- �t
�t"+ Torceduras Defeitos Físicos .!�,
�:"+'

'

.....

:1: DR. MOHTV DOM,II �I:
...

u Ci O T P Ci AL ...��
�i. (IR R IA R O EDICA E ER

,

..�;
�t"+ Tratamentos especializados das doenças, defeitos ..:...
�. e acidentes dos ossos e' articulações. - Doenças ���
�. de senhoras, varizes e úlceras das pernas. �'fJ-
�:. .

CONSULTo R. MarechalDemoro, 220--Fone: 1226 ��I'
..� Das 2 às 5 horas da tarde. +l

�."+. d
'

..�...
� Pela manhã com hora marca a, no �: I

�t"+ - Instítuto de Medicina e Cirurgia do ��
�+"+ Paraná.v-Fones: 67 e 2706. -..�t
..... ,t,
;!. RESID. R. Pasteur, 419.-Curitiba.-Atende chamados ,�:'*í
·1 . ��
�·..:.....·.........•.........+..:....·..:.....+.........+........+;:;,.+.........+..........�·........+.......•..........�..�..�..�............�...........•..t+r
�.TT.TT.TT.TT.TT.�.TT.�.TT.�.TT� .TT.TT.TT� � � � � � •. � � ••

Colégío' Estadual Dias VelhQ
,

.

ED'IT4L -

-

EXAME �E ADMISSÃO AO CURSO GINASIAL

, cf

t,

I

f

Viagem com srgurançae rapidez
so NOS CONFORTAVEIS 1\!]CRO-ONIBUS DO

8A�IDO «SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis _:_ Itajaí - Joinville i Curitiba

I

I
I

/

. I

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

I
----�����----�-----------------------------

IrlDanda�e de N. S�Ja Conceição
.

CONV TE

"'Agência:

Para E:NTREGA em. DEZEMBRO
"

1
,J

Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

,,-------

Te�os O praser de comuniceraos senhores
interessaoos- que estamos recebendSl,JlàSp'"cricões p'ara E'nt�géS dos famosos ... � .

Universal no mês'
"

proxrmo
vindouyo� \

Fí'GlJÉRAS6IJ.lOMS,LTDA.
pBRTO ALECRE-R.G. SUL

�- t:LORiANÓPOLiS (FILIAL] R.TIRADENTES, ,5
AGENTES EM: Blumtneu, JOlnv',Ie, Cacador, Cresciuma, ::;

Araraneuá, Lages, Joaça��, Tubarão e Vãdeiya. I'

..._-------------------- ...:.. 1

,

;-'1
� ,

.J

i - ia época:
a) - Inscrição :_ de 15 a 30 de novembro
b) ._ realização - Primeira quinzena de dezembro, nos dias f3.'

.

14 e 15.
.

2 - Documentos: Certidão de idade, com firma reeonhecída:
Atestado de v,acina com ftrma reconhecIda;
Atestado d·e saúde: com !irma reconhecida.

Os documentos ,estão isentos de sêlo por leI.
''3 - Inscrição: Deve ser requerida pelo próprio candidato, Olr:

por seu responsável, e dirigida ao diretor do estabelecimento, com:
declaração de que não se inscreveu, nem se inscreverá, em exame
de ad�i.ssã.9, em �)Utro est�belecimento, na mesma época. s"

.80 serao ,aceItos can.dIdatos que contem;. pelos menos, 11 ano

completos ou por completar até 30 d� j�mho de 1�51. ri-
4 _ Provas: O exame de adnlIssao constara de provas esc·1.

tas de português, de matemática, de geografia' e de história do Bras;�
sendo eliminatórias as pro-hs de ,português" e de matemática e n�(J'
p"bdepdo prosseguir nos exames o candidato que não alcançar pe
menbs nota '5, em qualquer ,delas.

.

Dirigido e orientado por té,

Admissão ao 1- ano do 'Curso fun- cnicos diplomados e compe-
_ tentes. Aceita-se· qualquer

damental do Inst Tecnológico serv!ço atinente ao Ara�o, in:
I A·' clusíve correspondêncía,

de eronáunca c prpeços Imód8icoFs. . ,

n
'

" X. osta, 3�. loríanópo IS

.

o c:.omandante do Destacamento da Base Aerea de FIO" i Rua Crispím Mira, 41
ríanópolís, faz saber que se encontram naquela Unidade, as Sta, Catarina
ínstruções no concurso de admissão ao 1° Ano de Curso _ . • . . .. . .

Fundamental do Instituto Tecnel6gico de Aeronáutica em - :
,

1951', �ncerràndo-se em 8"12-1950, o prazo

para.
entrega de

I
VENDE-SE

requetnnentos.· ,

Florianópolis, 9' de Novembro de 1950.
,

\ Um� casa e um. t�rreno à

CARLO'S DA COSTA DANTAS 10 T' t A' d t
Avenida Trompowskí, 52.

.

•

- enen e - JU an e Tratar o prêço, na mesma.

)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida eocial
"

".,

.l\NIVERSÁRIOS VIAJANTES:
João Eduardo SRA. PROF. FLÁVIO FERRARI

Festeja, hoje, mais um---natalicio, Hegressonr--, ante-ontem, via aó,
eo inteligente menino João .Eduau, rea do. Rio. de Janeiro. a exma sra.

.<1:10, aplicado. aluno do. "Curso. ATI· d. Nadir Ferrari, espo.;a
�

do. sr. rn-of
.;tollieta de Barros", e dileto Iilhi- Flávio Ferrari, diretor da Acadc· .

mho do. casal Deputado. Nunes Va- mia de Comércio. de Santa Catar-i .

..rella - d. Itamar Souza Varella. na e Díretor.Geral do SESC e

O aniversariante receberá, pOI' SENAC, em nosso Estado,
·oêsse motivo, a visita de seus ami -o-

.

guinhos, ao.s quais oferecerá lauta NASCIMENTOS:
mêsa de doces e finas bebidas. Fernando .Tosé e Nelson João �ãiJ

Sra. Ester de Melo Lentz os nomes de dois robustos garoü-
Faz anos, hoje, a exma, Sra. r::� nhos que vieram enriquecer. o. lar

:(ter de Melo. Lerrtz, esposa do. Sr. do. nosso amigo. e conterraneo Sr.
'Oswaldo. Lentz e . Iuncionária rlJ João Bonifácio do Livramento. c

de "sua exma. esposa, residentes no

Sub distrito. de Estreito. fato. occr-
.

,

rido. na no.ite de 25 do. co.rrente.
.

A esmola dada nas ruas agrava
o .problema da mendícancla.

.Assembléía Legislativa do. Estado.
Sra. Leonor. M.. Cardoso

Passa,
.

nesta data, o aniversár-io
rnatalícío �da cxma. Sra. Q. Lonor �I,

"Cardoso, esposa do Sr. João
. Caro

··do.so..

Escute hoie - e tôdas às

quinta-feira, às 21,15 horas o

sugestivo. programa LENDAS

Il' ,DE TODO O MUNDO, com a

participação. do' novo. elenco
rádio-teatral 'da Rádio. Guaru

já .

Uma oferta da LOJA REN_
NER - A Casa dos artigos de
qualidade!

... ,. ,.

TINIAS PARA PINTURA
COTTOMAR.

Passou, ontem, o. aniversár!o
natalicio da esma. Sra. d. ;\l1t'
;Lessa. Cardoso, dedicada prof'es
sara do. Grupo. Escolar Arquidío
-cesano São José, a qual, por êsse

-motívo, foi muito felicitada pelos
-seus alu�o.s e pessoas dê suas rela- Lendas de .Todo�

o· 'Mundo
-ções.:

.

-a-

FAZEM ANOS HOJE
O' Sr. Paulo. Schlemper, indus,

"

trial,
A exma. sr. d. Olivia Andreia de

Carvalho. Rosa, esposa do sr, FI'Í.
-dolino X. Rosa."

O sr. Mário .Wiethorn insnetor
-escolar.

. .

