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PSD perante a opliliãQ p�b;líca'
RIO., 1 (V.A,) - O sr. Amaral' não acataríam ii 'd��jsã:o cla:�;. litf'

Peixoto, em entrevista concedida llas favorável ao sr. "Ge ", .àr_.
ao "Diário da .... Noite" negou que gas e que, isso, o Trib 'i:lp·c-
ele 'e o sr. Agamenon Magalhães rior Eleitoral cederia a essão
estivessem 'em cámpos . apostos que sobra ele s·e pretendia exercer•.

quando á fixação de :posição do N50 tenho a menor duvida de que
PSD diante do governe do sr. Ge- os m�mbr�s desse

.

Tr�bu_nal não
tulío -Vargas. O governador eleito falbanam. a sua alt� missao..Mas.
dp 'Estado do Rio declarou que inegavelmente, h�v,l_a, um. for!\a'

J
todos os pessédistas estão de acôr- nervosismo na opnuao publica. Os;

ONU"
to

"d&d B -I 25
do quando á linha 'que vão as- militares q�e falaram estabelece-

Irl':' pe I O ao' rasl sumir na reunião de amanhã. En'l ram a conflanç3: do povo nas for..

'. .

. II
'

.

.

. .'. ..'
-tretanto não quis adiantar quais Iças armada-s. erraram um �mblen"
seriam. as novas o'dI,'retrizes pesse'''1

te de calma, pr-estando, assim, um

miei homens para- I ·-',Cor:e'�I" "'"

distas. Eis suas declarações a rres- rel.evante servrço ao pais e ao pró"
peito da reunião do Conselho Na- prro govêrno ,

cional pessedista:
.

',Não tenho 'razões que me levem

RIO, 1 (V.A.) Os aconteci-] Esclareceu, ainda, s.s. que es- ,c�la:b?�ação 'essa que seria de uma - "O PSD. pelo que representa asseverar tais coisas. As reitera-

mentes, 'bastante graves, ,que en-! sas obrigações têm que ser ratifi; DIVIsa0,. em :numero 'a,proxImado na politica nacional corri sua han- das declarações do sr, presidente
;volvem drarnatíqamente. neste mo-.I cadas pelos congressos dias diver- d� 25 'mII homens. cada no Congresso e os governos da Bepubliea dos m�nis,tros da

�:snt�� �0;�iia�I�!:ç�7a�õe�eUà1!: saÀs�r����' por mais de vinte pai-
....

Vo-m-.8.,-�-d-o'�---c·-o
....

-m-·-·a-·-D--·:...... �:s;���:�'fI���d��t����ni:I,� ;;i�ti�� ���nI�a:. �aãOG��r:mso�o d�f:�: d!
Ibandada geral' puceram em s o- ses a convenção transformou-se 111 U . -publica . -. Não se compreende que dar crédito a homens de tanta 'res-

1Jressalto o J)'àJs atendendo aos em ij�i internacíonal. AoeItluolU da.ota da 'esquadra
neste momento fiquem stlenciosos ponsabilidade, Há. entretanto, os

compromissos que o BrasIl· man- o sr. Vargas Neto que o envio de li os partidos políticos. Temos de eternos
� explor-adores, os derrota-

/ - tém com 'a Organização das Na. I tropas para Q teatro das operações
braslle•.ra .

'

definir a nossa posição e é isto 1 dos, os inconformados, os que pre-

t}õe,s Unidas, onde temos rereren-I foi voluntacío e a este acorreram o que vamos tazer".".
•

tendem, para saídsfação de suas

dado pelo. voto as decisões assen- inicialmente os países mais pro. Perguntado porque' somente a- exibições ·e, ódios levar I) pais a
,

xirnos . do conflito, e, posterior- RIO, 1 (V. A.) - Deixará gora é realizada essa' - reunião o uma situação calamitosa. Esses.
tadas nas assembléias internacio- mente outros. Desconhece. entre- nhã f

-

d d' t deputada Amaral Peixoto respon. são certos vencidas ,pela grande
mais. Tais apreensões se baseiam tanto, qualquer tratado que obrí-

ama a_ as unçoes e are or deu : maioria dos bons brasíleíros.
l1a hipótese de estar o nosso pais gue o Brasil a mandar seus solda- do Loide Brasileiro e de presí- "Aguardavamos que os traba- . O ultimo ,golpe preparado-é o

oorlgado "a enviar 'LrSlP,as- para o dos para combater na Coréia. _ . A dente da: Comissão de Mari- lhos dia, apuração do pleito nos de' atr-azar ,propositadamente a a;

cenarlo dia. luta. Já há ali. no mo- .Comíssão de Diplomacia da Cama,
. Estados permitisse a volta de vá- puração do 'pleito para .além de

menta, um exército internacional, r-a não chegou ainda a tratar do riha Mercante, a fim de assu: rios presidentes de comissões exe- 31 dê j-aneirQ, sem esta,r o pres.i·
composto d,e cerca ,de ,cem mil how assunto. A ultima decisão da mir O alto posto ,de comandanw cutivas, que são mem'bros natos d.ente ('leito diplomado.. Sei qu-él
mens, ,que se bate contra as hor- ONU ali apredada roi rêlativa a{l " do Conselho. Agora. entretanto os pi'ovidencias já fpram ,t;omildas pO).
-das comunistas nesta 'aH:ura orça� genocinio a que�le, como, r,elator te,em chefe ,da esquadra, para ultimo.s acontecimentos, nã:o mais lo próprio rrri'bunal no lSentido d�
das em cê'rca de 250 mil chineses deu parecer favoI'ta,yel. Agravan" que foi recentemente Iiome.ado permitem qualquer protelaçã.o. Ou abreviar ,esse trabaIho nos i Esta-
e coreanos do norte. O' .exercito dO-se a si.lua"ãü internacional com n.ós "politico.s assumimos (l nosso. dos, a fim- de que o mais cedo
-

t
.

