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Reconhece o. PSD a lisura do pleito e 'defenderá �po
tomadas na reunlãê de ante-catem. Ent�egue's,'
do Conselho Nacional, duas notas-oficiais ..

.»

'Júbíle.
sr .. /Nerêu Ramos á reunião. A cenvecaçãa do Coo

Prevídêacias
/

'

..,

.-

reumae

�) do

a

cional do partido dentro em pouco Hepuhlica terem sido derrotados, lo
.

I
di 3tomada em face da situação polítí- j'l:odos os elementos da alta ir e-

.

ca c'()"nsequentemente ao pleito de' ção partidária apresentaram-se de outubro a nação exerceu Iivre-

3 de outubro. ) satisfeitos. Ninguém se externa- mente seu direito de voto.

Apesar dos candidatos do PSD va- sem pessimismo. A, oor'diali-
. O eleitor �tou como entendeu,

aos principais postos eletivos da dade imperava no oitavo andar com independencia e liberdade.

Ern�ni do Ama.ral Peixoto foi que.:
focMizou a convocação extraordi

,nária do Congresso Naciopal, I'e

na próxima semana com represen- eleições de 3 de outubr.o. R,esolveu querida ·por mais de. um t'erço dos
tantes da Inglaterra e da Frnnç::t o Conselho em prim:eiro luga'l'

....

con- deputados, pedindo que o Conselho!

PMara discutir a iresposta à no

f
ta de

I gratul'aI'-s,e com os demais partidos ouvisse a respeito 'a' opinião auto�.oscou, propom o. uma con eteno
.

C'i� dos "4 grandes". e com o 90v,erno da RepublIca pela rizada. do deputado Agamenon Ma- .

RIO, 3D, (V.A.) Ainda não convocados, parlamentares e 01.1-

.eram dez horas da manhã e já a tras figuras de expressão politi ca,
iaede do PSD apresentava um aspec- jornalistas que para ali iam afluiu

to movimentado em todas 'as suas 'do a, fim de participar ou se intei.,

-d-ependencias. Eram delegados das rar 6 mais depressa possível das

-seeções estaduais especialmente deliberações que o Cónselho Na-
__-_- -_ - .._-_. .". ._ ·-·- ·.• _·m·.·.·_-_·.·.-.·.-.·.·.·.·_·_-_-_-_·_·_ _ _._-....-..... _._ � �
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O tiI8 ü'rIGO Dl1RIO DE SANTA CATABINA

...� • D. &eH.'" SmNEI NOCETI - Diretor Dr. BUBEN8 DE ..lBBUDA. '&llIOI

Alo XXXVI J�11�Ot4
(

. Florianópolls- ..Sexta.felra, 1 de Dezembro" de 1950

Em «déficit» 0, Or�amento I
ELES ERAM

..
RIO, 30 (V.�ao !!!7.P�v��!��o MinhINio d/CBRAVOS» ••

"O Globo" publica a seguinte 1l0� Viação e Obras Publícas., o ctedj-'Iia: "O orçamento geral da Repu- to especial de duzentos milhõês" de ,

blica está sendo votado com um cruzeiros para 'construção, de um

11/"deficit" tremendo, na expres; trecho ferroviário que' ligará o
.

são do. senador Ferreira de Souza, Passo Fundo a Porto Alegre no Ri,c'
relator da receita na Gamara Alta. Grande.do Su! .. O projeto, �rovadq

I.Mas isso não impede que o Con- dispõe que "o poder executivo 1>0'
--

derá emitir papel.moeda até- 3�

gresso continue a' votar créditos quantia correspondente ao crpUto I
ces�eciais vultosos, extra-orçamen, -referido",

,

'

" I1ar1Os. ." Sem recursos o Tesouro para ta] I
" Ainda ontem, o Senado aprovou, 'empreendimento, Q Congresso hn-l
� enviou a sanção presidencial 01 çou mãos de meio mais facil ; emis- '

projeto. de lei da Gamara de Depu- I são E' só imprimir dill.heirv· e I
tados que "au�oriza o poder exc_ 1 pronto, está tudo resolvido".

A T.A.C. fará POISO em Iubaraf'
. RIO, 30 (E.) Urgente - Na

r,
ão recentell1ente hO�019gact0I"reunião de hoje_da, "Cecla" or pela 5a zona aérea.

gão da Diretoria de Aer011auti' Assim, com este auspicioso'
acontecimento, Tubarão será

c� Civil, foi autorizada a Tmns pela primeira vez servida pela
portes Aéreos Catarinense :l Companhia pioneira· da avia
pousar no novo campo de Tuba. ção comercial de S. Catarina.

mas• • • . .,'.

o Julgame'oto d�DagDlar Ren8ux,
'ontem, tm Brusque

.

Suspensa a sessão, que reiniciou
/_
os trabalhos às '"

13 horas. --:- Damas da alta sociedade, advogados,
'

�,studantes de Direito superlotam a sala do Júri.
"

Brus,q� 30 (A.N.) - A Sessão perlotada, observando-se ,a pre.sen,-
êo juri,'Iloj'e instalada aqui, e pre- ça de nwnerOsas senhoras dia" 80-

:sidida pelo Juiz Trompowski Tau- ciedade brus'quense e, ainda, de

j'ois, füi aberta as 11 hora,s, achan- 'advogadas, acadêmicos de Direito

rlO'se
.

presentes o Promotor Ritz- e gTande numero de jOl'llalis·t,as.
.mann ,e os advogados' Laert Mu-

-....•-v- _
- - -.� -

nhoz e Arão Rebêlo, Presentes tàm- 8rave�i am8a�a parabem os Promotor'es das comarcas

a P'8'1' do, Mondo !�� �
,.. lugiram ••• para.:te Itajai e Indaial, foram ê$tes h

d tconvidados a tomar Iug:ar no re- WASHINGTON,29 (V. A.) -- O escoo er
' 8Dta

Secretário de Estado declarou esta
cinto do juri: .

br,;lvura
"

noite que a crise na
,

Goréia--- poderá « U' �)•••
constituir uma grave ameaça para a

pai mundial. ,

I d d
'

,
.

'

'. A esmo a a a nas ruas agrava
Em um dIscurso pronunCIado pelo)

bl
.'

d . d'
.

rádio e difundido para todo o pa'Í'S, o pro ·ema a men lCanCla.

o Secretário de Estado afirmou que
'nunca os Estados (Unidos tiveram

.,

�ós as· chamadas dos jUliados,
-i) PresidGnte da sessão suspendeu
a. até as 13 horas afim de campa.
"ceerem os suplentes intimados.
r

I
Até o momento" em que tel,�gra

l'
", um teste como o presente para apro_

\
amos a ré, d. Dagmar Renlaux, vár o ser carater. "Todos os rccur-

.que será ·hoj.e julgada' como sos do nosso comando, a no,sa CO�_
�espon.sav·el pela morte do in- ,ciência, o nosso carat'] e as, t.ra�l_
dustrial Ivo Renaux, seu ,esposo, ções do nosso povo 'nos gmarao

:linda nüo havia comparecido lao neste· momento de grande r·espon

lugar que lhe é destinado aguar-
sabilidade -que a história colocou

, /" sobre o nosso pais".
dando-se para 'o reinicio dos ira- O Secretário de Estado munife.s-
balhos que éla .esteja pr·esente. tou-se ainda otimista quanto ás N_:'l.

.
A saltai ond,e está funcionando o ções Unidas e quanto ás decisões

1'illlg'anlcll' t .'
t" ,[ que tomarão. Não hav,erá falta de

0, cUJo acon eCllnen . .o

I
..

d d t
.

firmeza ou espInto e e ermma-
vem se' I I" I

..

�
,

))c o acompan lac os com VI-
ção na resposta a esta nova agreg-

!'Vo ll1terêsse no Brasil, acha-se su,-I são".

4 c3o-rerêncla dos
{(4 grandes» ..
--o-

WASHINGTON, 29 (v.i.) -. o
Departamento de. Estádot'concordou
em efetuar uma re·união em Paris

--------_ ..,_._-_ •._--

TINTAS PARA PINTURA
COT:rºM�a

I

se-

do "Edificio Piauí". O. sr. A-gan1€- Sendo assim, cumpre ao partido à.

.

non Magalhães, uma das \)rin�i- 'defesa intransigenle da validada,
'IPailS- f�gtllras do ipa,r;tido� senão das- eleições e de· posse dos eleí...

. 1 {t..- .
....-

mesmo, a mais respeitada " pelos tos. Q PSD .ainda pelo seu órgão

correligionários a�vérsá:riós pela I supremo da·dineç.ã�, declara que últ

sua íute ligencia e "savoir' feire:' resultado das eleições de 3 de ou

recebia oos abraç� cumprlmen, tubro fortalecerá o partido. Foi

tos em virtude da sua 'eleição em eleita sob a legenda do PSD �

pleito renhido 'para governador maioria dos gnvernadores dos &_

tados ,e também a maior represen

taçã� frtidária do. Congresso �a·

oíonal: Cons ideravel força _pQ'litic::.t
a serviço da Constituição e das

instituições democráticas, Q PSQo
lutará pelo r,espeito á livre manifes...

/ .

a presença do ex-presidenta do tação
:

do (povo br�asil�ro expressa'.
. 'nas urnas de 3 de outubro.pa'l�tId·o, sr. Nerêu Ramos,. que "

• voltara' ao "seu posto no Conselho
A outra nota e a' seguínte :

Nacíorjal. 'rl�do isso fazia pr'e- , "O Conselho .Nacíonal do PSI)
.. -

I" I tratou também do caso da convo.,� ver que a reurnao uecorrerra pla-
cidamente sem eh '6 di cação axtraordínárta do Congresso,

,,' oques u rver- ,"
gencias Vimos 10 t d

'

sendo estudado o aspecto constítu-
,

. go ,que ,U o es;

tava coordenado e pronto para as

delib'erações.'
, \'\

Ao ser recebido pelos seus
estabelecida nas Disposições- 'I'rancompanheiros; o dr. Luiz Pache-

de Pernambuco,
Também o deputado Emání do

to ,governador do Es,tado q_o Rio,
era, requestado e outro motivo
de jubilo entre os ,pessedistas foi

cional e politico da convocação.
O Conselho reconheceu que em fa

ce da coincidencía dos mandatos

sitórias 'da Constituição; 0
•.

manda

tó da atual Camara sé extingue
com o do presidente da Bepublica
a ;31 de janeiro de 1951.

co Prates, !resi-dente em exerci

cio do PSD gaucho e seu delegado
foi anrGtosament,e acolhido. O

deputado Cirilo Junior, presíden- o senador Ivo D'Aquino, lider,
te do Diretorio Nacional do PSD, idO PSD no S,enado chamou a a\en.
fez _referencias abertas encomias-I çpão do C.onselhó �ara .o problemà

". tica�nbe' áJs' l�rc���es res5Hlçõ,es
I pOlin�o':e ·d·e que "o p;msam�nto da'

da secção do RiID Gra.nd:e, do Sul.! maioria daquela 'ala da Camara 6
.Fala�.ge na rOlb ,que ,�e estabele-I que o mandato de deputados co":
ceu da .c_�nduLa impar do sr. Ci"! mo dos' sen.adores eleitos p'r� com..

lon ROba, apontando-o como p.I,etarem o terço o do ,senado, ter�
exemplo d,8' patriota oe democ'hta I minará a 31 de janeiro·.\ '

. por ter .reconhecido a .sobe{ana I Diante dessa declaração, o Ctm
vontade do [lovo de seu Estiado selho nomeou uma comissão com'"
com um telegrama de f,elicitações i posta dos senadores Ivo D'�qui;t10..
ao �r. Eren.sto. Dorneles, seu con- i Dario Cardoso e d�:putados Aga..
corrente "ltorIOS'O no pleito ao menon M'agalhães�l1stava Capa�
cargo de gov,e'rnado,r. nema p'ara um "entendimento com'

Ap.enas· um, elemento da mais
alta expressüo do par�ido não es

tava/ pre:sente. Era o SI' Crlsttano
Machado, a quem aos urnas não

favo.r�ceram no pleito�esiden
dal. Sua ausencia, porém, _ dis
'seram-nos - não alteraV'a a situa
ção, poi'S a delegação de Minas
Geráis o substituia.