. O sr. Haro.ldo Barhato, funcioná
.rio do. Tesouro do. Estado.
- O sr. João Opuska ;
- O sr. Manuel Rosa Alves,

;;1'ermeiro..·

,

. / '

- Panelas de Pressão ARN,O
.�

ii Cr$ 5'-0,00
Grelhadores . Etétricos
, a Cr$ 300,00
na Eletrolaodía

Rua Arcípreste Paiva - Edt Ipase - Terreo

Charles. Bdgard
Moritz

Regressou, ante-ontem,
via aérea da Capital Fede •

ral, acompanhado âe sua

exma. esposa. o nosso pre:
.

zado conterraneo sr. Char

les/Edgard Moritz, concei •
tuado industrial e Presi

dente da Federação do

comercio de Santa Catari

na e. Presidente do conse.

lho Regional do SESC e

. SENAC.·
o' ilustre coestaâuano

participou, naquela Capi·
tal das reuniões que sob a

presidência âo sr. dr.' Jo

ão Daudt d'Oliveira, rea:

lizaram os representantes
dos Conselho Naciona,l do

Comércio e do Conselho
Nacional do SESC e SE·

NAC, quando foram abor:
dados problemas de vital
"interesse para a classe pa:
tronal do Brasü- bem co·

mo assuntos que dizem

respeito á economia nacio

nal.
.

"O ESTADO". ao regis
tro desta-nota, apresenta
ao sr. Charles Edgard Mo·

rüz, cordiais cumprimen
tos.

·It.':"". Cr$ t.150.00

PARA� OS 'MALES 00 ,.

(. FI'GADO
ESTÔMACiO e INTESTINOS

CASA MISCELANEA
a

dittr
buidor. dOI Rádio.·" R,":::C, I

ictor,' Válvula. e;'DiIC(H.
RU9 Coneelbeiro: Môllu

. .� ..

o quanto custa uma enceradeira

A.-R N O
ELEC.TROLANDI_A IIcua Arcípreste Paiva - �dificío Ipase!"Terreo

•

ac
•

'r 1
•

1 n
..

1 o·
"PORTA ABERTA".
COMOVENTE ...

SENTIMENTAL ...
REAL COMO APROPRIA

VIDA!
No Programa:

1)0 - A Marcha da Vida -

Nacional;
21'" - Atualidades Warne{

Pathé - Jornal.

Preços: Cr$ 5·00 e 3',20
"LIVRE" -,- Crianças maio-

.

res de 5 anos poderão entrar

na sessão de 5 horas.

RITZ - ODEON - ROXY

Simultaneamente

Ritz - As 5 e 7,45 horas.
..ÓDEON _:_ As 8 horas

Roxy - As 8 horas.

.

(Em 3 casas para que tO?OS
possam assistir)
- O filme campeão de bilhe

teria!
- O "record" absoluto de

agrado!
VICENTE - CELESTINO
... o cantor do povo. .. can

tando para o povo no seu prí,
meiro filme.!

O ÉBRIO
- O maior drama já apre

sentado pelo cinema Brasilei
ro!

Canções
e

inesquecíveís.
destacando.se:

.

'�O ÉBRIO" e

- �

.........
"I_

..

-_
.........•....••• J.

IMPERIÓ (Estreito)
As 7,30 horas.L,

G-eorge Montgomery,
Ruth Roman

A FILH1 DA FORAGIDA

Dr� ee, Moennick
cientifica aos clientes e amigos, que estará ausente
até fins de Novembro, fazendo estágio de aperf�

çoamento no Rio de Janeiro.
'

•

.

Por toda a parte, o objetivo da Ordem é -reu. Eis porque- diviso nesta hora para a Ordem
.rur. ?omo numa -grande família, os advogados, su- F

-

U· tó
..

S·
.

I
dos Advogados, a generosa tarefa de estudar 'o

ibordmando-os a um forte pod-er disciplinar e ela- ooçao IS rica e OCl8 mundo em que vivemos, o d·9 povo do Brasil. obser-

bcrando as regras de um código de ética profís- d O d d Ad d
vando a vida da gente miserável das cidades e do

.sionaj, capaz de elevar moralmente o nível de sua a r em os voga os interior do país- ínteressando=se pelas condições
,a�ividade, ímprímíndo.lhe o cunho de independên- "Mais oportuna ainda é esta comemoração. dos homens de trabalho, que não dev-em existir

cia, honorabilidade. cultura e devotamento, indis- A revisão dos princípios, fundamentais do di- som-ente nas épocas de eleições ou quando vitimas

:pensáveis condições para o preenchimento de sua reito é problema que preocupa os juristas, nesta dê .violêncías dos poderosos do dia, por motivos po,
alta finalidade social. .> ,. ,

época de profundas transformações sociais. No líticos ou releítoraís.

No Brasil a Ordem vem realizando os mesmos desénvolvimento de seus aspectos. o direito tem Os advogados brasileiros já contribuíram mui·

.
inestimáveis serviços sociais, de que se tornou de acompanhar a evplução das idéias e sentimen- to para elevar o teôr de vida política e da vida cí

er�ora em outros países. Seu primeiro resultado tôs' contemporàneos, para ser o reflexo da vontade vica no Brasil, defendendo com bravura o brrusileÍ-
101 a aproximação efetiva dos advogados entre si, comum. Não se pode inspintr '�penas nos desejos 1'0 politicamente fraco d�s abusos de poder do po·
crhndo um centro onde possam'melhor conhecer- ou no interesse do mats forte e ineluavel:J,nente há liticamente forte. Foi a fase brilhante do Hbera

se, trazendo cada um,em benefício de todos, a con_ de corporificar no seus estatutos as áspirações, t�n- lismo político. de que foi campeão o grande Rui

_ tribuição de seu saber e experiência. dências e anciedades dessa grande massa de lTI- Barbosa.
.

Em nosso país, já se disse que o maior mal pa- fortunados e oprimidos que constituem os baixios
.

Há porém, uma liberdade que em vez de ser

1'a quantos trabalham e vivem da inteligência, é das cfasses socais. defendida· precisa e deve se:& combatida. E' 'aquela
<.:0 isolamento. Apesar das ruidosas manifestações A orientação geral da vida jurídi�mudou ra- outra significação "tremenda e cruél" do vocábulo
de nossa afetividade, somos um ,povo de intimida- dicalmente no sentido individual para a feição de� liberal, a que se refer� .o professor Gilberto Amado

d� mais impenetrável, talvez devido à contribUÍ-
_ claradamente social. Assim, o papel do direito se e que tanto tempo foi esquecido: Fa ll�erdade de

çao de instintiva desconfiança do sangue indigena torna maior. Ha de ser por meio dê1e que se po_ morrer de fome. Os abusos da exploraçao do eco_

que nos caldeou a raça. derão atenuar o:s gravames e asperezas da ques- nomicamente fraco pelo economicamente forte.

O convivio na Ord-em as comuns preocupa-· tão social. Esta não tem que ser resolvida. 'nem, Nós, os �agistrados, igualmente preocüpados
'Ções e os comun�,.:jnteresses que ligam os advoga- pelos processos utópicos. nem pelos processos vio- com êsse terrivel problema, dispensamos lhe aten-

,dos aos mesmos assuntos a examinar e resolv-er, a lentos. çâo (vigilante e, serena. sem receio de ,enfrentar os

,obra de educação empreendida .tunto aos advóga- possíveis escolhos da trilha por onde etlveredamos.

d�s jovens. pa!:a desbravar-lhes espinhos. �a �ar- Dentro da ordem jurídica e ·no regimen demo_ Aí estão os repertórios da nossa jurisprudência, as-
relra, tão fertil em "contrariedades e desilusoe.s; crático' o direito proporcionará, pela influêneia. "Sinalando, cada dia que passa, novas vitórias dO'

tUdo contribui para criar entre o,s advogados do, das idéias de solidariedade e interdependência dos ::.lreit,o e da ju::;t,L��, _

_

Brasil, ,e em especial, entre os de ,SANT� ?,ATA_ diversos fatores da riqueza social, as fórmulas ne- Não almejamos outros títulos. senao o,de de-

RINA, essa "uma só alma e um so coraçao , que cessárias para conciliar interesses díspares. fensores .do mais sagrado de todos os ideais, posso
é_o ideal dos corpos coletivos que tendem à perfei,,- Nessa nobre tarefa uma párte precípua cabe mesmo dizer�. - o mais nobre de todos, consubs-
çao moral. à Ordem dos Advogados, corporação de homens de- blnciado na riovª. fórmula da justiça social: "dar

Por tudo isso. é que concluimps que a funda- votados à prática do�direito e da justiça e que, vÍ- a eadà um que neCe�sita", ao invés do que lhe per
ção da Ordem d�s Advogados fOi oportuna. F�i vehdo no dia a dia da vida profissional ao c'ontacto tence, da velha fase fndividualista do Dir-eito.
Um ato que veio demonstrar, que apesar do sentI- 'Íntimo dOiS sofriment:ls. das aspirações e dos in- Esta, senhores advogados, a mensagem que vos

.�? acentuadamente politico da revoluç�o de 1930, teresses, que formam a trama da vida jurídica do trago, em nome dos magistrados de Santa Cata

J� se compreendia então, que não haV1a no Bra- nosso povo, nas suas eXD"e-<sÕeIS de poderio ou hu- rina.