1 d ONU b·
't O vice'almirante Raul San Tia- I

,/i •

I
-

:ln ernacHI_na a 1, 80 () !lO· à guerra coreâna. poderá vir a ugar na orientação de vida poli' pOSSIV'O po-ssa ser diploma.do ()

mando do .general Mac Ar�hur, elS- ocorr,er. que a ONU solici't,e tro�' 'go- Dantas. A cerimonia reali- tica e; r:less,e modo, corresponde., candidato eleito. Há t.oda a cou-

Pas aos paises que dela f'31lem par '

d'
. mas á confiança dos llOSS-OS

cor'j
v·eni,enCÍ'a em ql1e� isso se fa"a ra..

lá integrado de t.ropas c'or'eanas '...
.

- ...' zanse-a a bor o do naVIO caw I 'd t·
't

,te - e o que supoem os prmClpaIS.. '. r�ligioU!arios ou devemos cedê·lo pl amen e POl-S desse modo. COn-
do Sul. ianques.. bl'illa,nicas aus circulas .politicos do ,pais. A ONU pItanea, O encouraçado "MI- á quem m'enior possa desemp,enhar tribuir-se-á paI,à a' maior tr:anqui�
�ralian�s, filipinas, turcas, gr,eg'as: dec tau a

.

t ã Tt . tão elevadas funções. !idade do pais e.se· permitirá quEt
_,""01'.to-nquenhas, T'ra.nc,csas. ,11,0'Ian- \� In :rvenç o !Dl I ar 12a nas - GeraÍJS". Em substituição Q d d'

•

lO' CoreIa para por co,brü a agressao .

'

.;
, uau o. os parti 'Os se omitem o novo governo se organize toman-

desas e �lUtras voluntarins. Não comunista. Varias p'a,ises ,,jnclu. ao almIrante San TIago Dan· surg,em outras forças vivas da na,. dü conhecimento de problemas ·(lã

�?�nJ obrigfatoriedade 1)'a,ra .0 eu- ,siv,e o Brasil, votaram por ess'e tas' na dir,eçao do Loide Brasi. _cionalidade, que inte'rprMam os mais alta importancia para o po-
�

-

C'J5,sas orças, mas .manlfesta- policiamenLo.
-....

. ,_.
-.

. _ ,anseios ,e 'as reivindicações do po- voo
-

.

çoes eSP'on\aneas de paJ.,s,e� mem. Estando 'em perigo .o' prestigio leiTO sera nomeado o capItao valO.
-

.
Exist,em 'enteÍIdimentos Gom o,s

-!>ros Qa. �-NU. �m. e'r:trevIsta ,h�;: da OÍ'ganização pela de'rrota de de mar e guerra Carlos de Alw . Interrogado aind.a sobre o pro_ g'ovêrnos estrangeiros, MO'l'dos em
Je concedIda ao DIana da NOite I suas tro,pais

, que es-tã{l seriamente.. 'nullciament-o dos mi'litares. obser- e Iabol1a.ção, como, por ,exemplo a,
e,sclareceu o depuúa�do_ Vargas. Ne',' ameaçadas de e,sfaoelamento-, a melda e Silva_. you o governador el,eito dCI Esta, questão do intercambÍo come'reia}
to,_ f!lembr,o da Comlssao d'e DIplo-. ONU poderá ser obrigada a uma do do Rio: - "A justifica�iva de.'!-, ,entre o Brasil e os Estados Uni'"

n�a,CIa ,e 'lra't.ado� da Camara, que solicitação .dessa ordem, à qual DepO'l"s d,a ses f.atos. está precisamente no qüé dos, 'que 'exige conhecImento. apro.. ,

nao' eXIste, propnamente, um com- não teria ,o ,Brasil como seu mem- lhe acabo de dizer. O men parti, vação e, orientaQão do futurü go-
[l r.OID ISSo es,tabelecido ,em traia. bro, como f'�lgir. Os aconteci' dó'. por exemplo, tem silenc�:adp ver:no. Grand'es 'empreendimento,!;
do. As decisões da ONU são as-' mentos co,reanos.'pela sua. gravida- I

· - mnitas vezes quando dever'ia' sem, ligados ao gôy;erno como Volta

s,�ntad'a,� .,em assembléia. ü Bra' de ll'a.tllral, poderão dizer de per-
'-., lalçaO.... pre falar 'alto e clàro, orienta.ndo Redonda;' a, F'ábricà Nacional d,e

SI) part!C1.pOil de -todas, votou e tê}.' to _com exercito do Brasil. Em 61- lodos os correligionaríos. , Motores, o V:aI,e do ISão Francisco.'
,cIta.n:ente I)l'O�le.Leu cumprir . as gumas. fontes' sabe-se '''mais,· qU(l

Por motivos que não vem 'á bat:. alguns em fase de transformaçãó
de�Isõ1es da -ONU. a ONU já teria ,Solicitado a noss'a Ia examinaT a>go:ra; ,'perm;a,1:reCe,ffióS ó'U �amp)iação, precisam também_

mêses a, fio .sem nos' reunir. Sur· deste logo 'receber ol'�entação, pa..
g:em 'I;}ntão, 110'S jornais e n�as cu_n, ra que possam ppos,&eguir normal
versas politicas as ma.is desencoIl: mente €m suas ativ,idades;

!
tradas 'intel'pre'lações sôbà o n082 ,Mais '-do ,que tudo isso porém
so p·ensamento e a no-ssa aoão. E ia, tran:qJnilidad,·e do 'püvo' exige
ainda mais, por vezes. som-os Ie- que a atual transformação politi·
vados p,elo's. fatos a rumos bem ca do Brasil' se processe ra.pida�
dif.erentes que' daqueles que idea- mente em :ordem e com o ma�
lizavamos. Quantó às entrevistas I absoluto respei,to aos disposi,tivo$
de ilustres oficiais do Exercito, a' constitucionais e legais" - con,

@xplicação é simples! .