Afinal quasi ás dez e meia ho-

os lideres dos d,emais partidos so

bre o as·sunLo. O' Conselho deter.

minou, ainda, que os representan
tes do Partido na Comissão de in

quérito constituida na -Gamara dos

peputados p'ara o ,estudo da refor

mÇ1 da Lei Eleitoral, norteiem sua·

orientação dêntro das funções le·

gi,slativas .

An�!i de encerrar a sessão, Q

presid,enL-e propôs que o Gonselh(]),ras .iniciaya_se {IS trabalhos
Cl'etamente n'a, sala das r�uniões. consignasse um vot.o de louvor !l,o.
Os jornalistas ificaram na s·ecre- candidato do psn, sr;; Cristi'anQo
taria, mas com os ouvidos a Ie'rLa: Machado, pela maneira altamen,ta
Mas pouco se ouviam as vozes. patrióti'ca com que se co�duziu du�
Os deba:be:s pareciam 'serenos', rarrte I a campanh'a eleitoral de 3�
qua,s,e s:em interf.erencia de apar- de outubro".
teso Era pouco mais de um'a ho,r·a À"..I ...�..

margem ...�as not� dl$m�
quando o Conselho Nacional'-do buidas oficialmente' á imprensa.
P,SD concluiu sua tarefa, fazendo colhemos mais alguns detalhes da
entrega' aos. representan,tes da im- reunião.
'pl'ensa das seguintes ..llot'as:

.

Soubemos assim que o deput'adCJ'
"Reuniu�se o C;onselho Nacional

do PSD' pa'ra -examinar a situação
politica diante dos r·esultados das

forma porque se proces':mram as galhães. Atend,endo ao assunto ()

e�ejçõe,s so� a ori�ntação ,6 �igiIan- !,presidente deü a palavrâ �-ê 'de�tr-
,

Cia da JustIça EleItoral. O Pi:iD, pe-l Continua na 8a. pagina

\.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Concurso ..para a Rainha dos Ser- SINOS DE-
víderes Públicos de S_ Catarina NATAL

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

ftna.lidad,e altamente hu:

manistica � atender às

necessiâtuies das crianças'
pobres da Capital.'
Tão nobre e patriótica

campanha deve contar com
o nosso decidido apôio:
Façamos iodos, 'irmana

dos no mesmo sentimen
to cristão,'da nossa ale

gria de Natal a tüeçria
das criancinhas pobres
de Flº,ri�nópolis.

Aluga-se
LOII:I'de

-

Re',reo' H'8'C'I·o·,n'ai. BU���!O�:::� no�a��" c��\:c,e��: Vende-se
N . instalação de agua fria e quente,

B
....

Icampainha elétrica, dispondo de arco a ve a n '

Agentes: Z· -L. STEn�ER & dA.
" r,·

amplas salas de visita e jantar, 4 Vende-se, com urgência, um rrocura-se casRua Alvaro de Carvalho, .1. - Telef.: 1.402 I 'quartos, espaçosa éozínha. quarto barco à vela (TABÚ) em ótí-
NOVO HOMRIO de banho novo .e completo, com mo estado de conservação, para a lugarComUnicamos os 'seguintes horartos. chuveir:l? para :einpre�ada. " completamente equipádo, por

'

. ,','
- Para, o SUL (Araranguá e Porto Alegre): A, tratar na Avenida Hercilin preço.; irrisória. Procuro alugar, uma casa de m

, ,p'ara o' N'ORTE ·'(I;:J:a�a�ep��:�aSg_'Uaa·s�lsha�tr�ss e Rio de Janeiro)
Luz, I_!0•. 3i-Fone 1076. "Tratar, com Santcs no INCO teríal, que, esteje em boas condições
.................................

.

8v.-8 não precisando 'ser -nó centro. D
Quartas e Sábados, as 9 horas ,Se rico quereis ficar • 0, .�•••••••••••••••••••• ;.... •• se preferencia a que tiver gar,ase4 .

Em combinação. com as linhas para o. Norte do pais até: Fortaleza De modo tacíl : e elegal ,
r ou galpão. . I '

(linha litoral) São. Luiz (iinha centro) e Belo Horizonte.
'

Fazei hoje uma inscrição ,nNTAS p� IMPRESSlO 'I'ratar .com o agente do RaJ>id ' -

� ':SEGURANÇÁ - RAPIDEZ'...,- CONFORTÓ E ECONOMIA Credito MutuotPredia
'

C O T T O ·H A R SUl Brasileiro - Telefone 1172. ,j-

; , <
,.

-.
" I

o Departamento de JOgOiS, Recreações e Turismo dv.-\s
socíacao oos Servidorés Publícos; em prosseguimento ás suas

ativídades, :ta.r�á realízar o concurso para f;\.' R.ainh� 003 Servi

dores Pul:lioos de Santa Catarina.
O fato pela sua real significância, originalidade e sobre

tudo por interessar a uma classe tão numerosa, está fadado.
sem dux Ida, a..!i_espertar vivo e palpitante entusiasmo no seio

da classe, coroando-se de pleno e integral êxito, CUIDO I?:0 ano

anterior.
O Departamento referido resolveu para maior brilhantis

mo do concurso traçar as seguintes normas regu.acoras do

mesmQ: .Ór ��
"

1°) -,- A comissão organizadora do '-:UllCur-SO será com

posta dos integrantes d'J 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 !pul'lica (federal, estadual, muni
� cípa; ou autárquica);

b) --f ser solteira.
3°) - Os votos serão vendidos a o-s 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 cíne
Ritz e na Associação dos-Servidores Publícos (�ua Trajano, 3'1).

5°) - As apurações serão efetuadas aos sábados, na Asso

ciação dos Servidores Publícos, podendo assístí-ia qualquer in
teressado a partir do dia 25 de novembro proxímo.

60) - Serão computados sómente os votos com o carím-
bo da Associação.. '

,

70) - A apuração final seguida daproclamação e coroa

ção da Rainha, far-se-á em "soirée" que o Departamento de

Jogos, Recreações e Turismo promoverá no Lira 'I'enís Clube,
no dia ,17 de dezembro vindouro, data da fundação da Asso

ciação dos Servidores Publicos.

aO} - .a Rainha eleita, será ofertado, além de brindes,
uma passagem de ida e volta ao Rio de Janeiro, pela T. A. C.

Columbia . Çapitalização1.8.
A Columbía Capitalização S/A. avisa aos snrs. portadores

de títulos, que a partir do próximo mês, êste jornal publicará
os resultados dos sorteios mensais, '/

"

rv A L V·U L A S/

h:"ip�$
MAIOR ESTOQUE

Atlântida Radio Cat. Lda.
- �;;�.

.
.

Rua Trajano, 31 .

HELENA SCHL;EGEL"
e

. . _

ADELBERTO SCHLEGEL

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

VALTER.

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

·CLINICA ' E CIRURGIA DOS 0-
LHOS - OUVIDO - NARIZ E GAR
QANTA DO

DR. J. J. BARRETO
Formado pela Faculdade Nacional

d,e Medicina, da Universidade dp
Brasíl. Ex-assistente dos Serviços
de Ottalmologfa, do Professor Caldas
Brito, da Policlínica Geral do Rio
de Janeiro, e de oto-rtno-Iartngologfa
do Professor Leão Velloso, Hospitai
Moncorvo Filho.
Consultõrío: Rua Trajano, nO ·,31

LO: andar
r

Atenderá, diariamente, a partir do
dia 1° de Novembro, no horário da
\4 ás 18 horas. .

'"

I Para ,celocar SOLA

I_I em seu
\ Sapato

PROCURE

Oswaldo
telefõn es 1536 e 1324

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

Colégio ,C._tarinense
ESTUDO no EXTERNATO 'F

Para fomentar o aproveitamento intelectual dos seus alu."'�
nos, o Colégio Catarinense abriu um estudo para os alunos e»--

ternos. O estudo será assistido por um professor padre.
Horário: 7,30 às 8, das 13 às 18,10. -/

-

Hora de entrada ao méío dia: 13 à ,13,30 horas.
Pausa, para jogos e deseanso: 1:-5 à 16 horas. '

.

Matrícula: Sendo o número de vagas reduzido convem, faq•
, I

ser logo a matrícula na Secretária. ' "-

Mensalldade: Cr$ 100,00 por mês, além da mensalidade.
Nota: Mês começado deve ser pago, integralmente.

/

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de' Npuneira
M.dioClCão Qu::iUef no tJ'Qtarn.�a

, da .lllJi.

......... ; .

VENDE-SE
Casa residencial, construção sólida, 15 I compar
timentos, 3 instalações sanitárias completas, 2, gara- �

gens, terreno todo cercado, rnedíndo 33x80ms.
Aceita-se, como parte, do p.agamento, automóvel
, Mercury, Ford ou Chevroler, typo 48 ou 49.
,: Vendem-se, também,' os móveis.

Ver e tratar à rua RUI Barbosa, 20'
(Pedra Grande), nesta Capital.

Não de esmola nas ruas. Auxili"
as .associações heneficíentes.

/
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Linlf� belgd para vestidos" em todas as cores metro a Cr$ 89,00
·

(custa normalmente �Cr$ 120,00)"
S�d'l:J e1ll1p:ldroilaq�m mo�erll;íssima _� c-s �,OO. Sedas estamP'ldas a Cr$ 15,00. Combinações de seda a Cr$ 39.'!'l

. ,Milhares, mithares ae vestidos, blusas, saias: maiüots, por preços que são r-

Um verdadeiro desafio à época, na A MODELAR!!!