SIl! apenas questões de ordem politica, ma� q:ue mildade, 'estão numa situação exc.epcional para 1!lorianópolis, 18 de novembr:') de 1950". I

,ex�stiam também problemas de ordem_ SOCIal e colaborar cgm o .seu ISabel' e. ex�riência na. obra .

NOTA: ----:- �a primeira parte deste trabalho, pu-
c�Ja solução, como pensavam alguns, nao P de renovaçao SOCIal, que aCIma de tudo. VIse 08 ,bllcada na edlçao de ante_ontem. onde,saiu: "resti
fIcar compreendida no. âmbito de ação ·das autori-, superiores e p€rmanentes interesses da nacionalL \.tui9ão �as legiões de Varus", leia-se "destruição
dades policiais. . dade. ,., das l:-glf)·:;S de Varus". .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OOI1.titl1lçiio liGa Soal.dall..
NATURALIZAÇOE3,
Titulo. Dlalà'rat61'1a. r
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I
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'), Eeol'lt61'lo • R••ld.l1ola
Rua Tb:ad.nt.. '41,

"FONE •• 1468

DR.I. LOBATO <FILOU
Doeilças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia:' do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
mail de Medicina. Tisiologista.e
T�.$iQcirurgião do Hospital Nerêú
Ramos. Curso' de especialização '

rrelo S. N. T. Ex-interno e' Ex
assistente, de Cirurgia do Pro],
�go Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmídt, a8
• Consultas, 'diariamente,

das is às 18 horas.
R-es.: Rua Durval Melquíades,
.28 --- Chácara do Espanha

Ago�a,

Pedidos com Representante
Pua Santa Catarina

DORIVAL ·S. LINO

"'
Edificio IPASE - 2. andar

1Caixa Postal 260

F�orianópolis - S. Catarina

(
DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ

e

DR. ANTONIO nra MUSSI i'

Médicos
. Cirurgia-Clíniea GeraI-Parto.

Servico completo e especialisado das DOENÇAS DB
SENHORAS. com modernos método. de dlagnó.üco e tra
tamento.
COLPOSCOPIA - BISTERO - SALPINGOGRAFIA - II.-E

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas eurtu-EletroeoqulaOlo-
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

.

Consultório: Rua Trajano, nO t. tO andar - Bdifleio
do Montepio.

Horário: Das 9 iii t� boras - Dr. lIulll. I

Das t5 ás is bO,ras - Dra.Musal.
'

Residênw.a - Rua Santo,'Dumont. 8. Apto. L

, êõMPlNIJJÃ"'''mANÇIADA''1lDíl;'��''_'-
f1Uidada em 1870 - Séde: BAHIA

INCANDIOS E TRANspo.rn:8
Clfru •• Bala.,••• ' 1'44

CAPITAJ..' 8. pSERVAS ert
RespoDílabildadea •••••• • • • .. • • • • Crt
"Receitá: •••••• •••••• •••••••.••••• • • • • ert
Ativo '. Ct1
Sinistros pago. noa 61timOl, 10 anOl •••• Cl't
Responsabilidade. ••••.•. ••.•. • •• � '. • • • • Grt

J'O.'OO.fJ08,lo
1.978.401.755.17
,17.053,241,80
142.176.601,80
18.887.811,10

71.711.401.101.20
Diretorea:

Dr. PamphUo 4"Utra Freire .e Ca"a•••• Dr. FraaelH... lU.
ADisto Ma..,rra, Dr. Joaqatm Barreto d. AraAJo • .T_ A'hr•••

'It'''''-&�_& ...
_

.••._ • .. &__-&-_-_-_-_.....-_.._-..-_-_-IJ7_-,.-_.._T_-Ç_-_........_.._...._.._.....,..... ......,..

OOMl?ANIl'HA 10 �OS co�r�
� �CClpENTES DO TRABALHO A

SEOE SOCIAL,�

PORTO ALEGRE

RUA VOLON ,'ÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.0 ANDAR

CAIXA POSTAL. asa • TEL�ONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA>

AgenCia Geral para 8ta. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.

Caixa Postal. 69 - Tel "P,otectora" F,LORIANOPOLtS

Y ,

<'

·0 Sahio '.,.

Dr. Paulo Fontes
Olllleo a O]IIIrador

;_s"ltórl,,: Rua Vitor 'M.� ...
Telefcu: 1.405

c-.ultat 4a. 10 l. 11 • ... I' II
",. fIln Raldfncla: Rua IJI_ '

II. - Tdafou: 1.,"
,_..-

-----

'jDr. M_ilton Simone Pelei"
Clinica Cirurgi�a

lIoleati.. de Senhor••
f CIRURG:IA GERAL
... Serviçol! 49,S P�ofessores .Bene-

Transporte. car,a /
ficto Montenegro e Piragibe No.-

oi gueira (São Paulo)

Sa8 FRANCISÇO DO SUL para, NOV4 108-1 Oouultu: Da8 U ia t7 boru
.. ·••• ..

<i.üÁJt·ii·�······
..•

Infol'tnagõ•• oom'C). Agente. r "

.

B.. F�rDando Machado. 10 POIIIUe V.•. CDU OU terNUa ....

Flodao6p.oli. - Carlol HoepckeS/A - C[- Teletone 1.212 ( E 1/ t 1 � OMS'
i

C I
_._- ..�der"

Sã ." d
1. e eco r.. • 'VI canti

. Nilo encontra' comprador'
"

/""

O �r.nci.co O 8ul- Cs,!'lol Hoe'pcke S/A -CI- Tehloae 6 ''ti)) � �MACK I!lntregu� ao l!l8cr1t6rto' 11mc!M'.
�ca uelu.i1r&!MDte de ........ L AI

.

;"F��'iif Rua SaldaaJia )IarIJIM. 11
It... ....Ve8.

t.
I

f�i�::::::::::::::���;;;;;;��;:;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;::;:::;;::::;;;;;;:l__��:"-::.,:.�;,�:��'-����,[,���.:'!q:.�.f::==:)'=�_.��:Rua���::::�����'��__�__
.

.

","'

...... ,.
•

RAD�OTERAPIA
.RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Ate••e. 4liàriameate. •• Hospital ., euwa••

,
..._.

Dr. lins' Neves} .

'Dr. Polydoro E. S. Thiago
""ter da MaterDidad•••'.1" •• l(641co • ......tn

BHpltal de Caridade I.'\R�pital de Caridade ct. Mo.-

CLlNICA DE SENHORAS - CIo rianópou.. AJllutente da
'

RURGIA PARTaS Maternidade
.

'lapÓltiCO, controle. 'e tratamentv .)oençu doa órgãos lnternQa. ..,.

JII)eclaUudo da grayidêl. Di,tor' cialmente do coraçto e vuoa

tiM da adoleteêncla e da menopau· Joençaa da tiroide e demala ....

L Pertubaçõea menstrua.la, l't�'"
\

dolo inter.liu'
\
Uç6e1 e tumores do aparelho lem· 3IDica e cirurgia de aenbonas ......

AI feminino. Partoa \

J�raçõea do ntero, ovárloa, tram· ,flSIOTERÁPIA - ELECTROCA5-:

_. apendice, b6rniu, varlseA. etc. DIOGRAFIA � METABOLIS.O

;trnrgia plástica do perineo (rã· ,BAI!5AL
1Il'U) IOlURIO \o

.....
E CONSULTAS: .:

\SSISTENCIA AO PARTO B O.e... D1àr1amente das 15 u IS. l'J.Ooo'

RAÇOES OBSTETRlCAS I. ruo .