I cluiu o comandante Er�ani de
Insinu:iya-s,e '�l.'S classes armadas Ama,ral Peixoto. �

) O IU.IS .&.NTIGO DUR!O DE SAN'U CATARINA

IIHldotúI� • D. a.H.te. SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE A.BBUDA. BAl108

o sr .Im�aral Pe·
.
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Imposto e5p"cial pO,ra)� pagamento' de
� abono de' Natal ao funoionalismo federal,.

sugeriU o sr. João Cleofas
RIO., 1 (via aérea) - Ont.em à Finanças, que seria dado no mo_

tard'e, uma comiss'ão de funéioná. menta e v,erbalmente, pnI' outro .l-,e

,rins publicos,
< inte:grada. 'em sua lator a ser designado, comprome·

maioria .;por escriturarias.• conti- tendo-se o sr. João Cl-eofas a não
nuos e s,erventes, procurou na Ca.- cr.iar -embaraços 'a,o andamento da
mara ü deputado João eleofas, Ia pro;posição, ausentandO-se, do pl,e_
fim de solicitar o mais breve pos- nario na ocasião; 'Se necessário
sivel sell,\par�cer na Comissão de fosse.
Finanças ,S'ohre o' Abono de Natal. A comissão r'ecebeu bem a su�
Frisaram. os

.
pl:es,entes -as dificul- gestão de relator como um r,eme�

dades 'que. vêm qtI1a!ve.ssandQ; ao dia ex'fremo,·. iondando ainda Q

que o sr. Cleofas obsrrvou: sr. J.oão -eJeofas sobre a possi.bili.
.if . dade de s,er a;presentado um subs

"Bem sei da' situação angustiow ti,tutiiVO ao proj'éto Benjamim Fa:
sa dos servidores 'publicos n13is mo- ra de, !podo a r-eduzir a despesa!destos e acho a concessã') cio "bo· com p ABONO, que seria concedF
no para e,stes medida de justiça". do. em escala ,decre.scente .dos paComo insistissem numa, declara- droes ode venCImentos mais 'eleV'a�
ção antecipada do seu pàrecer, a- do.s. E�bora. considere logica essa;firmou Q representante ,pernamb'llw p""porcIOnalIdade 'respondeu o sr

can2.��nuar .,ll�;�:x:g�J;iva das GG'Jfas nada poder adiantar so"
inforInações' solicitadas a{l' Ministé- bre seu proce'dimento futuro en:
riü d'a Faz@da, onde estivera na 9.uanto n�o estiver de posse' das
véspera, tentando obter resposta mformacoes .solicHadas ao Ministé
aü ,seu ,pedido, o 'que não f.oi pOso d,o da Fia,zenda.
si�.el por estarem aind� .sen?o co- Por. fin� declarou -expr,essamente
IhIdos os dados necessanos, 1 ser' lnteItament'e favoravel ao
, Por outro lado, não poderia a ABONO,- estando disposto mesmo
esta altura antecipar seu parecer q-q.e as inf-orm:a,ções do 'rdSOUl'()
Sôbre. 'as ,referidas informa'ções., desaconselhas,sem a concessão do'

_ Admiti'a, que o pr.ojeto fic:t��i) S�l- beneficio, promover una reunião-
_ Jeito a demora caso .o. Mll1lstél'lo entre. os defensores do projéto e

d;,l c'rcDlg�ao da Flazenda demor.asse em .reme. sug'erlr-Ihes a criação de um im....

• ',. a· U\' •• ' t�-lhe os es'C:lar,eOlmentos r-eque- \posto pana, atender à despesa com
,

.

.

_. ,". •
-ridos. Sugf1ria .então á comissfto o, ABONO, a insídir sobr_e o subsi_,

Qnem a"!4 "Dm dlgOI- que ora o �Toc!lrava f?sse_ ao de- dlO. ,dos parlamentares e o.s venci-
'. g!ü U ". ,1lut�do Ben]an:lm Flalra' autor d� mento,s _dos funcionários publi50S

d· -do oa-o se pro;lé'LQ, e pechsse ao p,�rlamental
d,e l?Uidrao elevad.o .. Tranquilizandoa u ,

ca1'loca qu� requ_eress.e Çt .mesa- da os llltegrU11'tes da comissãO mani�
r Ca�ara a mclusao ln:ed1,ata elo restou o sr. Cleofas sua imprp--ssão

es"o"dO , I pro.)eto na ordpm do. d13, l.nd�ep(,l1- (!.e que a CamaI'a quase em pl::SO é
U llJ, V • i d,ent,e do parecer da ComlsS<lO de la,oraveI ao ABONO DE NATAL.

).

Assassinado, à, ba 1'8, na Argentina, uÍD
oficiai do Exército Bra'sileiro

RIO, 1 (C.P.).- Informam
de São Paulo que há 'tempo,:;
a Segunda Região Militar so-

li('i�Ol.l '1 Del'2gacia de Vígilau
ci.a e Capituras a localizàção'
do capitão-medico José Menico

Mota; mIsteriosamente desa'

parecido. sendo enviado ra

dios as autoridades de todo o

pais e das nações americanas.
, � � --.

Ante.ontem, aquela Delegacia
recebeu uma informação pro
cedente de Buenos Aires, in

formando que o
- citad'o oficial

brasileiro fora assassinado a

bala na cidade platina de São

MigueL Foram pedidos as au'

toridades argentinas pormeno'
r'�s do fato.