\

-

RITZ - ás 5 - 7,15 - 8,45 hs.

ELEG I
Johnny Weismullar.

;'
.

ANCA Brenda Joyc-e

E tá ul d
. Linda Christran Ispe C O, os mais des- lindo em todo o seu

desenro-,.Iumbrantes. será as aguarda- I
TARZAM E AS SEREIAS

ar.
-das regatas do- dia 45 em co- M rtí 11· R· h 11 Ald

Tarzan desafia a. ira de um
-

vi-
-' .' amel'-IaCUeO �O -

-

.memoraçao a data ela Procla,- Luz, América, Atiântico; C,a_llão farsante, para salvar uma prtu- Imação da Bepuolíca brasíleí- choeira e' Ipiranga são carta- ,ceza pagã!...
'

:Ta.
zes por demais conhecidos de Censura: - LIVRE. '--,- -----

Revestid 'd '," .
todos nós, são atráções que No Prognarna : Cursos' para' Chefes Handel·rantesa o m�or sensacio- muito 'honram o sector remis-

:nalis�o, a grandiosa prova tico barriga-verde' e todos es-
Esporte na téla.

.nautíca 'a ,..o,O'1'I"'Aa realízo-da I ' Voz d d' S b di
-

ct S h B T d d b t d
' I ,,,,,,,,,,u-UU

"'. ...
-

tes clubes, representados por
o mun o - Jornal. o a ireçao a en ora en- o as. as moças e oa von a e

neste ano santo, promet� agra- guarnições capacitadas, pode- Preços : Cr$ - 5 00 _ 3 20 [arnin Sodré, prosseguem regular- que queiram prestar ao Brasil um
dar tota�ente, ao mais e�- rosas e bem Instruídas, esta- , .. .', :� .'. mente as instruções deste curso. dos mais relevantes serviços que

g�nte admirador deste magm- rão presentes no soberbo espe- ROXY _ ás 7,45 horas. As reuniões se verificam todas as lhes é dado, trabalhando no valío-
.iIC? esporte. '.

táculo aquatíco desta quinze- terças-feiras, pontualmente, de &O setor dia' educação nacional, de-

'Será, estamos certos uma na, engalanando às aguas se-

:'festa para os. 'Olhos de t�os os! renas do atlântico, com �US
Marcha da Vida - Nacional.. 14,30 as 16,00 horas, a rua Bocaíu- ve sem indecisão, inscrever-se.

-quese alinharão na manhã do! barcos velozes, com seus re- 20 va 164, séde provisória. Nã·o hã nenhuma formalidade. O

dia 15, ao longo costeiro da Imador':8 . erederícíados, com Morgan Conway o audaz detetí- Acham.se inscritas seis (6) =se- ambiente é daconríança, slmplioí-

-bahia sul. ' uma, vIto.na a p!-,em�-los.
-

ve. nhoritas dia' nossa melhor socíeda- dade, frat,ernidade.' Todas serão

Os mais famosos clubes nau- Os tremame�tos J� se e� DWK TRACY EM LUTA de, não 'obstante não�h'á nenhuma benvindas. Em vês de seis, deve-

:ticos do Estado, acederam em
tuaram, as equI� ja

.,esta?
-colaborar com a Federação e,' forIn.a:das, a confiança ja esta

,.consequentemente, com os des- depositada ...
:]>ortistas catarinenses obs _, Tudo pronto, todos

, , e tos'quíando-os com um "certa-I S'' t- 1 ad I

'

". .
o res a a . arg a.

__men dIferent�, disputado E '1' ., A· 15. , e a VIra uIa ..•

--o-- .

nossa sociedade - de lugar de r,j.)loev·o

P1lilip Dom num filme movi

a "pos- montado e arrebatador.
ESCONDRIJO

Vida, eocial

ANIVERSARIOS.

c vasto é o circulo de sua àmizade .

. .,

motivo por qúe, hoje, ser-Ihe-âo
tributadas .as melhores provas de

é dona de um .magnanimo comção
"SENHOR OSCAR CARDOSO

•

Aníversarta-se hoje, o acatado
;:industrial e 'Comerciante em nosso

Estado Sr. Oscar Cardoso. Desfru- aprêço.
/tando de üw.ojavel conceito no co- FAZEM ANOS HOJE.
miercio atacadista. de todo o pais _ o sr. Alfeu 'I'olentino de Sou.
-o digno aniversariante alia á sua za:

,rl.estacada posição social com eSPi·1 � Q sr, Abelardo Elói da' Silva,
-rito de escol e altamente filantró- Iuncionário da "A Modelar"
,:pico. .: o sr. EnrO Ca�'neiro d�' Cunha

�

SRA. MOACYR BENVENUTTI .

Luz. filho do sr, Prol'. Eduardo

Transcorre, hoje, a data nataH- t

Luz;
-,

..c1a da Exma Sra. Da. Olga aareio-I � a ·exlna. sra, d. Olindina Eloy
- 80 Benvenutti, virtuosa esposa do de Oliveira, esposa do sr, JoãO AI-
· sr. Moacyr Benvenutti, ilustrado cino de Oli,iéira;
PI'ofessor da Escola Industriai. A - o jovem \Va,Jt.er ZomaeL Coe-

·

.aniver,sariante, qlle d,esfl'uta em Ido, filho do sr. Gentil Coelho.

�.

nAviso
-

á P,r�ça
A LA.C, - Transportes Aéreos CaLarinense SIA comunica. a seus

cdisiintos fregueses e amigos que transferiu - seu ',escritorio para a

r.na Tirad,entes, N° 12_Loja, êom telefone N03053, onde espera con
;hnuar 'a merecer a preferencia. com que s,empre fo.i honrada.

Florianópolis, 30-11-50.

.

NADIEF AUGUSTO DE OLIVEIRA, convida seus Amigos pla'ra as-
· $IStIr -a missa de-"300 dia {_Iue mandará oelebral' na Capiela do Ginásio
Ca.taTinense. ás 6,30 horas do dia 4 do corrente, em intençã'o da alma

• de sua inesquecivel Mãe, Estefanea Fernandes de Oliveira.
Por êsse a'�o de fé' cl'Ístã, aos que comparecerem, p,enhorada

lnel1Le 'agradece.

Panelas de Pressão_ ARNO
a Cr$ �tO,OO-,

Grelhadóres Etétric.os
á Cr$ 300,00

na flefrolandía
Rua Arcipreste Pa.iva Edt ID"LSe - T erreo

Cióe-Diário os t.750.0Q
o quanto custa uma enceradeira

A R H-O
ELECTRO-L/ANDIA

Rua Areípreste Paiva Bdificl0 Ipa,se!-Terreo

10

Censuea : até 14 anos.
Preços: Cr$ 5,00 - 3 20

,

restr-ição de classe, religião ou cor. riam ser sessenta.

O Bandeirantismo exige apenas O Bandeirantismo é o ramo Ie

que as candidatas tenham mais de minino do Escotismo, tendo os mes,

18 anos, curso primário completo, mos pr-incipies morais, o mesmo

e sãos princípios religiosos; qual' fundamento cristão, a mesma or ien-

quer que seja Ia- religião.
'

tacão educativa.
MIiiC!i4JiS§;�.

�..,.......t,'I'�/............................

<CINE IMPERIO - ás 7,30 hs,

.1°
Cinelandía Jornal

20

Um western de emoções ...
O CAVALO SEI,V-AGEM

�. 30

Inicio do sensooíonat seriado:

PERIGOS DA REAL POLICLt\.

MONTAI)A
Censura: até 14 anos.

Preços: Cr$ 3,20 (Unico).

Festa de·Santa Cecilia
- ciana Debiazi, Otilia Kin

cheskí, Blondina Dutra, Ma
ria de Lourdes Santos, Neide

Silva, Dalva Bonatelli, Fran
cisco 'Schmidt, Lino Philippi.

33 noite - dia 2 de dezembro:
Cristina dos Anjos, Helena
Silva, Olga Brasil da Luz.
Terezinha Silva, Terezinha
Freitas, Verônica Kraeski
Nair Nobrega, Prof. Warkon,.
Ari Silva, Arlindo Schmidt.

Patrocinado pelo Côro da
Catedral será -realízada em

nossa capital, pela primeira
vez, uma festa dedicada aos

músícos e cantores que home

nagearão assim, a gloriosa Pa
droeira Santa Cecilia, Virgem
Martir que dedicou toda sua

vida ao Serviço de Deus.
O tríduo preparatório teve

inicio em a noite de ontem,
com devoção em honra a Vir'
gem Santa. Cecilia e benção
com o S.S, Sacramento,

•

e se

prolongará até 2 de dezembro.

Domingo, dia 3, será entãb a

grande festa da Padroeiri, obe-
-Dia 27, às 13,30 boras decendo ao seguinte programa:

Às 10 horas - Benzimento
Processos TIS. 89-89-A e 89-B/45. Rec!;r t

.

I d t
'

mantes: Edgar Scheldtt e outros. RecIa- da Imagem, e em seguida; mis ema uruversa es a epoca.

mado: Maurício Joaquim. Objeto: Salá
-

sa cantada pelo Coro, com a' Aqueles CJu,e apenas nos indicapl
rios.

.

"

Dia 27, às 14 horas companhamentos da Orques- o que d'evemos fazer já não me-
Processos n5 .. 160 a 164/50. Reclamar. t d S 1- G

.•

b
tes: Procópio Dário Ouriques e outros r�a.e a ao . uaruJa, so a re-

recem nos,sa atenção; necessitamos
Reclamada: Soco Exportadora CatarineIL'f o'enCla do maestro

Emanoell
.

-
-

Ltd�__ Objeto: Indenização, salários, fé bpeluso.' de instruções prátIcas que nos en-

rias, avise-prévio e horas ..xtras.

pr��!ss208, nàS J�J��54���� Reclamant� Após a Santa Missa, dar se- sinem o mo�o.
Valter Bion. Reclamado: Hugo Pessl. Ob á a cerimônia da entrega ca Q grande homem de nossa \_é-po�
jeto: Aviso-prévio e salários. I C

A

d C t...:l I
, Dia 29; às 13,30 boras , magem. ao ,oro. a a 8\.,ra, ca. ,e do futuro não será mais o
Froces�o n. JCJ-152/50. Reclamante: que passará a chamar-se então

Osní Vicente. Reclamada: Indústria Bra
,.. que pode arrehatar

.

ás multidões
sUelra de Peixe Ltda. Objeto: Pagamen Côro Santa Cecilia.
to de salários. Para esta solenidade de ben pela mágiCl3< da eloquencia ou fa-

Dia 30. às 13,30 boras
Processo n. JCJ-155/50.. Reclamante- zimento estão convldad03 lJa't'a zer que as nações se curvem a

Géllo, Miranda. Reclamada: Emprêsa N:t .

f t t
- .,

é 1
-- . ..

donal de Navegação Hoepcke. Objeta. paranIn ar o a o, )00.3 os n1U' seus p s pe' as mavIosas lnsplra-
Férias e aviso-prévio.