1G$llça. glandu1area. tíroíde, o....· CONSULTóRIO: ,

los, hipopiae, etc.)' Roa Vitor Meirelea .. 11
.

'tlIturbiol nenotOl - FAterllidade Fone mannaI 1.701
.

Regime�. RESID:&NClA=
-ouo1t6rio R. Joio Pinto, ., - 1sL &venida TrompowlkI II

411 Fone manual 711

RuM.. fi. 7 de Setembro ._- Bdifo

MI. fi Sou't:a - Tel. 848.

I.

;Or. Roldão Con,oni
�J�tfI� ��tisTIAsAI.J:·g:· -,

NHORAS -- PAltTO'
I'oraado !Ida l'uuIdade • ....
..... UalTenidade de SIe haItl,.
....de foi a..latente·por' ririOl -- .. /

'

6eni�- CIrúrgico do Prof. �-
CIfttIj "III!

ClrlU'Ela do eat6mqo e .tu ......
...., lote.tinol delgado e ji'oMe, UnI<

de, ri..., próstata, beld.., .....
aririOl a' trompa.. V..ricoéele, lIII4d-

ceie, .,.ri_ e benIU. .

[
eonlultaa: C.. S l. 5 llorU, I ftII
J'elipe Schmidt, ·21 (alto. da Cala

, Paralso). TeIef. 1.591
Il..ldattda: Rua EateYet Ju.... 17.,

TeW. 11. 164

O,. Newton d'Avtla
Jlnrsla geral ._ DoeDç.s ds s.•••._

rnJ_;_ Proetologt.
FJekieidacle Méd.fea

Àuo1tório: Rua.Vitor Meirelea D,

li - Telefone 1.S()7
Consultas: ÁS 11,80 horas e I. tar

I. das 15 horas em diante
Residência: Rua Yidal !Umo. II

• - Telefune 1.422.

Dr. A. Santael,
(lPormado' pela Paculdadé-.....!'ae»
lIlal de lIIediclna da UnÍ"t'erilülk

(lo BrasU)
o

,

Iüd1co por concurso da 4lI1!1lStm
c1a a I?&tcopatâs do D1lItrtt0

Pe,deral
.

l!J:,lDterno de Hospital h�\
trtco e lIIlmicOD!l1o JudIclA110

-

da Oapital Pedf'...al
1b:·1nterno da &anta Oasa de MJ.
..
Mncórdta do Rio d. Janeiro

"

OLmIOA .KrmIOA - DO_Q'"
. mmV08AJ!1

• OOnaultOrio: lIIdiflc1o' Am6U&
..to - lIala I.

.

Bes!d6ncla:

Avenida Rio Branco, 144
.. Das ta ... II ·!:loro
Telefone; ".

OODllultórlo - 1.JOõ. "'-.
likIIid6ncfa - 1.1••

I

Dr. Má,io Wendhsusen
atU. .6Hca de adttltDc • tria_
Utt:uultóno - Rua Joio PInto. 1.

Telef. K. 769
o

Çcuulta das • li 6 ........
:'_""da: !'eH,. lIeldlUt ._ ...

Telet. 11.

U. 'f .&:LIi oe ITAJü
Preeuellll .. .Act....

Prognno,
L1VRARU 41,�

aoü

:1

/'
.

"VIRGEM ESPECIALIDADE"· da
elA;WETZEL1IND asr ar �L .. JOIN'V [L ��: ("4JrOll 'r;l S

, .

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA'
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Q ESTADO- Quinta-feira, 30 de Novembro de 1950 5

SINOS DE NATAL é a festa dos que tem um cora�ão 'generoso, �
que. repartem o pouco que é seu com aqueles qu� na�a tem_.
Concurso para a Rainha dos Ser· SINOS DE Assustada!
vidores Públicos de S_ Catarina NATAL

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

finalidade altamente iiu:
manistica - atender - às
necessidades das crianças
pobres da Capital,.
Tão nobre e patriótica

�panha deve contar com
o nosso decidido _ apóio.
Façamos todos, 'irmana

dos no mesmo sentimen
to cristão, da nossa ale

gria de Natal a alegria
das criancinhas pobres
de Florianópolis.

'CLINICA E CIRURGIA DOS O
LHOS - OUVIDO - NARIZ E GAR
GANTA DO

DR. J. J. BARRETO
Formado pela Faculdade Nacional

ãe Medicina, da Universidade dp
Brasil. Ex·assisteute 408 Servíços
de Ottalmologta, do Professor Caldas!
Brito, da Policlinica Geral.do Rio
de Janeiro, e de oto-rino-Iaringologia
do Professor Leão VelIoso, Hospital
Moncorvo Filho.

�,.O lumb Iaa CaP laia IlaZaça-'0 S .11 ��:{�:��::iOd:ia;:=_e�:�j:n:�r�:::"
_

_., dIa l° de Novembro, no horár-io da
-

A Columbia Capitalização SIA. avisa aos snrs. portadores t4 ás 18 horas.

-de titulos, que a partir do próximo mês, êste jornal publicará -P----;_,_I----S-O-L-'--os resultados dos sorteios mensais. I ara co ocar

I em seu Sapato
PROCURE

Oswaldo

Aluga-se
.- Confortável 'casa, 'sita à rua , 7 d 'I

Não de esmola' nas ruas. AuxiUé

Bulcão Viana nO. 61. com recente
•

BVarleCnO àe-VSee.a �� a.s�����:��� .�����i.C.i��t��....••instalação de agua fria e quente,
Ila-mpainha elétrica, .díspondo de

pamplas salas de visita e jantar, 4 Vende-se, com urgência, um rocura-se casa
-1 quartos. espaçosa cozinha, quarto barco à vela (TAB'8) em ótí-

.

de banho novo e cojnpleto, com mo estado de conservação, para alugarchuveiro para empregada. completamente equipado, por
A tratar na A'Venida Hercilio preço irrisória. Procuro alugar uma casa de me-

��.z�.�::. :�-.���'�. ��:�: •••••••••• I
Tratar com Santos n�v�N�O �:!a�r���s:���e see� ��a�:����ç:=

Se rico quereis fiCS.f. • ••• :...................... •. se preterencía a que tiver garagem
De modo tacil e elege) .

I
' ou galpão. ,

FazeLhoje uma inscrição TINTAS PARA IMPRESSÃO Tratar com .o agente do Rapido
Credito Mutuo Predis C O T TOM A R _

Sul Brasüeiro - Telefone 1172.

.1 ;_-;_.-� 0."'1:-.-1.' rIII,.. Fabrloante. dl.trlbuldora. da. afamada. oon._q, 1• .,
'1111 f.025.. -DISTINTA- • RIVET(.Po"u. 11m gran;

d.· .ort:lm.:nto d. oa••mlrclI, ,llaado.: briDI
bon. e batato.; aigadas••• 1moltlDI • a'flcu".nto.

:1
. para .lfalat... qUI S ,.a.h. diretam.nt. deli I_.naoll'.. 'Iclbrloa.: A CGla -.I. CAPITAL- .ha.mca.Ji ··Gtllt.g80 dOI 8nr.: Oom'l'ohi.t•• do h.,tGl'icl DO ••atido d.�lh .. ,.faJ1er.!1\ '�'1ID.

",lllta C'u\tem d••fetuC;-i'ilm IIIUa.. uem_reul MATRIZ 'em F!Oflcstl6poUI11.. 'jFILIAIS til\'! 'BIU!menal..1�,i�L(lj.é. <

��u:::z:zz:al!f!b# r N§&� .c83fi"f TT k:di.\1i1li..'@ow# se.�
-

MI
.....,_ »

o Departamento de' Jogos, Recreações e Turismo da As

-socíacao dOS l?ervidores Publícos, em prosseguimento às suas

::8.t.vldacl.F-s, tará realizar o concurso par-a ,';i. Rainha d03 Servi
-dores Publícos de Santa Catarina.

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

.anteríor.
.