Absolvida, por unanimidade,
s�a� Dagmar Rénaux,

A sessão de' julgamento terminou às 5
horas da madrugada dé ontem'

-

,-

-

�,.,.�

Brusque' 1 (O Estado) - O processos instaurados no--fóro
Júri da Comarca de Brusqüe•. de' Santa Catarina, com a ab
em sessão movimentada que solvição unanime de u'a mu

se encerrou á;"'5 horas da ma- lher, acusada responsayel pela
drugada 'de hoje, absolveu, por morte de, seu esposo, processo
unanimidade. d. Dagmar Rê. esse que teve ampla repercus
naux, viuva do industria,l Ivo são em todo o Brasil�
Renaux.
Presidiu os trabalhos o juiz II ITrompowski Taulois, estandõ a Jt manaque :81 veira

acusação a cargo do�omotor Recebemos, o que agradece.
Ritzmann e, como auxiliar� ,o mos,_ váriOlS exemplar,es do
dr. Arão Rabêlo. 4- defesa foi. "Almanaque Silveira", para
feita pelo advogado dr. Mu 1951.

nhoz da Rocha. Córrio sempre, contem i.Iite·
seu desfecho ressante materia e conselhos

movimentados médicos, à que o torna. util.
Assim,

.ll;n dos
teve
mais

sumirama ••• •••

.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Concurso para a Rainha dos Ser- SINOS DE
vidores Públicos de 'S. Catarina 'NATAL

Paroquia de N. S.S·: d' dOde' fatima ' Dele a e
ESTREITO

Estando esta Paróquia ini��na"
da ,d,e que, certa vez, uma senho,
ra foi vista, no Estreito, angarían
do auxi'[ios para a construção da
'<

nova Capela de Itaguaçu, levamos

ao conhecimento de todos que nín

auem se acha autorizado para \ tal.., [amin Sodré, prosseguem: -regular- que queiram prestar ao Brasil um"
fim. \ �

, mente as instruções deste curso. dos mais relevantes serviços que"
Responsavel: P. Frei Mantredo As reuniões se verificam todas as lhes é dado, trabalhando no valio->
-----------'-----

..- terças-feiras, pontualmente, de so setor da educação nacional, de--
TINTAS PARA PINfURA 14,30 as 16,00 horas, a r�a Bocaiu- ve sem indecisão, inscrever-se.

C O T TOM A R, va 164, séde provisória. Não.há nenhuma formalidade. CP
Acham.se inscritas seis (&) Sê- ambiente é de confiança, simplicí

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

o Departamento de Jogos, Recreações e Turismo da :\5-
'* socíacao dos Servidores Publícos, em prosseguimento ás suas

at.vídadcs, tará realizar o concurso par-i ':i Rainha d03 Serví-

dores Publíeos de Santa Catarina.
I

O fato pela sua real significância ,originalidade e sobre

tudo por interessar a uma classe tão numerosa, está fadado,
sem duvida, a despertar vivo- e palpitante entusiasmo no seio
da classe, coroando-se de pleno e integrai êxito, como no ano

anterior.

O Departamento referido resolveu' para maior brilhantis
mo do concurso traçar as seguintes normas regu.aaoras .do
mesmo:

/ i

1°) _. A comissão organizadora do '�UllCUr-SO será com

posta 1C!s integrantes d) Departamento de Jogos, Recreações
e Turismo da A.S.P.S.C.,

2(1), - Considerar habilitada a concorrer ao pleito qual
quer candidata desde que satisfaça aos seguintes quesitos:

a) - ser funcíonária (puNica (federal, estadual, muni
eípa! ou autárquica);

b) - ser solteira.

30) - 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.

40) - As urnas receptoras de votos acham-se no cine
Ritz e na Associação dos Servidores Publicos (Rua Trajano, 37) .

;",��� ..

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

ciação dos Servidores Publícos, podendo assisti-la qualquer ín
teressado a partir do dia 25 de novembro proxímo.

6°) - Serão computados sómente os votos .com o carim

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

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

Jogos, Recreações e Turismo promoverá no _Lira Tenis Clube,
no dia 17 de dezembro vindouro, data da fundação da Asso'

'ciação dos Servidores Publicos.
,

'

__...fi'
801 _ A- Rainha eleita, será ofertado, além de brindes,

uma passagem de ida e Võ1ía ao Rio de Janeiro· pela T. A. c.

Columbia Capitalização S.A.
A Columbia Ca�italizaçãO S/A. avisa aos snrs. ,portadores

de titulos, que a partir do próximo mês, êste jornal publicará
os resultados dos sorteios mensais.

CURITIBA Tf'.UGRAII4: PROSESFiAS

. \

VALVULAS

.k.il'p$
MAIOR ESTOQUE

Allântida Radio· Cal. lda-..

.

R�a Trajano, 5t1

Loide aéreo ,Nacional
Agentes: Z. L. STEINEW& CIA.

.

Rua Alvaro de Carvalho, 1. � Telef.: 1.402
NOVO HORARIO

Comanioamõs os seguintes horarjos;
Para a SUL (Araranguá e Porto Alegre):

Terças e Sextas, as 11 horas
Para o NORTE (Itajaí - Paranaguá ._ Santos e ruo 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

restrição de classe, religião ou cor. riam ser sessenta..
O Bandeirantismo exige apenas O Bandeírantísmo é o' ramo fe.-

que as candidatas tenham mais de minino d_o Escotismo, tendo os mes�_
18 anos, curso primário completo, m?s princípios morais, o mesmo-

\
e sãos pr'incipíos religiosos, qual' fundamento cristão, a mesma oríen-:

quer que seja '3 religião. tacão educativa.

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

·CLINICA E CIRURGIA DOS o M' Z··' S.. / ($'",. _ A-I,li..,.'t.HOS - OUVIDO - NARIZ E GAR
_GANTA DO " � ,

DR. J. J. BARRETO
"Formado pela Faculdade Nacional
lie Medicina, da Universidade dD
Brasil Ex-assístente dós Serviços
de Óft�almolog.i<t, do Professor Caldas
Brito, da Policlinica Geral do Rio
de Janeiro, e de oto-rino-Iaringologia,
do P..tOfes�o� Leão Vello-Bo, Hospitai
Moncorvo Filho,
Consultório: Rua Trajano, nO 31

LO· andar
Atenderá, díartamente, a partir do

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

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

campanha deve contar com
o nosso decidido apôio.
Façamos todos, 'irmana

dos no mesmo sentimen
to cristão, da, nossa ale

gria de Natal a ateçria
das criancinhas pobres
de Florianópolis.
....••.......•..............•...