.

sicos e cantores da Capital, que "ões de ,seu genio 3;�tistico. O gran-Ml1:S DE DEZEMBRO " ...,

�Dia l°, às 13,30 horas ocuparão os primeiros lugares de homem ser.á aquele que r)Uder
Processos ns. 156 e 157/50, Reclamll.n t· t ados mp.

tes: Osvaldo Conceição dos Sântos e Ad pOS enormen e rese;rv , �.
ensinar o modo de 'fazer as coi-

Teodol·o da Silva. Reclamada: Emprêst.. diante apresentação do Cartão
Nacional de Navegação Hoepcke. Objeto: COnVI·te. . sas .e seja caplaz. de exprimir-se
Aviso-prévio e férias.

Dia 2, às 9,15 horas É pois esta, mais uma reaJi- com tanta clareza que não haja
Processo n. JCJ-158/50. Reclamante:

Jósé Luiz Na9cimento. Reclamada: Mar- zaçãp da nossa Pa·róqula,. cre" ninguem incapaz de .compreendê
tha· Macedo. Objeto: Aviso-prévio. des- ando assim, a ..festa d03 mú'
canso semanal, auxilio-enfermidade e fé

t
lo.

rias. • sicos e cantores, que fra.. ç 'r:al
Florianópolis. 27 de novembro de 19M -

1 É precisamente isto que o Cir�
Antônio Adolfo Lisboa, chefe da Se meBte, louvarao sua exce 83

c_r_et_a_ri_a. ---..,..'---__..J Padroeira, Santa Cecih�. cuIo E�otérioo da Comunhão {lo

Para as noites do triduo, são P.ensamento se esforça por fazer e,
os seguintes os cantores do Cô de ora ,em dÍlante, hav81'á muitos
ro cia Catedral, que dev·;rão

que se voltarão para a 'verdade e
convidar' mo-rdomos:
1a noite _ dia 30: Revda. Ir' procurarão compre.endê-las na sua

mã Joana, Terezinha VieI real simplicidade.

r�, B�sco, Nilz� Carioni,. I.e I Maiorc$ .esclarecimentos poderão
SI LeIte, Mana BarreIros, ser pr'estados pelo TaUwa "Amor

Elie, Gomes,. �rene Mendes, e Luz" tornas as seO'undas feiras
TIto de OllveIra.

' o ,

2a noite _ dia 10 de Dezembro em sessõ,es que terão inieio as

Revda. Irmã Amélia, E'meren- (20.30 horas. �

1---- ..�._-_.-

JUNTA DE CONCILIAÇÃO É JUL
GA�NTO

Processos em pauta para instrução e

julgament�
Como fazer-

•

as cOIsas.
•

Ml1:S DE NOVEMBRO
..

O modo de fazer as coisas é o·

�I AgenCia Geral para S. Catarina

.'_ f Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.
C. Postal, 69· Tel. «Protetora>'

.

Fl.ORIANOPÓf_.IS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO--Sexta-feÍra, 1 de Dezembro €!e 1[:1'::0

Irmanda1de de,. H. S. da' Conceição.
CONVITE

A Mesa Administrativa da Irmandade de Nossa Senhora da Conceí
ção, tem o prazer de convidar os irmãos e o povo em geral, para assisti
rem as solenidades em louvor a N. S. da Conceição, a se realizar em

sua igreja, que constarão do seguinte:
."

' "

As novenas começarão 'no dia 29 de novembro às 19,30 horas e

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

N� n��sde ��7 e8 de dezembro do �r�n� ano haveri. �������������������������������������_

em frente à igreja, barraquínhas com leilão d.lprendas. '·tÓ· d f1
'

C b' D d ADurante as noifes das novenas o irmãó' Procurador se encontrará mlerl rio 8 uOnla.. Iu e 'o"e e gostona sacristia da igreja. onde atenderá os irmão que 'queiram pagar suas· bat-d 'd S t
� .. .

.

anuidades. �

. II 8 e ao a De ordem do OCo Presidente, levo ao conhecimento da
"

Catarina srs. associados que, a partir do dia 26 do corrente mês, na. _

Secretaria do Clube' se encontrará a lista para inscrição pa-

Ad
. -

C·
,Dirigido e orientado por té- ra as senhorinhas que desejarem DEBUTAR no grade Baile de'"'

mJssao 'ao 1- ano do urso Fun- cnicos diplomados e compe-
são Silvestre que este clube l'alizarâ e.m a noite de 31 de:

d
tentes. Ac,_ua-se qualquer

amental do Inst. Tecnológico serviço atínente ao ramo, in- Dezembro.

clusíve correspondência. Flor�anópolis, 22 de Novembro' de 1950;
, de Aeronaunca

"

.

Preços módicos. ( ARNALDO DUTRA
O Comandante do .....J...stacamento da Base Aêrea de FIo'

Cx.. Postal, 3-18. Ftoríanópolís ,.
-

� �-�-�'�. � � -� � �'� � � � � � � � � � � � � �.ue Rua Crispim Mira, 41 +:..:�.w.w.�.w.".".w.w.�.w.w.w.w.w.w.�......�...........".".w...
I"ianópolis, faz saber que se encontram naquela Unidade, as Sta, Catarina. �r " .,.
.instruções no concurso de admíssão ao l° .Ano de Curso - o'. •••••••• ••••• �:'+ Pés tortos=Peumat'smo - Fraturas - .:.
-Fundamental do Instituto 'I'ecnelógíco de Aeronáutica em -

.. .. f:'+ Torceduros Defeitos Físicos �t.;1.95"1, �ncerrando�se em 8-12'1950, o prazo para entrega de VENDE-SE :1= �:../ .

requernnentos. .

•

lu' t
. t.'+ DR. MOHTV DO .� IT �t

Florianópolis, 9 de Novembro de 1950. . m� casa e um �rreno a �... �t"'.

CARLOS DA COSTA DANTAS - 1° Tenente - Ajudante A':lrn;�� �r������l�\;:;�ma. �i. CIRURGIA ORTOPEDICA E GERAL �ti
f:'+ Tratamentos especializados das doenças, defeitos ,:i;l
�t'+ . e acidentes dos ossos e articulações. - Doenças '

..�.
f:'+ de senhoras.rvarizes e úlceras das pernas. .�
y I
..... CONSULTo R. Marechal DeÍnoro, 220--Fone: 1226 i�tl
..�. Das 2 às 5' horas da tarde. ;t'_:""
..�. Pela manhã com hora marcada,' no I�f
..�. Instituto de Mediciná e Cirurgia do ,�t'".::. Para!3!Í.--Fones: 67 e 2706.

�t�.!. -RESID. R. Pasteur, 419.-Curitiba.-Atende chamados �:.":t
& �
...........................' � !.._,� � � � � � ••TT� • � � � � � � •••• � � � • � �j

Golégío Estadual Dias Velho
EDITAL

EXAME DE ADMISSÃO I 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;
. Ateslado de vacina, com frrma recenhecida;

Atestado de saúde, com firma reconhecida.
Os docarnentos estão isentos de sêlo por lei.
3 - Inscrição:' Deve ser requerida pelo próprio candidato, ou.

! pOI' seu responsável, e dirigida ao diretor do estabelecimento, com a

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

(,I
' I Só serão aceitos candidatos que contem, peios menos, 11 anos

I completos ou por completar até 30 de junho de 1951.
4 - Provas: O exame de admissão constará de provas escei-

" - tas de português, de matemática, de geografia e de história do Brasil;
, I sendo eliminatórias as provas de português e de matemática e não-

����������������������������� !podendq prosseguir nos exames o �ndidalo gue1não alcançar pelo-
,

-�-------- 'menos nota 5, em qualquer delas.

AGUARDE A PASSAGEM DO MENSAGEIRO DOS
"SINOS DE NATAL". E CONTRIBUA COM SUÂ
PRENDA pARA ALEGRAR AS CRIAN�AS. PO

BRES DE NOSSA CIDADE.
'I
I
--��--����--�--���--�������-----

Viagem com segnrancae rapidez
80 NOS CONFORTAVEIS l\lICRO-ONIBUS DO

RA?IDO «SUL-.BRASILEIRO»
Florianópolis - Itajaí - Joinville - Curitiba

..t-

] Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

x..

. \
"

,)

Para ENTRE:GAemOEZEMBRO

QUU VESTIRaS( (OM CONFORTe E,'< ELEGiMel" 1
PROCURB A

Alfaiataria Meno
Rue Felippe ScbmiÓt 4R

, ,.

,

i
( ,

..

Temos o praIe� de comunicar aos senh�res
interessaaos que estamos recebends»,J,'bsp-'Jcrições para e�tr�'ga dos far;noso� \I��
Universal no m.es

.

',. proxrrno
v i n â oU I' o. ", _' ,

'

FIGUER,As�wOnStLTDA.
tA .

PORTO ALEC)lE-R.G. $,UL ,,-./"
-=-J.oRiANÓPOLis (FILIA'L) R.TIRADENTES, 5
AGENTE 5 EM: BrU-;'eniJu,�Jo,nví'ei Caçador, Cr9sciulfla, t

Araranguá. Lages, Joaçaba, Tubarão e Videiya.
.

,

"

,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Q'ESTADO- Sexta-feira, 1 de Dezembro de 1950 5
----------------------------�------------------�--------������----------------------------

,SINOS DE NATAL é a festa dos que tem um (ora�ão generoso, e

qu�partern·.o pouco que ê.·seu._com aqueles qu@ nada tem.
Servicos. Aereos

"Cruzeirô do Sul,) .Ltda.
.

. '1' ,.. ,

Fundada em 1927

..
'

para compreender porque
---.:::.,--

LET
está a�Jma de todos em rend.ento··

economia

lucro
o que mais conta num caminhão é o

_ que está por baixo - e'no novo.

Chevrolet V. encontrará ainda mais

potência. r ig i d
ê

s , durabilidade -

para lhe dar mais' quilômetros de

operação económica., , mais anos de

serviço lucrativo. Antes de decidir a

compra de um caminhão. veja o novo

Cbevrolet, que apresenta caracte

rísticas que reverterão em mais lucro

"

• Motor de válvulas na lampa

• Embreagem de mola·dla.
trágmar

• Eixo .razeiro Hypoid

• Freios de dupla articulação

para o seu negôcio I • Rodas de aro largo "

r • Direção com mecanismo d.
esterasMAIS TEMPO NA ESTRADA

MENOS TEMPO NA OfiCINA I Para vendas e servI

ço proc",r. os conces.
sionários Chevro!e'
em todo o .aís.