O Departamento referido resolveu para maior brilhantís
.mo do concurso traçar as seguintes normas regu.acoras do
smesmo:

1°) _. - A comissão crganízadora de ·-:.OllCur-SO será com

-posta 10S integrantes tiJ Departamento de Jogos. Recreações.
.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 (puNica (federal, estadual, muni-
. .('jpal ou autárquica); I

b) - ser solteira.

3°) - Os votos serão vendidos a Cr$ 1,00 e estão a dispo
'.;sição dos interessados nos seguintes locais:

Livraria Progresso e na Associação dos Servidores.

4°) - As urnas receptoras de votos acham-se no cinto
::Ritz·e na Associação dos Servidores Pubhcos (Rua Trajano, 37},

5°) - �s apurações serão efetuadas aos sábados na Asso

-eíação dos Servidores Publicos, podendo assisti-la qualquer' in
teressado a partir do dia 25 de novembro proxírno.

6°) - Serão computados sómente os votos com o carím-
�bo da Associação. I

7°) -- A apuração final seguida da proclamação e coroa

".çãô da Rainha, far-se-á em "soirée" que o Departamento de
__Jogbs, Recreações e Turismo promoverá no Lira Tenis Clube,
lho dia 17 de dezembro vindouro, data da fundação \da Asso

-cíação dos Servidores Publicas.

80) _ A Rainha eleita, será ofertado. além de brindes.

'suma passagem de ida e volta ao Rio de Janeiro- pela T. A. C·

/

VALVULAS

I'bili'$
. -MAIOR ESTOQUE

fttlântida Radio Cal. Lda.
Rua Trajano, 31

.

Loide Aéreo Nacional
Agentes: Z -, L. STEINER & ClA.

lEua Alvaro de Carvalho, 1. - Telef.: 1.402
-

NOVO HORARIO
COl�unicamos os seguintes horarios:
Para o SUL (Araranguá e Porto Alegre):

Terças e Sextas, as 11 horas
I
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 (linha centro) e Belo Horizonte.

SEGURANÇA - RAPIDEZ - CONFORTO E ECONOMIA
r

HELENA SCHLEGEL
e

ADELBERTO SCHLEGEL
-

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

VALTER.

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

teleron es 1536 e 1324
P.15 de Nov. n.22- 2·.andar

\

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Npuneira
M.dicacao auxilier DO tr'ltarn.-:at

-

<, - da .!.fUi.

Casa residencial, construção sólida, 15 I compar
timentos, 0 instalações sanitárias completas, 2 gara

gens, terreno todo cercado, medindo 33x80ms.
Aceita-se, como parte do pagamento, automóvel

Mercury, Ford ou Chevrolet, typo 48 ou 49.

Vendem-se, tambem, os móveis.
Ver e tratar à rua Rui - Barbosa, 20·

(Pedra Grande), nesta Capital.

/.

Combate as cáries

Agrada mais

Rende mais

Não há nada melhor que

_. KOLYNOS para combater a cárie dentaria.

,VENDE-SE

r:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"

o ESTADO-Quinta-feira, 30 de Novembro de 1950
.�--------------------------�-------------�-----------

Unho belga 'para vestidos em todas as cores metro ac-s 89'00
(cus�a normalmente' Cr$ 12<;l,oo)

Sedas em p:xdroa.agem moderníssima a Cr$ 20,00. Sedas estampadas a Cr$ 15,00. Combinações de seda a Cr$ 39.00
:7 J'ffilhares, milhares .de vestidos, blusas, saias, maillots, por precos que são

Um verdadeiro ·desa·fio· à época, na A MODELAR!!!

6

•
I

,

� B' ou não bagagem
o automóvel1
Rio., 28 (V.A.) - o TribIJUl'>j;

Federal 'de Recursos apreciou o

mandado. de segurança ímpretado
pela senhora Elisa Lind contra o

inspetor da Alfandega, que apreen,
deu um automovel seu, trazâdo co

mo. integrante de sua bagágem, de

pois da promulgação da lei 121J5,
que proibe a importação. do auto.
moveI como bagagem. O- rribnnal
Federal de Recursos liberou o

I

Se'rvl-dores PU'·blt-1"48'
carro porque a presunção legal é

"V de=que o conhecimento da lei no

San'� c� terma
estrangeiro se dará noventa dias

I.. . u. após sua publíeação o que benefi-
ciou a impetrante.

<, Durante o julgamento, o juiz rEI"
- 2as., 4as. e 6as. das, 17 às.,...� hs. mano Cruz debateu detalhes da lei
- 3as. das 17 às 18 horas e 5as. das que se queria aplicar, salientando

14 às 15 horas. que o art. 36 das Disposições Pre,
- 3as. e 5as. das 14 às 16 horas liminares nunca definiu o que era

(doenças de senhoras em seu bagagem e não o define agora com

consultório) . Aos sábados, na vigencia da "iei 120.. Assim, conti
sociedade, clínica em geral, das nua sem definição 'legal o termo,
14 às 15 horas. não j)odendo as autoridades execn

- Diáriamente das 15 às 17 horas, tal' e o judiciário impedir Iegal-
- (exclusivamente crianças em mente a importação de autornovois
seu consultório)'. como bagagens•.

Dr. Antonio D. Mussi � Operador. _

Observações - A Associação não se responsabiliza Não de esmola nas ruas. Auxilie
por nenhum tratamento especialí as associações beneficíentes.
zado sem a prévia indicação dos
médicos da sociedade. Nas 'visitas ,\

à domicilio o transporte correrá Contra a' InUlatarra-por conta do associado. ti

�.,' �aldy Silveir� - 2° s�cretário a� bo�bardeiot na

r,-Clube
.

de" 'Rq" f'" lftld' - L 'Mandchúria
.

.� !IS' o . Ul LONDRES 28.' (V.A.) - As au-ii U .

toridades britan'Íeas anunciaram
1" - .. que, p elo menos rio momento, LI

" O n V I • e Inglaterra se opõe a qualquer mo-

.

A Diretoria do Clube de Regatas "ALDO LUZ". tem o pra>. vimento tendente a autor-izar as

zer d� convidar todos os associados e exmas. famílias,'para as- Iorças das Nações
..
Unidas, que se

sístírem ás solenidades de benzimento e batismo dos novos
encontram na �orela, a bornharrlc;

b
'

.
ar as bases clunesas na Mandchu.

arcos, recentemente adquíridos, SKIFF e AUTERRIGUE A ria.
.'

DOIS C/PATRÃO, os quaís tomarão os nomes de: SIDNEI e o QUE DIZ \"CE SOIR"

�OACYR, respetivamente, em homenagem aos dois antigos' PARIS, 28 (V.A.) - O diario

defensores deste Clube
'

-. comunista "Ce Soir" publicou ex-

As solenidades ter�o lugar na séde do Clube, no próximo
ta l�o.ite, �!11 titu.los garrafais: "(I

d
. '. ;' . projeto de Washington de bombas-

ommgo, dia 3 de Dezembro, as 10 horas. dear a China poderá d t
.

- •

, a e errnmar :l
O Skiff "Sidnei" terá como madrinha' a graciosa menina irrupção. da terceira guerra mundi;

iYára-odila Noceti e o, auterrigue "Moacyr" será batisado pela aI".
.

,

gentil senhorinha Lourdes-Maria da Silveira.
IFlorianópolis, 28 de novembro de 1950.

EURICO HOSTERNO - 2° Secretário.
ALCIDES ROSA _ Presidente Vai à. ,

Veleiros da -Ilha
Assembléia 8eral

D� acôrdo com o Artigo 15 dos Estatutos, convoco os se

nnores Associados para a Assembléia Geral Ordínáría, no dia
1° de Dezembro próximo, (sexta feira) áS,20 horas, nos Sa
lões do Clube Doze de Agosto, afim de se procederem as elei

ções do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Comodoro e

Vice-Comodoro. _

Florianópolis, 28 de Novembro de 1950.
Jorge Barbato
Comodoro

AiS. dos
de

SERVIÇOS' MÉDICOS
�r

Dr. Danilo Duarte
Dr. Paulo Fontes

Dr. Renato Costa

Dr. Miguel Sales'
Cavalcante

,

Será, hoje, julgada a senhora
Dagmar Renaux

Jcademicos da ,. de Direito de Santa
�atariDa assistirão aos debates

Reafza-se hoje, na cidade de Brusque, o julgamento da
Sra_ Dagmar Renaux, implicada no caso da morte de seu ma

rido, o industrial Ivo Renaux.
Para assistir a esse julgamento, que vem despertando

'grar:_dt; interêss� no nosso meio forense" seguiu, esta manhã,
em ônibus gentilmente cedido pelo Dr. Adalberto Tolentino
de Carvalho,_operoso Prefeito desta Capital, uma lúzida cara
vana composta de quartanistas da nossa Faculdade de Direi-
to.