HELENA SCHLEGEL
e

ADELBERTO SCHLEGEL

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

VALTER.

Leilão Inédito
-

SENSACIONAL
Aouardem para muito tireve I na

Pra�a 15 de Novembro

'GRAN·D'E SURPREZA
para a-

de florianópolis

Aluga-se
Confortável casa, sita à rua

Bulcão Viana nO. 61, com recente

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

amplas salas de visita e jantar, 4

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

chuveiro para empregada. __

Á tratar na Avenida Her.cilio

Luz, nO. 3i-Fon.e 1076.

Leiloeiro Oficial DEMERVAL ROSA,
r

Cursos
•

para· Chefes' Bandeirantes: 1
Sob a direção da Senhora Ben- T;odas as mocas de boa vontade-

de, não obstante não há nenhuma benvindas. Em vês de seis "---deve- ..
,

NADIEF AUGUSTO' D;E OLIVEIRA, convida seus Amigos piara as-::
sistir a missa de 30° dia que mandará celebrar na Capela do Ginásio
Oatarrnense, ás 6,30 horas do dia 4 do corrente, em intell<cã!o da alma,
de' sua inesquecível Mãe, Estefanea Fernandes de Oliveira.

Por êsse ato de fé cristã, aos que comparecerem, penhorada->
mente 'agradece.

,

Aviso á Praça
A T.A.C. - Transportes Aéreos Cataríuense SIA, oomuníca a seus'

distintos fr-egueses e amigos que transferiu - seu escritorío para II>

rua 'I'iradentes N° 12�L'oja, com telefona N° 1053, onde espera con-

tinuar '3,> merecer a preferencia com que sempre foi honrada.
Florianópolis, 30-11-50.

..�

Casa residencial, construção sólida, 15 i compar-'
timentos, 3 instalações sanitárias completas, 2 gara

gens, terreno todo cercado, medindo 33x80ms.
Aceita-se, como parte do pagamerito, 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.
"

i
"
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3

Linho belga para vestidos em todas as coresmetro.a Cr$ 89,00.

.

'(custa normalmente Cr$ 120,00) -

,_

Sedas em'p:Idronaqem moderníssima a Cr$ 20,00.. Sedas estampadas a Cr$ 15,00. COmbinações de seda a Cr$ 39,00
" Milhares, milhares de vestidos,

.

blusas, saias, maillots, por preços qae são
"

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

-,

Vida- eocial Cine-Diário

Um western de lutas e �orcidas ...

Inicio do mais4:ensaciona: e em- Sessão da'i Moças
polgante li,e;r1ia.do apre=entado até Então, agora oompreendi o aumento de apenas trinta cen-

hoje. 'tavos, no custo da nossa "Sessãozinha" predileta.
PERIGOS DA POLICIA MONT,.<\DA Nada mais justo, estar eu , tambem, contribuindo -para que

.

Lutas.,. ação ... torddas... O tuberculoso pobre tenha mais um remédio, um alimento um .

Censura até 10 anos. j pouquinho melhor, em .suma- uma vida �ue lhe seja mais
Preços: Cr$ 5,00 - 3,20 "VIDA". . .

,

.. .,. l'
-.--------..;__;,-------------

Tarde dançante
Ney J;l. Oliveira

Assinala a efeméride de ho
Srta. Astrid T. de Carvalho je o aniversário natalício do

, I I distinto jovem Ney Hamilton
A data de hoje assinala a i de Oliveira, artífice da secção

'p

..
assagem do aniversá.rio nata-lde revisão =, Imprensa on
Iícío da prendada e gentilíssi- cial do Estado. \

_;ln.a senhorinha Astrid To- Inteligente e esforçado, Ney
J lentino de Carvalho, filha do r'tem sabido se impor á estima

,

t A esmola dada filas ruas agrava.sr. dr. Adalberto Tolentino de dos seus companheiros. de r_a-, o problema da mendícancía,
Car�alho, operoso Prefeito da

I ba�ho e c.�efes os quais terao
eCapItal. hoje ocasiao de abraça-lo cor-

Nessa
.

oportunidade serão

I
díalmente.

'prestadas carinhosas homena, Os de "O Estado',: desejamos
:gens à aniversariante, que se i relícídades.,
'Verá cercada de suas amigui- FAZEM ANOS HOJE
nhas e parentesr numa festa O sr. Manoel Dias, .tuncíoná-

..

intima. rio municipal.
Aos cumprimentos que lhe '_ o sr; Herondíno da Silva,

-serão enviados, juntamos com Brasinha, funcionário da Al-
.

prazer, OiS nossos. fandega desta Capital. <,

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

Di6rio, dã Hefropole
As crianças·da �idade

.
.

(ALVARUS DE OLIVEIRA)Falamos em como se diverte a criança carioca e como as-
-sunto puxa assunto, ainda .hoje teremos algo a comentar em
torno da maneira como se diverte a críança nossa. A criança,
.alíás. se entretem com pouca coisa. Se é pobre e o pae não
Jhe pode oferecer um ,rico patinete, constróe o seu próprio
.aparelho ou se arrasta ladeira abaixo com uma folha de pal
.meíra. Se menina, e não tem posse para possuir boneca d�
.Iouça, que diz mamãe, apanha pano velho, e meia preta estra
.gada e lá está formada a bruxa que faz- dormir na inclinação
.natural de ser mãe.

Há crianças que se divertem como podem e nos morros for
jam brincadeiras' que dariam inveja a muito menino rico. Se
.esta tem mais conforto e mais com que dístraír.se, aquelas tem
.maís iberdade, de andar descalço e, de camíza fora das calças

-

.o garoto pobre empina sua pipa, joga sua bola .de gude, pula
,;seu pastelão....