Proclutc» da

fUNERAL MOT'ORS '00 8RASIL S. A. ..�

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

dos .�ervid,ores .Pi)bliCOSI'de ' Santa. Ceterlne
) Seus pés coçam, doem e ardem
.anta 'a ponto de quasi enlouque
cê-lo? Sua' pele racha. descasca ou

sangra?' A verdadeira causa destas
afecções cutâneas é um germe que
se espalhou no mundo inteiro e é
conhecido sob diversas denomina
ções, tais como Pé de Atleta. Co
ceira de Singapura, "Dhoby" co

ceira. V. não pode livrar-se destes
sofrimentos senão depois de elimi
nar o germe causador. Uma nova

descoberta, . chamada N i x o d a rm,
faz parar a coceira em 7 minutos,
combate os germens em 24 horas e

torna a pele lisa. macia e limpa
. em 3 dias. Nixoderm dá tão bons
resultados que oferece a garantia
de eliminar a coceira e limpar a

pele não só dos pés, como na

maioria-dos casos de afecções cutâ
neas, espinhas, acne, frieiras e

Impingens do rosto ou do corpo.
Peça Nixoderm, ao seu farmacêú
tíco, hoje mesmo. A nossa ga-
_..

• rantia é a

MlXoderm sua maior

'In II lIecc:õ.. C....... proteçao.

(oceira dos Pés
Combatida no.1.o Dia

I,
'

. SERVIÇOS MÉDICOS
.

I
Dr. Danilo Duarte

.

-- 2as., 4as. e 6as. das, 17 às 18 hs. (
.

Dr. Paulo Fontes -- 3as. das 17 às 18 horas e 5as. das
14 às 15 horas-

-- 3as. é 5as. das 14 às 16 horas

(doenças de senhoras em seu

consultório) . Aos sábados, na

sociedade, clínica em geral, das
14 às 15 Íióras.'

-- Diáriamente das 15 às 17 horas
-- (exclusivamente crianças em

seu consultório).
Dr. Antonio D. Mussi -- Operador. .

Observações -- A Associação não se responsabiliza
por nenhum tratamento especiali
zado sem a prévia índícação dos
médicos da sociedade. Nas visitas
à domicilio o transporte correrá

por conta do associado.

Dr. Renato Costa

por motivo de ,viagem vende-se,
no Estr,eito. uma casa de negõcío
com muito boa casa de moradia.
Aprovei-te esta'oportunidade.
Informações na agência deste jor,

Dr. Miguel Sales
Cavalcante-

Casa de negócio
à venda'Naldy Silveira -- 20 Secretário

'E S O T E FI 15M O
De ordem do Sr. Presidente convoco os srs. associados pa

ra uma Assembléia Geral para apresentação, discussão e' aproo Maita. f.lid&4�Q ••15 ...d.ellt

vação do relatório da diretoria, balanço geral e inventário, à •••• M. fH�I",,�.,.

_
realizar-se no próximo dia 4 de dezembro, 2a• -reíra, as 20,30 HIlII, .10 eIJQIlh:Ii... ,•••••111.

horas, na Séde Social, à rua Conselheiro Mafra, 33 -- 20. an liNHate para iii H1i -PUIPOLIIO'
.' dar. i' .:mll eadflrtlI!ta li.' ca.an;ft'-(

! IIu:fUQ PUDII&
.. !,. (, r. H. Moura -- Secretário.

Conforto _ ,Segurança - Rapidês
NOVOS HORliRIOS

SEGUNDAS-FEIRAS -- Fpolis. -- Joinvile -- Mafra -

U. da Vitória - Lajes (Ida e volta}. Saida da agência 7 horas

TERçAS-FEIRAS � Fpalis. -- ,Curitiba - S.. Paulo

c/baldeação -- Rio..... Saida agência 5,30 heras.
Idem - Fpolis. ___: Curitiba - S. Paulo e Rio: Saida agên-

'

cia 11,15 horas. 1.'
Idem - Fpolis. -- Mafra -- Çúritiba -- Itararé - São

Paulo. (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.

QUARTAS-FEIRAS -- Jryolis. -- Curitiba - São \Paulo
- Rio. Saída agência 9,30 horas. .

Idem - Fpolis. - Joinvile �,MafJ.la - U. 'da Vitória _.

Lajes. (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.
QUINTAS-FEIRAS -- Fpolis. - Mafra - Curitiba

Itararé - S. Paulo (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.
Idem -- Fpolis. -- P. Alegre - Saida agência 2.30 horas.
SEXTAS-FEIRAS - Fpolis. -- Curitiba .:_ São Paulo

- c/baldeação Rio - Saida agência 5,30 horas.
Idem - Fpolis. _ S. Paulo -- Rio - Vitória -- Salvador

- Saida agência 6,30 horas.
Idem - Fpolis. - Joinvile __:. Mafra -- U. da. Vitória -

Lajes (Ida e volta) ,-, S��da agência 7 horas,..
, SA.BADOS - Fpolís. - Curitiba -- S. Paulo e/baldeação
Rio - Saida agência 5,30 horas.

.'
.

Idem .:_ Fpolis. - Mafra -- Curitiba -- Itararé S.
Paulo -- Saida agêncíar'r horas ..

DOMINGOS ._ FpoliS. - P. Alegre -- saída agência
9,30 horas.

MACHADO & elA S. A. - Comércio e Agências.
FLORIANÓPOLIS - Rua João Pinto, 12 -- Telef. 1.500.
BLUMENAU -- Rua 15 de Novembro 1.326 -- Telef. 18.
ITAJAl - Alvaro Luz - Rua Dr. Lauro Müller, 26

,

Telef. 211.
BUB-AGENTES em Laguna - Tubarão _ Criciuma

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIVIA AS CéLICAS UTERINAS
Emprega-se

.

com vantagem para
combater as Flores Brancas, cen
cas Uterinas, Menstruaes e ap"'s O

parto, e Dores nos ovários.
É poderoso caÍmante e Regula

dor por excelência.
G'LUXO SEDATINA, pela sua com

I)rovada eficacia é receitada .

pOI

médicos' ilustres.
.

FLUXO SEDAtINA encontra-se/em
toda parte.

ç.

'Veleiros da Ilha
As-sembléia Geral

De acôrdo com o Artigo 15 dos Estatutos, convoco os se

nhores Associados para a Assembléia Geral Ordinária, no dia
1° de Dezembro próximo, (sexta feira), .

ás 20 horas, nos Sa·
Iões do Clube Doze de Agosto, afim de se- procederem as elei
ções do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Comodoro e

Vice-Comodoro.
Florianópolis, 28 de sNovembro de 1950.

J'orge Barbato
Comodoro

�Deseja um e.mprego
Pessoas ativas que morem ou desejem morar no interior

do Estado, de preferencia nas praças de Joaçaba, Porto União
e Rio do Sul devem escrever, telegrafar para caixa postal :áo
Florianópolis dando os seguintes dados: nome, idade. grau de

instrução e ocupações anteriores e se possível fotografia.

Desfibrador de madeira
Compramos um desfibrador hidraulico palia polpa de ma·

deira, de -oom fabricante !3 em perfeito estado, capacidade

aproximada de uma e meia tonelada 'por dia; ofertas pãra

Desfibrador - ex. Postal 248 ._ Bahia,
,.
'" ,j j

,/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ESTADO-Sexta- feira, 1 de Dezem 1) .. ') fie 1 Q"'lr.

o "ORESGO"
SENS-ACIONAL

_,

Triunfo dOI
dontos

,

universitários forma-
ante o Ubiratan

•

Teve lugar, em a noite de sex- . e ardor, decorrendo õ"escore qua

tu-feira, na can�ha do Lira· :rênis I si sempre !parelho, no principio
Clube, o anunciado encontro .ces- com ascendência do Ubiratan, o

tobolístíco entre as poderosas e- que deixou de ser no final da pug
quipes do UBIRATAN E.C. e da na, quando os farmadontos se a.

'i\.A.A. da FACULDADE DE vantajaram no "plaeard" e se firo

]".'\RMA'CIA-ODON'JIOLOGIA, res- maram com a vantagem vencendo
pcctivame.nte Campeã d,a· Cidide e a cont,end'a, p01' 26 x 24'.
Campeã Universitária Oatarinense, Como se vê, foi um resultado

Nos meios cestebolístícos êsse que bem definiu o cotejo, mos-

encontro era aguardado com in- Lrando 'que um ou outro podcnia

tel"t�ss'e, haja visla ,a bela "perf'o- se vitoriar, tendo sucedido tal
mance" 'que a equipe dos "Iarma- com o "five" da Faculdade Far

il011WS" vinha fazendo no c(}rre�- mácia - Odontologia 'como justo
te 3n-o, com o concurso de b'r.lps prêmio rao entusiasmo e notável
cestebolistas.

.

esplrito de luta dos seus valorosos
Tinha vencido em todos os jô- integrantes, que assim bem sou.

tos do campeonato universitário beram arcar com a enorme res

seus oponentes dias Faculdades de ponsabílidade assumida no dese
Direito e de Oíêncías Econômicas, .io de enfrentar um dos melhores'
sempre com bôa vantagem, e, no quadros do Estado.
-mês de junho, lograra magnifica

atuação fvente ao poderoso quin- Tão pomposa. vitória, que há

teto da Faculdade de Engenharia de ser seguida de. outras, serve p'a·

do Paraná-campeão universitário ra patentear que dia. a dia o es·

dêsse �st�do, baqueando! por a-I po.rt�. uníversttárío catarine�se se

penas emoo pontos antes êsse con-, vai flrmandG, tomando-se lmpo'

iunto que derrotaeam a Seleção de íante setor na: vida desprtiva de

Flor1anóPolis e d-epois em Joínvi- S'arlta Catarina e. no concêrtn dos

te conseguiu bons resultados íren, desportos uníversitáríos brasileí-

t� aos clubes daquela cidade. l'os!
Por. isso havia interessante ex- Foi ,esta a .equipe

.

realizadorÍl
pectativa, pelo ,confronto dos líti- de uma das maiores façanhas no

,/
.antes supr'acitados, ,e,specialmen- tlsporte catarinense: Ary e Osmar,
te para se conhecer se O "FIVE" Acy, rrorelly e Erwin e os suplen-.
«los univ.ersitários levaria de ven- tes: Ylsün e Samuel.
cida a pujante esquadra dü reno- Pal'iabéns. à valorosa turma; dfl
mado ,Ubiratan E.,C. -aind<a Vice- Associacão Atlética Aca,dêmlea da

./

Campeão Catarinense! Faculdade de_Farmácia e Odonto·
E, tal €xpectativa fOi justifica- I [agia, com votos de novos if'Ílm·

��' pela realização �e um �otejo I fos consagmdor,es nos anos vindou·

dLsput,adD com mUlto entusla:smo ['os.
� 1 ,

_

,

Clu_e
. de Regalas Aldo Luz

(

f, o D vj f e
A Diretoria do Clube, de Regatas "ALDO LUZ", tem �o pra

zer de -convidàr todos os associados e exmas· famílias, para as-
, sistirem ás solenidades de benzimento e batismo dos novos

barcos, recentemente adquiridos, SKIFF e AUTER'RIGUE
..