.

Liderand� aqueles. acadêmicos seguiu, também, o' profes
sor Dr. Joaquim MadeIra Neves, catedrático de Medicina Le
g�l, a qu�m ?evem o� caravanistas a iniciativa de tal excur
sao, a prtmeira no genero realizada por alunos da Faculdade
l�e Direito de Santa �atarina.

A esmola dada filas ruas agrava
'o problema da mendicancia.

Europa
RIO, 28, (V.A.) - Adianta'

se que o ministro Ribeiro da
Costa, presídente do Tribunal
Superior Eleitoral, dentro de
breves dias entrará em Iícen
ça, viajango-"em seguida para
a Europa. Em consequência,
ascenderia à presidencia da'
quela alta côrte o ministro
Hannemann Guimarães um

dos juizes mais cultos e �cata'
dos do Supremo Tribunal Fe
deral. Por sua vez, seria con
vocado para 'o TSE o desem
bargador Edgar Costa.

AUTOMÓVEIS
CAMINHÕES

CAMINHONETAS

FIUZJ' LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
Florianópolts

E 5 O 'T E R 15M O
<, De ordem do Sr. Presídente convoco os srs. associados pa
ra uma Assembléia Geral para apresentação, discussão e apro
vação do relatório da diretoria; balanço geral e inventário, à,
realizar-se no próximo dia 4 de dezembro, 2a. feira, as 20,3()
horas, na Séde Social,à rua Conselheiro Mafra, 33 - 2°. en
dar.

-n. Moura .:. Secretário.
_

.

...._----�.

A LUTA NA COREIA

Cidadãos da cidade de Waegwan, na Republica da Coreia"
voltando. a seus lares enquanto infantes dos Estados Unidos;

prosseguem em sua marcha de limpeza do remanescente das;

forças comunistas norte-coreíanas,

Clim,SItIl, GUV:!a'i:iIi., Pil.me I

Me;'!!!] Ô!ll"�m!'!lb(>r�;e. pelol J'm�
'In res �,n�ç",� só fi" CASA;'lMlt'

'. -qEI.ANEA -JitUClCo. Maff&,f�"';;;';";"";;;:";';;:"";;''''';';;;';:_'':':_''';;:;;';;'';'':'''':::::;__;;��'';;''';'__;_:;';'';'''';;;';;;;_;�':'''':;':';'''';;_''';,

A esmo não respeita
.

sexo netn idade
Até hoje a ciencia ainda não. encontrou remédio bosítivo para evi

tar a asma, Diversas são as causas alérgicas desta tão geJl\!raljjada
enfermidade e com o decorrer do tempo, maior se torna o número de
sofredores em todo o universo. Grandes são/ as controversjas <Sobre al

verdadeira causa, exigindo a ciencia testes dispendiosos ínacessivess
à bolsa dos menos favorecidos.

Um. notável médico inglês, porém, após arduos estudos, Conseguia'
reunir algumas plantas de efeito terapêutico seguro eficaz .us., genera
lizado na farmacopéia, lançando. no mercado um produto. de formula

simples e sem contra-indicação, para ser usado, por criança ou àdul
to, sem a mais leve inconveniencia. REMEDIO REYNGATE - as go
tas que dão alívio imediato às tosses rebeldes, coqueluche, ansias, asfi
xia, cansaço, chiados, dores no peito, realiza com apenas um vidro de>
uso, um tratamento completo. REYNGATE, a salvação dos asmáticos, b

.

um preparado feito exclusivamente de vegetais e por este motivo de
efeito rápido, positivo, além de ser de preço módico, ao alcance de to-
dos.

'

Distr.: ARAUJO FREITAS. Não encontrando nas- drogs. e farms. ({li
local envie antcclpadamcnte Cr$ 25,00 pelo, End. Telegr.: "Mendelinas'"
Rio, que remeteremos.

.
-

VIVER! MOR,RER!
ungu�. O sangue é B vida

.

,

Tonifique-se com SANGUE-
NOL g_ue contém excelentes
elementos tônicos, tais como:

Fósforo, Cálcio, Vaaadato e

Arsenínto de Sódio, etc.

Os pálidos, anêmicos, esgota
dos, depauperados, mães que
criam, magros e crianças ra

quítícas tonilícar-se-ão com o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� T· A. C· t
r: "" �::+

* Trasnporles Aéreos 'Calarinenses S.8. I
�;: Agora, sob e, orientação técnica da Cruzeiro do Sol :t
,�. ..�.
�t" ESCALAS : ..�.
,. �
�i. As' SEGUNDAS, QUARTAS F- SEXTAS-FEIRAS: r/

..�.
�t" Rio-santo�'--paranaguá-'Curitiba-Joinvile-Itajai ..�.
�t" Lajes e Porto Alegre. -

..�.
�t" As TERÇAS, QUINTAS E SABADOS: �i·
�, Porto Alegre-Lajes-Florianópolis-Itajai_Joinvile '_ :�:
r

.

Curitiba-Paranaguá-Sant�s e Rio.
• J.

� Modernos e possantes' aviões,'Douglas i
�' �

i
. Tarifas· reduzidas /:t As residências- com grande are. do terreno. situados • <na p",

I:" �i. Caneca, nrs. 152 é 158. "

�t" , TRAFEGO- MUTUO COM: .,� 'I'ratar à rua Saldanha Marinho, nO 18, diáriamente.

t:.. Cruzeiro do Sul-Rio / �i· ..;_ ,__

� T
�t� Savaq=Pono Alegre �:..

i .. __ "' Pluna-:-I!\.()nt��i_ç1�(),� , --" l
114 :
��: . PAS�AGENS E' CARGA: "-- :�:
� L
'..�.; Florianópolis: Fi,uza Lima & Irmãos I"�.
'+.�. Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565 ..�.
1%' .:
� I -.y
�t� Agência CRUZEIRO DO SUL

'

�:."
� y

�i. RJIa João Pinto 12 - Telefone 1.500 �i.
T

( T
�t Em (laJ·ai: Luiz Noceti .

�:..
.

�.." 3 3 .....� Rua Pedro Ferreira CEdo Bauer) Telef. 29 e 30 ..
Y Y
� � �

�1: Em Blumeo8u: Aqênda Cruzeiro do Sul
'

:1=
�t" Rua 15, de Novembro, 1326-Telef. 18 �t"
� T
;::, Em Joinvile: Soe. Comercial (tMiulS» Ltd�e :::1' Coléqíc Calarinense... Rua do Príncipe, 482- 'reler. 455 �

lEd 1" t-a')
,

�t� , __ , _' m ,�t"
�t� Em outras cidades do Estado com os sub-aeerues I�t" -

Exames de Admissão: Inscrição: dias 15 a 30 de, novembros
� � .

.. ' da Cruzetro do Sul � Bxames dias 1° a 2 de dezembro, ás 8 horas .

.

�I...., �
.... íd d t d de vací ld d

..
� � Documentos: Certidão de I, l! e, ,a esta o e vacma e sam a e.

�... -

-

••� J<.:xames de 11 época: Dê acôrdo com a Portaria n. 163 e 636.
' .. � .....�... � I Para os alunos' do quarto ano:e do III Cientifico:
....,;._,._· • ·..:.....· • • • • t i+. +.:� '.. � �
..............,.•.....,.."":""•.....,. .....,. �.....,.. � � � � � � � .,. �� � � � � � .. � � �-� �_ ��-��.:.."�.��-, Em fins de janeiro.

QUEW EM GEIAL II Para os demais: Primeira quinzena.. de fevereiro (12 eU).,

I
liRA

III Exãme de admissão: Inscrição: Dias 1° a 13 de fevereiro.
VINHO ClEOSOTADO .Exames: Dias--·14 e 15 de fevereiro.