E o velho brinquedo de roda, que tanto encantaram, às
.menínas de nosso tempo? Se de um lado, nos bairros mais ri
'ICOS por contingências do progresso, os passares que vivem
-:_presos á gaiola dos apartamentos, não !Se lembram mais dos
Inocentes brincos de .roda, no subúrbio que ainda conservam
.as tradicionais brincadeiras da criança feliz, ainda se brinca
-de roda, embora os canticos tenham evoluído também ...

Outro dia passamos por triste e monótona rua de subúr
"bío e ouvimos, com saudade grande' uma canção nossa conhe-

ve.
. cida, entoada pelas vozinhas da criança de mãos dadas. ro-
..dando: - "Se essa rua fosse minha, mandava .ladrilhar".
-Com pedrinhas de brilhantes, para meu bem passear". .. Lo

.go depois, porém, era música moderna e arrojada como os

tempos atuais: - "N,amorei ,um, �enino, di Escola Militar.
"O danado do menino, 'só queria me beijar" ...

Consideremo-nos felizes em ver nossas crianças livres
-como pássaros, brincando nas praias, nas "play-grounds"
pelos cinemas�pelos circos. E se elas não têm 100% dos meios
de dlversões como em paises mais adeantados, pelo'menos
'não têm também o perigo de se esconderem nos subterra
-..neos, tugindo da g-uerra e dos bombardeios aéreos ...

xxx

ANIVERSARIÓS '

_

Panelas de Pressão ARNO
-, a . Cr$ 5tO,00

. Grelhadores Etétricos
á os 300,00

na Elefrolandía
Paiva - Edf. Ipase - 'I'erreo

(
,!.; Rua Arcipreste

RITZ - ás 4,30 e 7,45 horas.
Uma pagina. de amor de saertrlcio

e abnegação.
SINFONIA PASTORAL

Um drama melodioso embalado

com belas paginas musicaí s , ...

Censura: até 14 anos.

No Programa:
\ .

Marcha da Vida - Nacional.
Noticiaria Universal.
Preços: Cr$ 5,00 - 3,20

Novamente para encantar toda a

cidade Vicentle Celestino,

em

E B R I O
o maior drama já apresentado

pelo çinema brasileiro ...

Censura: até 1,4 anos.

No Programa:
Esporte na téla,
Fax Movi,etone.

Preços:' Cr$ 5,00 - 3,20

ROXY - ás 4 e 7,4::í horas,
Grandioso Proqram«

1°

Espante na. téla -, Nacional
2°

Morgan Conway o celebre deteti-

DICK TRACY E:\l LLTA'

Ação e misteriosos, crtrues .", ,

3°

Tim Holt ·0 novo astro do f'ar-

west,

O CAVALO SBLVAGEM

C.aUI.', Gra".ta., Pitamo,
Mei.' da.:melboreli pelo. J�m.·
nore, preço••6 Da CASAdMn
CELANE'A - RuaC. Mafra8

"c�
;_ a exma. sra. d. Enni S.

Menezes Stránch, esposa do sr.

Otomar Stranch, funcíonárío
federal, em Joinvile.
-:- o jovem Vitor Jason Coe

lho, filho do sr.,Gentil Coelho .

-a graciosa menina Edi
ríhínha da exma. viuva Edite
Camisão Avila .

Cr$ t.750.00l-
I

--

o quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

,..
li'..dificio' Ipase:-Terreo I1 Rua Arcipreste Paiva

(

\

O Conselho levantou.se como um só bloco.
E o juiz sentenciou: \ \
� Á vista de os sete jurados haverem sufragado ín

-tegralmente a chapa udenísta- eu declaro o' acusado nO
1 livre de culpa. E ainda decaro, solemente, que êíe nun

ca apunhalou ninguem pelas costas.
É um homem .dígno. O Conselho de Sentença, ao

sufragar, no último pleito· o nome do acusado nO 1, abA

solveu-o de todas as acusações passadas. E, absol1)end(r
o, absolveu, ipso fato, os demdis denunciados. A senten
ça de um é a sentença dos outros. Mesmo porque o reú

na 1 é O mais acusado de todos. Havendo () egrégio con
selho prdf.eriào sua sentença inapelavel, está encerrada a f

sessão".

Quando 'o acusado nv 1 virou para trás, eu reco
. nheci nele o meu ilustre conterraneo, sr. dr. Manoel Pe
dro da Silveira. E acabou-se o sonho ...

A União Catarínense de Estudantes oferecerá, hoje, nos
'\

salões da Sociedade "XX DE SETEMBRO", á rua Trajano, 38 J

. � ,

(Escadaria do Rosário), uma, tarde dansante em homenagem
aos diplomados de 1950, das Faculdades de Direito, Ciências
Econômicas e Farmácia e Odontologia.

Para esta festa de conrraternízação acadêmica, são con

vidados as famílias dos homenageados e as classes estudantis
secundárias e superiores da Capital.

PARA OS MALES DO

FrGADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

XIV�E�,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. (LAANO G.
GALLETTI

ADVOGADO'
.Crim•• cf••'

Ooaetltul!1éio li. Soalodad..
HATURALIZAÇOE� .

Titulo. Dealal'Qt61'�

&orlt6rlo e Re.ldenola

m=EiiiªªE�95 =;lEmª!Eãil§lESffi35mãi5lE�Rua Tb:a.dllnt.. n.

I
I: =

FONE u 1468
DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ

DR� I. LOO-ATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE'
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

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

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

Agencia 6eral para' Sta. Cotariná
Rua Felipe Schmidt, 22-Sob.

Caixa Postal. 69 - Te) ·P,otectora- - FLORIANO�OLts
�-- --,-_.,,---'.. -...._-�---------------------�--:_;_
t )
!

/'

I
I

t
i .

�
.

a

'--

I

. Agora, SIm'!

Pedidos com.Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO

I
Edificio IPASE - 2. andar

Caixa Postal 260

�"

Florianópolis - S. Catarina

. '-.:'"

DR. ANTONIO nm MUSSI
Médicos

Cirurgia-CUniea Geral-Parto.