A

DOIS C/PATRãO, os quaÍlS tomarão os nomes' de: SIDNEI e

MOACYR, respetivamente, em homenagem aos dois antigos
defensores/(feste Clube.

'

As solenidades terão lugar na s�de do CluDe, no próximo
domingo, dia 3 de De21embro,'":ás 10 horas.

O Skiff "Sidnei" terá como madrinha a graciosa menina

�ára-Odila Noceti e o auterrigue "Moacyr" será batisado pela
gentil senhorinha Lourdes-Maria da Silveira.

Florianópolis, 28 de novembro de 1950.
E'URICO HOSTERNO 20 Secretário,

ALCIDES ROSA _:_ Presidente

....

_'
..J

Leilão· Inétit
Aguardem para muit@ .. breve na Praça 15 de Novembro,
grande surpreza para a Sociedade de Florianópolis

Leiloeiro Oficial DEMERVAL ROSA

Pôslo observccões
' ...... _..

�Hamilton:Alves
�-.

."""-

de
,-

O árbitro Manoel Machado foi convidado pelos pare,
dros blumenauenses para conduzir o sensacional "maLch"
entre Olímpico e Palmeiras. Além - do jui,� carioca cogita
se a ida dos auxiliares que já estão habituados a trnhalhar _

com o sr, Manoel Machado, que são Geraldo Antônio rle
Ol.iveira e Dulcidio Silveira, Pomos convidados pelo Sr.

. Manoel Macl:;'àdo para excursinnar à Princesa .do Vale do

Itajai o que aproveitamos a oportunidade para. agradecer-.

o Sr. Paschoal Simonê tesoureiro do Âvai declarou'>
,nos que no jôgo entre o Avai _e o Olímpico não houve des
vio de renda O que hou ve foi muitas entradas grátis. Dis
se-nos o refer-ido senhor que a: Itádio Guarujá tem uma

equipe de cronistas -ealculada em onze repórteres e que,
somente, dOis é que, de fato -descrevem o transcurso dos

jôgos realizados no campo da Rua Bocaíuva, "ASSE\{ NÃO
E' POSsrVEL ..• ".___{jis;e-nos o Sr. Paschoal Simone. Real

mente a Rádio Guarujá distribuiu muitas carteirinhas de

cronistas até mesmo para os comediantes da Rádio e pa
ra toda equipe de "SPEAKERS" o que, efetivamente, na

nossa opinião está errado, e achamos que essas "cartel

rmhas" deviam ser cassadas, pois os seus donos atrapa
lham e ocupam os lugares dos cronistas REAIS.

"-
O árbitro guanabarino Manoel Machado vem sendo

pretendido mais os seus auxiliares palia, arbitrar j(}gos em

quase todas as cidades -catarinenses. Terça-feira, ainda,
esteve na. Federação Catar-inense de Futebol o valoroso

presidente do Figueirense, Sr. Osny Ortiga, para convidar

O referido juiz da cidade maravilhosa para acompanhar
a embaixada alvi-negra que; irá o Joaçaba no dia 6 de De,
zembro. onde o alví-preto terá-,a primazia de .ínaugurar
um dos maiores Estádios barr íga-verdes, realizando dois

prélios um no dia 8 � dezembro e. O outro no dia 10 do

mesmo mês. O jniz'�rioc� ficou indeciso, declarando

que sómen te na vespéra do ,embarque daria á resposta. O

Sr. Manolel Machado, antes, foi convidádo para. �tU'a.r a'

partida entre 6 Perroviário e HerciliO Luz, partida deci

siya da L.T:D" ficando a sua. ,excursão com �, equipe do

Figueirense 'à Joaçaba a critério d·a Fed1emção Catarinen
se de Desportos.

*

.

Foi aprovado em r�l.lnião ef.etuad'a' na tard-e de quar
ta-feira na F.C.D. a iluminação do Estádio da Rua BOJ

caiuv�, notícia, alIá,s, basl'ante la,lviçareira para' o esporte
da Terra de Anita Garibaldi. A General Eletric se encar

regará da ilumiDação do '(}ampo._ A ihÍminação do Estádio
custará à elevada soma -de Cr$ 90.000,00, cahendo ao Es

tado a maior parte das despes'as com essa- r-ealização plau
sível e arro1a<la de dois grandes desportis!..as cat�rinen
ses: o Governador Aderbal Ramos da- Silva 'e D pr:esidente
da "mater" Sr. FláviO Ferra['i. Cada clube da cidade e

a cada repr�sentante de Liga a F.C.D. fornecerá _uma có

pia do Estatuto afim�de que ,o mesmO seja estudado e soo

fra as devidas emendas, se.ndo que o referido Estatuto será

aprovado dentro do. prazo de 15 dias.

VENDEM�SE
( .

As resid�ncias, com grande area de terreno, sHuad.og à rua Frer

Caneca, urs. 152 e 15,8.

Tratar à rua Saldlanha Marinho, nO 18, diáriamente.

"URGANIZAÇÁO- ESPECIALIZADA DE SEGUROS,
RESP. LTDA."

Sede: Edificio IPASE, 4° andar - Florianópolis,
AGENTES GERAIS DA

COMPANHIA DE SEGUROS RlACHUELO
I ncêndio, Transportes e Acidentes Pessoais

CORHETOnES OFICIAIS DO
�

lnst. de Prev, e Assist. dos Servo do Estado (IPASE)
Seguros jle _Vjda; sem -exame médico até 'Cr$ 500:000,00
Seguros de Garantia Hipotecária, C0111 prêmios mensais
reduzidos sem exame médico até Cr$ 500.000,00.
ACEITAMOS SUB_AGENTES NO INTERIOR DO ESTADO

: ...(.

,

Atos . Oficiais
Decretos de 2S-'de novembro de 195ft

O GOVERNADOR RESOLVE
Remover:

Alfamíro Luiz BUchele, ocupante do:

cargo de Sub-fiscal da Fazenda, padrão
J, do Quadro único do Estado, da 8" Zo

na Fiscal-Tijucas, para a 20" Zona, com.

sede em Canoinhas.
Designar:

Oscar Werner Beller, ocupante do car

go de Fiscal da Fazenda,/.padrão M, do

Quadro rrníco do Estado, para servir 11&;.'
26'" Zona Fiscal, com sede em Bom Re

tiro.
Pedro Torrens, ocupante do cargo de.

Fiscal da Fazenda, padrão M, do Quad:n).
único do Estado, para serv;lr na IS" Zo"

na Fiscal, com sede em Joinvile,
.

José Borges Cordeiro da Sllva, ocupan
te do cargo de Fiscal da Fazenda, padrão
M, do Quadro único do Estado, para ser

vir na 9" Zona Fiscal, com sede em I,ta
jaí,�.

Demitir:
De acõrdo com o art. 232, ítem I, da,

lei D. 249, de 12 de janeiro de 1949'::

Da�ar Cabral Duarte do cargo 'da:
classe F da carreira de Professor Nor:.

.maüsta, .do Quadro único do EstadO'

(Grupo Escolaf "Professora Ana GO'n

din", da Laguna).
Decretes de 29 de novembro de 1950

O GOVERNADOR RESOLVE
Conceder exoneração:

A Raul Pereira Roeãer, do cargo de

Adjunto do Promotor Público da comar

ca de eanoinhfS.
Nomear:

De acôrdo com o art. 16� do decreto

leí n. 431, de 19 de março de 1940�'

Agenor Pacheco pira exercer o cargo
de Adjunto do Promotor Público da eo

marca de Canoinhas.
Waldemar Pacheco para exercer, vim-

llciamente, o cargo de Escrivão de Paz.

do distrito da sede, município e éomar-

ca de Araranguã_ y
Portaria de 27 de novembrO' de 1950'

O GOVER."'ADOR"RESOLVE
Conceder bcrnça-prêmiO': ":-..

De acôrdo com o art. 178, da lei n. 249�
de 12 de janeiro de 1949:

A Antõnio José Raullno, ocupante d�

cargo da classe E da carreira, extinta, de·
Continuo, do Quadro único do Estadu,_
com exercício na Colônia "Santa Tere-

sa,", de seis meses, correspondente aO' de-
,

cênio compreendido entre 26 de julho' de
1939 e 26 de julho de 1�49.

Portarias de 10 de a�ôsto de 1950

O SECRETÁRIO RESOLVE
Conceder licença:

De acôrdo com o art. 162, alínea a, da;

lei 11. 249, de 12 de janeiro de 1949::

A Maria de Lourdes Luiz Albino, PrO'

fessora Auxiliar, referência II (Escôlas,
Reunidas "Professora Rosa Tôrres de MI

randa", de Reta dos Barreiros, distritO' a

município d� Florianópolis)" de 30 d.ias".
com vencimento integral, a contar de' 1'"

de agôsto de 1950.
A Améli!'l Oliveira do Livramento, Pra. '-

fessora 'Normalista,_ classe F (Grupo Es-.
colar "José Boiteux", do Estreito, muni-·

cípio de Florianópolis), de 30 dias, COI'IIi

vencimento integral, a contar de lO de:

agôsto de 1950_

De acôl'do com o arL 169, da lei n. 249c
de 12 de janeiro de 1949:

A Nerêu Beza, Zelador, referência U'

(Grupo Escolar "Dom Joaquim", da·vila:

Ie Braço do Norte, município de Tuba

rão), de 30 dias, ('om ve.nclmento inte

gral, a contar de 27 de maio de 1950.

De acôrdo com o art. 150, item I, com-'
binadQ ccm o art. 111, item IV, da lei
n. 249, dê 12 de j2nelrQ de 1949:

A. Renedina Laura Pereira, Professora.

Auxiliar. referência II (Escola mista dE!'

Cacupé, distrito ele Santo Antônio de'

Lisboâ, . município de Florianópolis). de.

90 dias, com vencimento integral.
Conceàe.· licença, em prorrogaçAo:

De acôrdo com o art. lG2, alinea a, dai

lei n. 249, de 12 ele janeirO' de 1949:

A Astrogilda Cordeiro Guedes, Profes

sora Normalista, classe F (Grup.o Escolar'

"Luiz Delfino", de Blumenau). de 3(J1

dias, com vencin:íento integral, a contar
do dia 18 de fevereiro de 1950,

Dispensar. a pedido:
Olavino João da Silva da função d�

substituto do serviçal Nazir -da Silva-_
(Grupo Escolar "Santos Dumont", de'

bairro de Garcia, cidade de Blume

nau), a 'contar de 10 de agôsto de 1950---

Dispensar:
A professora Odete Thibes Bleyer da.·

regência <ie uma secç.ão, em quatro sé�
ries, no Curso Normal Regional "Lui�.
Pacífico das Neves", de Campos NovoS::
. � professora Reda Corrêa Garcia da.

r�gência de uma secção (uma série) nO'

Curso Primário Co'mplementar -do GruPQ
Escolar "Mauá", .ele. Oficinas, cidade de;

Tubarão.
RetificRl':

A portaria n. 4.538, de 27 de julho dei
1950, que licenciou "ex-officlo" Maria
José Nunes Pires Castelan, Professora> _

Normalista, classe F, com exercicio nta

Çl-rupo Escolar "Professor Lapagêsse", de;

Cnciuma, na parte referente ao inicio da,

lÍcença, que deveria ser a contar de 1"

de agôsto de 1950 e não com'O consta;,
ortat- a acima referida.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t
Dr. CLARNO G.