•_. • .". ,_•• �.•�••�, .� • � .'�••�. ',to •

," ,Para os candidato.s ao exame de .al<fmiss_ão haverá um curso de-
•. preparação regular desde 29 de janeiro. Mais informes com a diretoria..-

I VENCE-SE
1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA .

«B"A C C E L I"
�

cnm r,an"l'.iilarip. nar» HiO Jit.ro.. o'" sorvete. "'quioAriA r.om com

pressor "COPE'LAND" original, motor de 3 H. P. e batedeira com mo
tor de i H. B. em perfeito estado de funcionamento e conservação.

TRATAR NO "EMPóRIO ROSA". .

.

/
./

/

CURITIBA TE:U:CRAIIA: PROSE8RAS

R· á d i o·� .A t I â n
C·U R TA'"S

'Atlântida � O sucesso%da técnica" electrónica -,. Atlântida - �uper construção para durar mais - Atlântida - Som natural � Alta sensibilidade

Grande alcance - Otima seletividade VENDAS A VISTA E A LONGO PRAZO ./

.

Rádios - Electro\a.:a - Transmissores - Amplifícadores

'Atlântid'8 Rádio Catarinense Limitada

I
-LONGAS'ONDAS E

Diretor tecnico WAL'rER 'LANGE Jr. Rua Tr�jano, n. 31

(

7
,'_

Coqueiros, 25 de novembro de 1950

r

JOÃO MARINHO

PEREIR,A
e

l ZULMIRA IZA13EL
PEREIRA

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

ALCIDES ANICACIO
PORTO \._

e

FLOR-fSBELA ALMEIDA
'PORTO

Particpam a.9[ paren>
tes e amigos o contrata

-

e

de casamento de sua filha

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

,

'.

HERMANO e SOELY /

- NOIVOS

VENDEM-SE

QUER VESTlR.SE COM CONFORTO E ELEGANCIA'
PROCURB A

Atfaiatáriã· � Mello
-y.J r

_.

Rue Felippe Schmidt 4�

�

DArl LO-GR'AFIA
Correspondenel j
Comerciai

(onfere
Dlplom.

DIREÇAo I METQDO I

�mélla M Pigozzl Moderno e Eflclent•

Ru II General Bltlencourt. 48
(Esquina AlberlZue Noturno)

I
!
I �

(
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'no Brasil
Os ultimos, resultados of.iciais até"

3 da Novembro
Rio, 18 (V,A,) - O vespevtiuo houve' mais resultados novos a DU' ,Drientação serrana, ou seja, ao Estado. .o mais notável,· � Leal. Destes o sr, Acarí Silva- ..'

"'Folha da Tarde" diz que seu re, blicar do ambi nte t· b Ih
' ,',

t íod dmí d' t d B.)..
'.

_
"

.
. ".

"c" ,�� e,. em que ra a e� ,prQgr,'e:ssls a peNIO o a. '.IP.�S� . Igno geren e o, ','
anco Inco;

nresentánte foi hoje informado n» Os últimos resultados apuradr.s ]. '.,,- ,

'

,e yIVI e que me fez o intér. tratíyo. Com êle não assumi; conhece tão bem como eu o'
Tribunal Superior, Eleitoral rIU", até 3 de novembro pelo TSE S1D •

I
os SC!.1111·lltes·, Getulio, 3."82.2:-,(.;" prete de seu pensamento. E naquela época. compromissos processo de aquísíção. Tenha-oficialmente, pOI ordem do minis,

�
v , . _

Brigadeiro, 2.195.450; Cr-istiano ª: vontade de todos era uma políticos. Nem êle os assumiu se em conta' a respeito, a he-

iro Ribeiro da Costa, presidente Machado, 1.637.676;' João Mangaher, 'sói' .a de derrubar o Interven. comigo: prova 'disso, o primei- rança de trabalho de um ho..
daquela côrte, as apurações ali fo- ra, ,9A23: Para') -, vice-. �resid,�nh": 'tS'�;. inimigo. natural, do parti. ro prefeito que .nomeou . para mem que trouxe da Seúà 'o'
,ram suspensas desde o dia,.3 do Cafe FIlho,. �.384.7116 Odilon, do.·.,Falem os que comigo luta' São 'Joaquim não era meu can- seu peculio e que aqúí .trá6a-·c .r- corrente, A partir de- então ',-� 2.096.7ÚO; - Altmo Arantes. 1,487.611; -

. " , -

t I· 1
-

Vitori F' 486459 ram em São Joaquim e falem dídato. Ainda .maís.: .eom
'

01: lha há. quinze: an,os, sem' ví-acrescen a aque e jorna, - nao 1 ormo . relre, '.'. "" . '

As eleícões «Se traí, traí interesses \ de «generais» traidores dI
.

meu� partido» - declarà"-nos o dr. fturipa de C.· faria

..............._ -.-.-_-.-•••....,:t,..- - -_ - -••o!'I-• ."......... os. '(te Lages.
'. \ - : ,- �eP:l- o meu, apôío, o dr. Nerêu Cios, {sem estravagância, sem

; ..:2. De. forma que, q'uan�o: os Ramos 'es�ava eleito.' go-i.rernà. luxos. sem
-

autómoveís, . sem: 1

acontecimentos se precipita
!
dor de Santa Catarina. De tu. joias, sem passeios e sem di-"

ram. 9 seu partido .. , ,'," ciO isso, a concusão: se traí, nheirn em "bancos. Faço aquF. "

'� O meu partido' fez-o que.' traí Interesses de:
-. . 'generais um apelo a êsse nobre cídadão.

,n�ô ,poderia fàzer, isto é: �que. traidores do meu par.tid�. que ,é o sr. .Acarí Silva: o ,de'
rer 'que elegessemos governa-

'

,..:_ Chegamos ao fim?
'

que .aceite examinar detalha-
dor do Estado justamente' o _:__ Não! �Acusam-me de ven. damente tudo -quanto' possuo
sr. ce,I..· Aristiliano Ramos -

'I'
dído. Nos fatos que arrolei,' a nas suas origens, Os que me :

• __
'o mais ferrenho e combatido primeira contestação. Mas as �cusam verão, com isso. que.'

Oríentacao sadia adve�'Sá:�o,no�o. Qsnoss"ospe'!pessoas' po<_iem vender..se sem à Santa catarina e. à'su.a gerr
: Y nertus ja sabiam, que dISSO receber recibo. O que ., tenho, te generosa eu dei muito es, '.

Focalizamos, ontem, nesta coluna. a recente e desconcer, 'lhes demos ..•. aviso solene, que !,tUdÓ quanto possuo, ..é a se': fôrço' e muito trabalho, nas é:

tante atitude do Partido- Trabal�ista Brasileiro -. seção 'de não apoia:iarilos essa ca�dida. ,,�unda resposta: 4 casas hípo. nunca dei uni exemplo de in- ,

Santa Cata�n�, �ban.d�nando a llnha � �ue �e ha�I� traçado 'tura. Sabiam que votaríamos . tecadas, 1 casa da qual ainda dígnídaãe.
-- nem apoio íncondícíonal, nem oposiçao sístemátlca, para em qualquer dos nossos corre' '.devo e que foi feita com a doâ' E com essas palavras o drr.
enüleírar.se aos que movem odienta e sistematica campanha Iígíonários apontados o pela di. I ção do meu sogro a cada um Agripa se despediu da nossa,

:'':;,':�U:O:::;U��d!'�:������::aOSan�: �:rt;u�:;� ;;:toP;;;;::::.e� P�:���O I ����;.�:e;Á�..!..��.��,_............:mm.._
pl�lmelIo lugar na fila dos OpOSICIOI1lStas, c�gasse ao ponto de sao, declarou essa nossa atítu. No Abt,lgo de Menores,hipotecar asolídaríedade do P. T. B. ao Iscariotes de Joínvíle. de. E se hão foi agredido, de' '. .

'. \
".

'

_

Um influente procer petebista n,u:n encontro casual, opôs ve ao sr. Antonio Ferreir�1 Presente-' às festividades de domingo .'1
alguns reparos aos nossos comentarIos, esclarecendo que o que o retirou da ,sede. CreIO .