_ Serviço completo
--

e espooialisado dae DOENÇA! D.
SENROR.-\S, com modernos método. de diagnóltico e tra-
tamento.

'

COLPÓSCOPIA _ HISTERO '_ BALPINGOGRAFIA - 1111-
TABOLI.SMO BASAL

Radioteraptá' -por 'ondag eurtas-EletrocoacuJaOlo
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO t. tO andar ''- lldifie10
do Montepio.

Horário: Das- 9 ás t2 hQral - Dr� IIUIIL
-'\ Das 15 ás' t8 horas - Dra. Mnol.

ResidênQ!a -#Rua Santol'Dumont, 8. Apto...

".������!!.i CO&iPÁr11ffÁ'" " ÇÃ
'"

DÀ'" -ôAitíl"
.... _ _.

,
FQDdld. em 1870 - Séde: BAHIA ,

lL'icaNDI08 E TRANSPOR'I'.
Cifra i. Bala.c. i. '1'"

CAPITAL 8 RESERVAS •••...•••.•.-.. er, lO.too.eoe,lo"
,�Reaponaabild.de& ..•••• • •••••.�...... Cr' '.978.401.756,17
-'

Receita •••••• ..•.•• •...••••••••••••• Cr' '7.05lI,246,l1o
I � Ativo ••••.••• •••••. ..•• • •• •••.••••. CI1

)
142.176.M3.fJo

Sinistros pagol nos 6ltimol 10 aDOe .••. ecO '8.e87 815,10'
,

,.
Responsabilidadea •••••• •••• ••

"

• • • • • • Cre 7••7H.40Ú08,.2O'

I• Diretores:

QUr. i>ampbUo .'Utra Freire i8 CarTallao. Dr. Pra.c" .. IA,

I&Dlllo MUIIOrra. Dr. JoaqqfiD Barrelo d. Ara'tJo e 10M Alar...
• _ .-4-.:".&.....&-_-,..-_-,_-.-_-_-......-_..._-...._-..-_-_-_-.·...-..-_-_-_

..._�-...__ ........_....:r........y_; •• _ • _ • w �

roMPAN�� [Dl ��;-- �OS CO�lRA
-== ACCIDENTES DO TRABALHO -ri

5 t c e SOCIAL:

PORTO ALEGRE

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

CAIXA !'OSTAI.. 58.3 • TELE;FONE 6640 � TELEGRAMAS: .PROTECTORA>

Cargo. f �(IEite 4.

slo-' FR4NCISÇO DO SUL para NOVA JORI
. Info.magõ•• Gomo. Agente.

.

I'loriallópolÍil .

- C.rlos HoepckeS/A - C[- Teletone 1.212
São �f.nci.co do Sul - Carlo,' Hoepcke S/A -C'I - TehloH 6

Transporte. regulare.

I

,-

. . -

..

•
II

-, RADIOTERAPIA
RAIOS X

4 DI. ANTONIO MODESTO
..

Ate.de, diàriamente, .0 Hospital .. c.rwa..
.

li
�_......_-,_-..

-

....._-,.-._ "?'&-.-..'&......_.....�...;.,,_......w_,_.,;r__-�....&V.......,._...4..__ ••�:r ...

Dr. 'Lins Neves Dr. Polydor_o E. S. ThilSO
......r .a MaterDidad. e .é4leo .t"

. .Mle. • .arteln
Bo••ãtal de Caridad. .. Hoepita! -de Caridade cht .....

.CLlNICA DE SENHqRAS - Cl· ttanõpoli•• Aasiatente da

RURGIA PARTeS Maternidade

,lapóttico. 'controle.·e tratament(

lIIPIcl.Usado da IJ'llvidês. m,tur

oioa da adoleac!ncia e da menupau

.: Pertubações menatruala, t1'h
\
uçae.· e tumorea do .:parelho Ie.Di

ti feminino.
l.ações do ntero, ovúioa. tron:.

tio apendice, h�rniu, vari&e1l. .te

:Jrnrlia plutica do perineo� (rll

WU>
_ISTENCIA AO' PARTO ,II OF.

RACOES OBSTETRlCAS
I..aço ·tJ}anchdarea, tirolde. o"·
tOl. blpoplse. ete.)
tbturbioa nervl»oa -- FAterlU4ad.

,
'

- ,Regbnea. ,

<1;:uu1tório R. ,Joio Pinto, ., -_ hL
.

/

. �1
RMid. R. 7 de Setembr» - ItdH

nu e SouI. - Tel, 841.

JOeIIÇH dOI órgão. intern08, .,..
clalmente do toraçio 8 ...04

j"D� d. tiróide e d� "$:.
dulaa interna. ,.

;JlDica • cirurgia de MD.borM -

Partos
"l8IOTERAPIA - ELECTR()C.\Ao.
DIOGRAFIA :::::: -METABOLlDtO

BASAL '"

!ORARIO DE CONSULTAS; -

D1àrtamente das 15 li 11 bQo..
ruo ..j..f'

CONS,ULTóRIO: .�:-

Roa ,Vitor- MelrelN .. l' --4:
Fone mannal 1.701

RESID:&NCUJ f"'�"!�l
.henlda TrompoWlti II

Fone manual ,..
---------------

;Or� Roldão Consoni
•

CIRURGIA GltRAI. - AI.TA a:.
RUIlGA - MOL&STIAS D. ...

NHOllAS - PARTO'
W-nudo-. pela J'aeaJcJã 4: II'"
... .. Uainnidad« ele 8Ie �
onde foi ...illte1lte por riri. CIIai ..
8erriço CirúrgiCo do Prof. AIIIIlI

Cefttla ....
CInIqi. do eat6mqo • riu ltIrnJa.