GALLETTI
ADVOGADO

Crlm. e oi••1
�lIUIt!tulgéio li. Soal4i:iad..

NÁ'Í'ÚRALIZAÇOE3
Tituloi D.olarat6rl�.

EDorlt6rlo e R•• ld.nole
Rua TbadlJnt•• d.

FONE •• 14S8

ÕR.I. LOBATO FILBÔ
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
fl41 de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
Ilssistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).'
Cons.: Felipe Schmidt, a8
Consultas, 'diariamente, .

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

Agora,
'

�Jm!

Pedidos comRepresentante
Para Santa' Catarina

DORIVAL S. LINO

1
Edificio lPASE - ,2. andar I

, Caixa Postal -260
Florianópolis - S. Catarina I

, I
-

I DRA. WLADYSLAWA WOL0WSKA MUBSl
•

os, ANTÔNIO nrs MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica ( Geral-Partes

Serviço completo � especíalísado das DOENÇAS OH

BENRORA�, com modernos método" de diagnó.tico e tra-
tamento. .

COLPOSCOPIA. - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - M:li:-
,

TABOLISMO BASAL
'

Radioterapia por ondas eurtas-Eletrocoagulaolo
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

üonsultõrío ; Rua Trajano, nO f, iO andar - EdiflcJo
do Montepio. I ... ,�.

Horário: Das 9 ás f2 horas - Dr. MuNI. .

--.

<,

Das 15 ás 18 horas _ Dra. Mussi.
f:'{�,,�.

,
Residência - Rua Santos'Dumont. 8; Apto...

� _�ê��EERF�êêêêF
'1° -CO��;��AmA""'-�1clira. i. Balaaç••• ' 1'44

CAPiTAL E RESERVAS ••• ...... •.••. CrI
Reaponaablldade. .••••• ••••••• CrI
Receita .••.•. .•••.. .•••.••.•. . .••• � • CTt
Ativo •.•..••• . .•• �. ..••... .:....... Cr,
Sinistros pagol DOS ttltlmo. 10 anoa ...• Cj"f

� , Responsabilidade.' . '. • • .. •••. • • • • • • . • • Crt
� Diretore.:

� , Dr. 'p.m,hllo, .rUtra l"rcire iê C.rTa..... Dr. I'raJlclaee •• U.
� AJllaio M.lIIIOrra, Dr. Joaquim B.rreto de Arai!o • lo" Ahr.L ,
IT4- -.-.-.-a""'k·_-•."._-.'P_-.._ -_-..-_ -_-.-.-.·_'.'_ ,••r.,&__ -_--_-_-..,.., _ -_- �

80.'00. flOti,lo
1.1178.401.755,'7

87.05J,a45.So
142.176.603,80
88.1187.818,10

71.718.40�"08.1o

s e e e SOCIAL;

PORTO ALEGRE

.RUA VOlON .-ÁRIOS DA 'PÂTRIA N.O 68 • t.O ANDAR

CAIXA POSTAL. 586 - TELI;FONE 6641) - TELEGRAMAS: .PROTECTORA>

T '.
1

Tra!tltport•• regulares d. carga I dCJ;t,tt d.

s10· FB4NCISÇO nu SOL para"NOVA f011
lnfo.maoõ•• Gomo. Agente. .' ,

"loti.D6pof�,� /

- C.rlo. HoepckeS/á - OI - Telefone 1.211 ( E 1 J. telea�
8io PraD.cilcO do Sul-- Carlos Hoepcke S/A -::I-- Telelooe " 'II)) � !!l\tACI{

:�W

I
I',

RADIOTERAPIA
.RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atude, diàriameate. !lO Hospital 4, Carla••

..

l'

1ttJ7__
-

-r_.-_..
-

..
- W' -

..------_.".,.--.v &- _.,.,_ ,••'P_""iIl"WI ,_- !:.MI

.. Dr. Polydoro E. S. Thi.go
tIM.r d. Maternidade e mtliiel!' 4.: 1l6dlco ., ..arl.a.

Hoapital de Caridad. I. Boapital' de Caridade ct. f'l..

CLlNICA DE SENHORAS - 01-· l"1a.uÓpolll, Assi8tent. da-

"RURGlA PARTOS Maternidade

Dr. Lins Neves

)oenças doa órgãos internos, UJeo
clalmente do coração e ...0.

-lf.loellçal da tiroide e demaia llU!oo
du1aa Ülterlla.

:Jilllca e cirurgia de .enhor•• -

Parto.
fISIOTERAPIA .....: ELECTROCAftoe
DIOGRÁFIA' - �'l'ABÇlLÍs.O

BA$AL
IOIURIO DE CONSULTAS: --

Diàr1amente das 15 'u ·18 hO-
ruo

CONSULTóRIO:
Ilua Vitor Meirelea .. li

Fone manual 1.701
RESID:lNCUf

AT�nida Trompow.� a'
.

Fone manual 7..
-----------------------.-.

,,!Dr.- Roldão Consoni
"CIRURGIA GJ!;RAr, - ALTA a•

•URGA - Mor,aSTIAS D. ••
NHORAS - PAllTO.

ronudo tela r� de 1[0&
_ .. U.h'Waldade do SIo pa.,
fJIlde foi ...Iatente por ",lriOl __ ..,.
l!enloo Clr6rgicio do Prof. .AlJII.

c.rIII K_
Cir1l!'f:l1l do est6m&1o • 't'Iaii tIrnJa<o'
iI'W, IntooltinOll delgado • �...... tb1!t
de, ri..., prÕltata, baiP, .utere,

.ririoa e trompa.. Varicoce1e, lIIütj.
.

cele. yarl_ li 1!.enIU;
.

CotIlnltac : na. J ii , boru, ,. l'iiIt
tre!ip,w Schmidt. 21' (altoa da CAIa

, Par_tIO). Te1ef. 1.'"
'-2uld�ncla: Rnll E.te"". l11J11er. 17'"

Telef. 1[. 764

Dr. A. Sentaêla '

(l'ormado pela Paculdade .Kalil1&
ul de U:edlclna da UWl'ers1dlldlt

do BrIll!1l)
M6d1co �r concurso da .6.u1ItI�
ela • Ps,1copatu do IMatrtto

Pederm
llIlI:-lnterno de l!ospital l'aíquu...
tIr1co e lIan!cOmlo Judtc1i.r1o

da Oapltal Pede:..·el
I!t'[·lnterno da &anta Oas. de lU
H11córdia do lUo' d. Janeiro
OumOA aa:oIOA - DOlIl'l'QAAto

NJlBVoeA8
.

OoDlUlUlrlo: Ildiffc10 .un.6lbr,
••to - lIala S.

.

&esldlnc1a :

Avenida .Rio Branço, 144:
Das 11 ... 18 Iloro

Telefone:
OOIlllultórto - 1.R&.
a..ldtnc1a - LIlI.

Agencia Geral para 8t8. Catarina
Rua Pelipe Schmidt, 22-Sob.:- -

Caixa Postal, 69 - TêJ "Pi'otectora" - FLORIANOPOLIS
___ ------ I Dr-. MárioWendha,usen

, 'Ii
{lI!aIea .6Hca d. adultos • mUilM
C'O!Unlltól'to - Rua Joio PInto. II

Telef. )(. 715'
�uu1ta d.&a • '1 6 lIIerU

�otrI..tteIa: "eU" fiMIIUt � ...

! Dr.� Pa:�: ;Sontes
/1 CIlafeo i ópendor"..

.
00u1llt6rio: Rue Vitor JIeII'IIaII. n.

I
Telefoae: 1••'.

CnftItu d.&a 10 Ú 11 • ... 14 II
II> !ln. Il.aldêaela: Rua 111.......

i '1. - TeIIfou: 1....

. f ID�.Milton Simone Peleira
. Clínica Cirnr!lica

I Molemaa ie BeDhor.�.(

t
\

CIRURGIA' GERAL
I
... ServiçOI dOI Professores Bene-
Meto Montenegro e Pitagibe No-

gueira (Sio Paulo)
.

,

Couu:ltas: Dali U ii t7 horo .•

: "ôilis .

ti·u__ ' ..

... FeÍ'DUldo
-

:Máchado. 10 p
.

oaaue v. •. CUII ou terruoe ....
_. --- vender" I

Dr. M. S. Cavalcanti �°treencoJltra oompractor'. i

Cllaica eal1lal...-.. de_-...... ..1.:� ao Jlecr1t6r1o "�'
aaa SaIduU JfarfüI. ••

a_ Deo4IIoN..' ,_: .L':"�.I...J .�i-'
�.........,,- ... (....... li' 7't' . '.' ....�..

ílAp6Jtlco, controle- 'e trataaientv
�.nzado da gravidês. Dh'ffu

�ioa da adole.seência e d�_01$nOpi.u·
li. Pertubações tnenstruala, 11'-;0\

1
uç.6a \, tnmores do aparelho lem·
al feminino.
}peraç.6el do utero, odrlOl. trom·
lU, apendice. hérniaa, varisea, etc,

;Iror!lia pl"tlca do períneo (ru

.....)
lSSISTENCIA AO PARTO JIJ OPII-

RAÇõES OBSTETlUCAS
1MJ1çu- glandalare., tiroide, od·
10$, b!popise, etc.)

,

'lambio. nervOlOl - EaterWdad$
Regimes.

tUIGultório R. Joio Pinto, , - 1.1.

!..; ...

ResM. R. 7 de Setembro - ·Êdif.
:rm e Sousa - Tel. 84fJ.

Dr. Newton d'Avila
�-.zia geral - DoeJlça. d. 8elll.e-

r.. _" Proetologi.
FJt!uleid.4e Médica

CoJl..u1tório: Rua Vitor MeirelM n.

" - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,80 horas e t. tar'

, i. das 15 horas em diante
Residência: Rua Vida! RamOll Jl,

,. - Telefone 1.4�.