.

d Ad 'h I R d S·I·telegrama do Presidente da Comissão Permanente ao sr. que o sr. Antonio Luiz conhe. S�. governa or .. 8r a • a I va
_ Guilherme Urban, não exprimia o pensámento unânime dos ce ó episódio. Realizaram-se, sábado e domingo ultimo, no Abrigo de '

lideres trabalhistas dêste Estado. E como.prova de 'sua infor- - Com isso.,. Menores, c0e!0rme noticiamos, brilhantes solenidades que as=
.

mação, passou às nossas mãos, um exempar da última edi- _ Com isso, aconteceu o sinalaram a passagem do cinquentenário da fundação da Pro- I

ção do "Correio do Sul", jornal que se edita na cidade de La' que- nãlo podià deixar de acon vincia Marista Sul-Brasileira, bem como do décimo aniversá,ri(} .

guna. tecer. Nós percebemos, nes;sa de existência daquêle modelar estabelecimento de assistência-

Esse jornal, cOmo se sabe, ;reflete o pensamento do jovem
-

ocasião, q�e a campanha (te I social, aos menores abandonados .

deputado Volney de Oliveira, um dos mais brilhantes e espe- desmoralização t:eita contra c' O programa, que já tivemos ellilêjo de fazer referências.

rançosos componentes da futura bancada trabalhista no sr. CeI. AristiUano Ramos fo mereceu fartos aplausos de quantos ali estiveram para co

Legislativo Estadual. Foi com satisfação que tomamos co- ra condenada pelo nosso pró' mungar com os Irmão Maristas e menores fili internados, a

nhe�imento d? bem l�nçad.o e oportu� editorial'em que o

nO-I,pno partid'Ü.' pois �ra inconce, mesma alegria pel;;:. consumação daquêles dois aconteci-'
vo lIder peteblSta defme a sua posiçao em face do atual mo- pivel que fIzessemos�governa ment�.
menta. politico catarinense. Com efeito, q sr. Volney de Olivei- dor um politico que nossa im;-r Na manhã de domingo, o sr dr. Aderbal Ramos da Silv-a,.
ra �_anifesta sem rebuço a su� dispO�iÇ�o, d.e entrar em com· I prensa tachava de de�hon�to, preclaro Govern�d?r do Esta�o, acomp�hado do �r. Gust�-
posI?�eS honrosas co� o partido maJontano, desde ql,le não

,.
atrabiJ1á:rÍlo, a�lfabeto. O v� Neves, SecretarIo do Int:nor e JUStIÇ�'. Educaçao e Sal:-.

SaCrIfIque a autonomIa do P. T. B. .

. partido, aos pés do sr.
- CeI de, esteve naquele estab�leclmento, prestlgIando, com a sua

Vê-se, portanto, que um movimento sadio e renovador se Aristiliano Ramos rezou o mea presença, a obra social que vêm valorizando 'Os Irmãos Ma-'

processa entre os novos lideres petebistas vitoriosos nas elei- culpa, mea culpa, mea ma- rilStas naquêle/ �ducandário criado e mantido pelo Govêrno'

çõcs de 3 de outubro, ,entre os quais cumpre destacar o sr. Vol- xima culpa e o ab�olveu de to' do Estado, e que tão humanitários serviços está prestando'
ney de O)jveir�. no sentido de fazer com que o P. T. B. retome das as acusações. Depois

-

dis- à juventude desamparada. . . .. . ...

a suá linha de conduta anterior, isto é, r�quira a sua liber- so, os nossos. g.enerais estavam Após participar das festividades, sendo, também, alvo,

dade de ação, ou melhor a sua autonomia, pára bem defender derroiados. Se lhes assistia o de cari�hosa homenagem dos abrigados. o sr. Aderbal R. da..-

os interesses do PQvo.
.

direito de ir ao �ampo adver Silva retirou-se.

O ilustre sr, Saul'Ü Ramos renunciando o seú pa:ssado de sário em busca de um genera.
-----------�------------'---

lutas que data de 1930 e esquecendo a sua pregação contra o lissimo, também a nós êsse' Aviões quadrimotoresreacionarismo .. consentiu em sacrificar a autonomia de seu direito era inegavel. E se a isso

Cpartido. colocando�o incondicipnalmente ao lad'Ü da U. D. N:, se, dá Q ;nome de, traição, por
-

na, " oréia
que disse se tem aproveitado para levar a efeito as suS:s mano- que eu sou traidor e eleS não? TOQUIO, 29 (V.A.) - In;. ção russa, sôbre a cidade fron."
bras divisio_!1istas e até certo ponto contrári�s à estabilidade Tenho a consciência j;ran� formou-se da frente coreana teiriça ocupada pelos ianques,-
do regimen, de vez que um dos objetos dessas manobrâs é o quilã. <) dr: Nerêu Ramos deu de Yyesanjin. Esta foi a pri-
de impedir o funcionamentó de um dos poderes cOlllstituci'Ü-

. f
que foram observados dois a meira mençã9 a aviões quadri-

nais do Estado. \ A b- b.&·
parelhos quadrimotores e três mo1;ores, desde que teve inicil}"

E-note.se que isso acontece no momentQ em que os lide- mao a. O or.rlo ,aparelhos a jato, �e constru a guerra, há cinc() meses.

res nacionailS do partido'brigadeirista lançam mão de golpes de verão Ad" a d P f"l
'

'd' DIIiSde to�a a espécie, para impedir a posse do sr. Getu.lio. Vargas. RIO, 29 (V.A.) _ Instituido ,espes a re el ara o -

ElS porque, o gesto do deputado Volney de OlIveIra colo' por decreto governamental; Ir."lo Federa·1 e-m t 95,1cando-se acima da paixão politica e das antipatias pessoais, me' deverá entrar em vigor ama·
•

l'ece ser saudado, como o sinal ,de que uma orientação nova e I n.hã, sexta-f�ira o h?r��io de

�e",
RIO, 23 (V.A.) -:- O "Diário Oficial" pu.blícou hoj� .o �r-'

,sadia.sacode o trabalhisnÍo catarinense enchendo' de esperan-
cIdo em todo o t�rrItorIo nac:o' çamento com a re5!e.Ita e a d�s:pesa da.Pr�felturll do DIs.tnto>

,

.
,_

" ."',.' nal, os ponteIros devera;o Federal para o proXlmo exerCICIO. A
A
pnmeIra ,verba consIgna-'

ça a. todos quantos COn,fIam nos destmos glQnos�s da, gleba avançar uma hora a partIr da no projeto destina-se à famosa Camara de Vereadores, que'
barrIga-verde ,pelos quaIS sempre se bateu e contmuara a se das -24 horas deSSe dia, Esta vai custar ao povo carioca em 1951 a fabulosa soma àe cento-"
hater com redobr-ado vigor o Partido Social Democratico. medida, conforme'" determina e ,dez milhões,,466 mil, 838 cruzeiros. Nesse.quantum não está,

De resto, cumpre salientar qué o talentoso deputado tra' o decre�o qpeo a insti�uiu, pr� inclui�a a diferença de �en�iI?entos ��sultan{e do aumentAa-o
balhista de Laguna com essa patnótica atitude' está seguindo v�lecera at� 1 de f!laIOodo pr_o de maIS de.�uzentos fUnCIOnarIaS �dmItIdos,pela mesa da Ca

,. .,

'

. '.. Xlmo ano, data· em que serao / mara MumcIpal para sua secretarIa. '

a rIsca e dIretnz traça?a pelo e;nmente sr
..GetlllIO Vargas, atrasados os relogios, tetol" No capitulo das subvenções os vereadores contemplaram

chefe do p. T. B. e preSIdente elelto �a R'epublIca._ 'nando à hora legal. com setenta e cinco milhões a entidades religiosas e espirit!ls
---..

'

e, esportivas com 30 milhões 637 mil cruzeiros. Entre os gre",
"

mias beneficiados há clubes de futebol um tanto dêSconheci-"
dos como "Parentes F, B. C.", "Distinta F. B. q.'"

,

------------ ---�.-'-----
, FLORIAMOPOLlSr: 30 de No vembro de 1950
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Venda: o sr .. Guilherme Urban vai ser diretor da I

Empl'ezul ...
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