. ,
.,

-

''VIRGEM ESPECIALIDADE" da
ClA,WETZEL1IND USTRi�L·JOIN V (LL m,: (Mafll.t

TORNA A ROUPA BRANQUlSSIMA-

..-

.i

t-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Transpurtes aéreos Catarinense S/A Irá a Europa o �res. A L��A,,,NA COREIA:
'. . _ ootra gnós termlDar �IU.)!(il.2Ü��,��: �

Convoco os senhores acionistas para a sessao de assem' ,II ...

bléía geral extra?rdinária, a rea�izar-se. no, dia 8 d� Dezem O mandato
bro do corrent� as 17 horas, �.J3ede SOCIal, a rua Tíradente, RIO,29 (V.A.) - "O Globo"
12 com a seguinte divulga hoje que o presidente

ORDE� DO DIA Dutra, há cerca de um mês, a'
�umento/ de capital _ bordado pela reportagem, in'
reforma dos estatut,os..

I
formou que não pretendia dei-,

outros assuntos de mteresse SOCIal.
xar o pais antes de terrnínado l

Florianópolis, 30 de Novembro de 1950
o seu mandato. Mas a declara'

Osvaldo .dos �asso� Machado ção de s. excia. visava apenas
DIretor Presidente desfazer os rumores de que r e-

..............""'_ __w _ ,., "'••""' _"' .- ""'••""'-.- - - ,., -."'••""'- .-'101 - "'•.""'- -.- - - -_ "'._ ''''''.- _,., ' -."""_ .-�."
nunciaría a fim de não L rans'

mítír o governo ao S7. .Getulio

Vargas, facilitando, .assírn. os

planos dos que pretendiam ou

pretendem ainda ímpeôír a

posse do presidente eleito
.:
Na

verdade, ° gal. Dutra. deíxan
do o governo a 31 de [anei....o,

( em companhia' de pessoas da
familia e amigos, já Iíbertado
das raias da .vlda oficial, viaja

Reconhece O � �s..O'. a II·sura do
rá para Lísboa, onde permane:

t...
.

cerá na propriedade de um pa

piei-lo., e defend/era'.· a posse
��s��.n�e��i�r��e����ed:x���
sionar pela Italía, França e

d I
· I Iriglaterra. .,

t t n d

O·S e eltos
.

-------' Em certmonía recen emen e rea iza a em Seul, Capital

Uma lembran ..a da Republica da Coreia, o Gal. _Dougl�s MacArthur, Coman-

tado Agamenon Magalhães. Este questão o sr. Nerêu Ramos. Y I dante Geral das forças nas Naçoes Unidas restaurou, formal-
declarou que já se entendera a pro-

! Ponderou que a convocação do simnátíca .

mente, no cargo, de Pre�idente,da Republica d.a Coreia o Bnr,

põsíto da convocação do Congres- Coneresso por um terço da Gama- Syngman Rhee que se ve, de pe, fazendo seu discurso de agra-"
, , ,- É a que visa elevar de Cr$ decí to

é

N
-

U'd �

60 com o deputado udenista Aron- ra poderia provocar "um choque ecimen O as açoes m as.

so Ar'l"nos deMelo' 1 20 para Cr$ 1 50, a H·entrada" i
-

Franco, um da opinião com o Senado, desde ' ,

C' _

diJ.Nseu.g autort;es·d C
que este, pela maioria de se :;�ZS:Ç��E��, .�oças nos' mes

Os grandes vultos. da Maçonarl&ao seu en en er o ongresso membros como já ·expusera o se-
(, ? ? '!
renovado como fora no pleito de nadar Ivo D'Aquino, julgava in-

a de outubro, não poderia funcio
nar além de 31 de [aneíro, data. fa
tal do término dos mandatos, con-

Em todos os acont,ecimentos mais , Grão-MestreGer-al, entre outros'

palpitantes da nossa História, a brasileiros ilustres, os seguintes:'
começar pela proclamação da In- José Bonífácíô, Pedro I, Evaristo;

s!gnada na Constituição com a cir- ncíro. Estava pois de acôrdo com dependencía, tem tido Ia· Maçona- da Veiga, Gonçalves Lêdo, José'
el,egantissimas sessões, a nota de .

cunstaneía da sua coíncidencía, a nomeação da aludida comissão. ria, pela sua coragem, pelo seu ci- Clemente, Senador Vergueiro, Vis·

ffi
sua sensibilidade, graças <30 fim a

di t d dEntretanto, propunha que o Con- No mesmo sentido se manifestou o vismo .pelo seu despren rmento con e o Magé. Lino Coutinho
J. que se destina o diminuto de Cr$ d h dI'selho designasse uma _comissão dr. Luiz Pacheco, 'deputado delega- pela sua coesão, pelo valor os 0- Bernar o de Vasconcelos, Marquu'

0,30: amparar o fuberculoso pobre I .' de Abrant B
-

d C" Dpara se entender a respeito com os do do PSD gaucho e Gustavo Capa- mens que sempre -a constJtmram. es, arao e airu. u-

que, pelos morros ·e recantos dt da'demais partidos. Ocupou-se dessa nêma. '

.' :)
uma ação preponderante, que e axias, Saldanha Marinho,__

nossa Cidade, vai .se estiolando,
'

id d R B b
.

d
'

iSempre que -houve necessi a f) uy ar, o.8a, Viscon e do Rio Bran-

NO PARA'NA''! Um trem, desgo- ming'tta de recursos e propagando d·e defender os principios da Li. cO, ,Silveira Martins, Deodoro da,
.. seu insidioso mal. .

F l\ S ,.

berdade, ai ,esteve Ia' -Maçonal'la co- Qnseca, Aacedo oares, QuinclDo

d
.

d Po,rta'nto, o ,elemento feminino,
esceu a /serra, ln ,0 mo vanguardeira in�merota. In- Bocaiuva, Lauro Sodré Francisco \

em seu já obj'igatório HRe�dez� dependencia, abolição da escrava, Glicédo, Nilo P,eçanha, Thom'a·z Ca-

cair no abismo! \TOUS" ,das terças e quartas f'euas, tura liberdade de culto, proclama- vmlcante, Otávio Kelly, Moreira;'

,á p{odjgali�ade da graç� e d.ist�n.- r ção 'da Republica. combate a toda Guimarães, Rodrigues Néve.s.
Curitiba, 30 (V.A.) � Uma COm· r;caranl engasga'âos dentro do t"1 I é 1 mIra� • L- ção que he pecu lar, lmpn a sorte de totalitarismo, ou escra. "

posição -cargueir.a que se destina- nel, porem a maqqil1ia ,e mais 3 o sêlo da solidarfedade humana. E se não houvesse uma mal com-
vídõ'es, foram acontecimentos que

\'a ao porto de Parana:guá, em con- vagõ·es cairam no d:espenhadeiro. Calcule-,se 'a soma: de beneficios preendida pr,eocupação de se con·
liveram Ipor apôio, dos mais sóli,

sequen,cia de lhe 'terem falhado os CIU� a idéia, levantada pela "SO-
" dos, a -Ordem.

fr,eios, desceu desgovernado Ia ser- Morreram o l11aquin�sLa, o guarda- CIEDADE DA AMPARO AO� TU.

ra, indo proj-etar-s:e no abismo, freios e o mestre de linha haven-
BERGULOSOS" irá proporcionar que se destacaram em acontecimel1-

despencando de uma altura de cer- -do ainda -outro guarda-freios em ás vitimas do terriv,el mal e mui
ca de 300 metros! Quatro vagões gria:ve estado. diretamente, á .porpulação, sempr,e

/

a)
b)
'c)

FLORIA�OPOLlS - 1 de Dezembro de 1950

constituci-onal o Iunciorramento da
/

atual Camara, além de 31 de ja-

\ vernado,

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

em virtude de já estar novamente funcionando 'a LOTERIA FEDERAL
reiniciaremos nossos SORTEIOS normais a partir de dezembro, em

dia,nte mensalmente, pela ultima 'extração de cada mês.
Outrossim cog1Unicamos que por detérminação do Sr. Fiscal de

Çlubes de Sorteios, fica esta Sodedade 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 a,tividades.

Curso de admissão
Dirigido ·pelo Prof. José Warken
Funciona em Janeiro e Fev·ereiro.

Exames paria' ginásio masculinos e femininos
para a Escola Industrial e Academia de' Comércio,.

Inicio das aulas: 4 d;� Janeiro.
Inll'c1>;ção: dias 2· e 3 de Janeiro, das 8 'a·s 10 horas da manhã.
Loca,l: Altos do Albe'rgue Noturno, Av. Her'Cilio Luz NO 20.
Curso completo: Cr$. 200,00, pagáveis no ato da matricula.
Informações antecipadas: Rua AlI}),. Lamego 67.

servaram ocultos, veriam touo�,__
com surpresa talvez,' que numero'

O numero d.e grande.s ma(10nS sos e destacqdos membros do nos".
so elevado Imeio scial....___da alta ,ado

tos de reI-ev!ancia civica' formam ministração e do alLo comércio per�,
legiões. tel1cem, honradamente, á Maçollllr
Pertenceram á Ordem, desempe- ria.

LEM- Ilhando muitos del,es o cargo de

_ Sim, uma lembrança símpati
ca, e das que mais o sãO·
-,

Garotas, s,enhoritas gentis e -dis

tintas senhoras, irão emprestar as

exposta a'o con tágio!. ..
- Não é mesmo UMA

BRANÇA SIMPATICA? ..

A esmola dada filas ruas agrava
� ,problema da mendicancia.

Paroquia de N. S.
de Fatima
ES1'REITO

Estando esta Paróquia informa-

,
lIa d,e .que. certa vez, uma senp.o
ra foi .vista, 110 Estreito, angarian
do auxilio.s para a construção da

novla Chpela d'e Itaguaçu, levamos

ao connecimento de todos que nin

guem se acha autorizado para tal

fim.

Responsavel: P. Fr·ei. Manfredo

-'--�

HIRAN

A Telefônico/está fazendo obras em prédio do Estado - eiS'·.
a ulLima do órgão da' ,eterna vi,g:i1ancia.

Será 'que o Governo vendeu; ó prédio ao CeI. Ganzo? Mas
desde, qttando o govêrno pode alienar bens publicosf Essas as in-"

terrogaçoes que o Diário faz. E concluiu: .

O Govêrno está na. obrigação' de vir a publico prestar esc1a-'
recimentos diante da estranha ocorrência.

-

,
,

Aqui vai a. resposta. O Govêrno não pode perder tempo CoIll

interrogações a�qui_sl1'p,er-desr,espeitadoras do próprio p3lpe1 eJIJ

,qul8 se acham impressas. •

Em todo o caso, um conselho: 0, ilustre dirett>r do Diário, tão
fincadamente ligado á Secretaria, de Segurança, como cida�ão e'

'como I'epresentante do -povo, - e uma vez que tem a certez'a de

que ,ó seu jornal não divulga calunias - está tambem na obriga�
Cão de ·embarg?,r as obras!

x X
X ...... ll'& , .. - ,

1 vropó.silo de traição e traidores, contarei amanhã um sonhO ..
,

Nãn cnnto hoje p"qu,

'i���.
)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