_, Inte.tiDoe delpda • � ti'"

de, riDa, pr6atata, beslp, ....
,'"ri... " tnlmpaL VsrIeoceIe. �

ceie, ..rlHa e; benIaL
Couu!taa: r-... • '" S luIru. I ,..
"eJi� Sdaaúdf, 21 (.ltGI da CM!l'

- ParailiO). TeIef. 1.591
a_Macia: Rn )tate"'f:II 1..... I1lt

-

Telef. M. 764

Dr. Newto� d'Avila'
,;tnrela ceral - Doença. d. S..lu�

ra. - proetolocfa·
FJetrlcldacJ.. Médica

, ;onaultório: Rua Vitor Meirel�.t n

II - Telefone 1.807

Consultas:- ÁS 11,30 horas e t lu'
.

,. d.u 15 horas em diante
Residência: Rua Vida! RamOI II

• - Tl'lefone 1.422.

Dr..A. SantaeJa
(�rmado ])2la l'aculd&de i'1!C:lo
Dlll de Medicina da unt'l'ersldad.·

do - Bl"lllI1l)
1Ud1� PQl' concurso c1a .&.J!S1ate.·
,ela • PiJ.�copata8 do D1lItrlt4

ll'ederal
b·lDterno de HospItal PalQufIi,.·
trltlO e Ibn!cômlo Judtc1t.r1o

da Oapltal l"ed�...al
1U-lDterno da Santa OU. de Ja.
Hrtcórdia do ruo 4e Janeiro
OUNIOA JO:DIOA - DODOU

.

NDV08A8
OODaUlmrto: J:difiol0 lUIl;tUa

.eto - 8ala •.
&es1d6nc1. ,

Avenida Rio Branco, 144
Daa 11 ... li Iaoru
Telefone; :,:

OOllSultórto �'l..o...
IketdAnc1a r:. 1.1811.

Dr. Mário Wendh�u,en
. ..l� ...Mb 4. adultos • 1Iri......
�omlt6rto - Rua Joio Pinto. 14

Te1ef. il. 769
�at;;Ulta &a. � 'I fi H\"U

�_••aeb, ,.eH,. 1!Iebo111. If.
-_

I.
Teld. 1111

� ,

I Dr. Paulo Fontu
ClIDI"" • "1I&ndor

_... Itório: Roa Vitor 11� ...
Te1elclUI: 1.465

.

�Itu ... 10 b I' ..
• •.rã Itaidencia: 2 81_

Sll. - Telefone: 1.611
i'''��
1

I
Dr. Milton Simone Peleira

1 CliDica Cirorgica

l lIol..ti.. 4le Senhor••

I ..'!.��<l.!�Of�!���
'1eto IlO'ntenegro e Piragibe'No·

gueira (São Paulo)
Oouultu: Das U ia t7 Iforu
BD Fernando MachadO', 10

U fA.LJJ -o. ITAJAI
FI'OftNB" .�.

PH�
- LIVBA.l:U.A -l'. L1VU"OI

aou.,
-,
,

'e'i.:."

. . . . . . . . . . .. ...;;. ' ...
C48A8 III TllBRJIlIfOll

p_ V.· •. cuu ou � __
vender?
Nlo encontra compra4ort
Entregue ao bcrtt6r1o .....".7J

... L. Alves..
Rua Deo4oftt ..

..-.:;.-

Dr. M. S.' Cavelcanti
U1aiea exelUJi_te ele ......
tu � ..id..".... 'lltui.... 1t

W·;...·:!·,I!. '
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SUf1lS DE NATlt ê à fes�a dos que tem um' coracáo generosO, e
,

,_.... ,
. ') .

� .' .,

que, repartem o pouco que é seu com aqueles que nada tem.

AtO$
. Ofloia!$

Designar: f
O diretor Abalor América Madeira para -ta da dotação 27-1-1 do orçamento vi.

.A professora Teresinha de Jesus Thi-, reger uma secção (uma série) no Curso gente,
\.

ibes Bleyer para reger uma secção, erri: Primário Complementar do Grupo Escolar Portartas de 11 de agõsto de 1950
.quatro sé.ries, no Curso Normal Regional: "Mauá", de Oficinas, cidade de Tubarão, O SECRETARIO RESOLVE
'''Professor Luiz Pacifico das Neves", de com a gratificação mensal de Cr$ í50,00, Remover, li pedido:
'Campos Novos, 'com a gratificação men-. c6rrencio a' despesa por conta da dotação Solange Probst, ,Professora diarista, do
.:'.'3al de Cr$ 600,00, correndo a despesa por 1.26-1-21 do orçamento vigente, a contar Grupo Escolar "Gaspar da Costa Mo
-conta da dotação, 26-1·20 do, orçamento de 1° de agôsto de 1950, rais", de Fazenda, para o Grupo, Escolar
'vigente; a conta} de 1° de agôsto de, A aluna' de curso normal Ligia de Oli· "Floriano Peíxotn", ambos da cidade de
:1990. _-I vetra para' substituir, no Grupo Escolar Itajai.

Com a gratificação men�al_.lie trezen- i "Profess�r Germano Timm':, de Joinvile, Maria Nunes, Professora Normalista,
tos e cinquenta cruzeiros no período de S de agôsto a 15 � de- classe F, do Grupo Escolar "Almirante
(crS 350,00), correndo a despesa por zembro de 1950, a professora Maria Luí- 'I'arnagdaré", de Guaramírim, pára as Es.
conta da dotação 27-1-1 do orçamen-

.

za Amín, com a gratificação diária de de- colas Reunidas "Professor Manoel da
to vigente: " I zesseis cruieiros' (Cr$ 16,00), correndo a Silva Quadros", -de Marcllio Dias, muni-

A compíementartsta Teresa Amélia de despesa por conta da dotação 27-1-1 do cípín de Canoinhas.
�l'eitas para substituir, nã 'Escola mista orçamento 'vigente.

'

Dínorâ Furtado, Professora Normalista,
-de São 'I'ornaz, d�strito e município de

I'
Com a gratificação diária de catorze classe F, das Escolas Reunidas "Prores-

J:marui, por 88 dias, a contar de 3. de, cruzeiros (Crê 14;00), correndo a soi- Manoel da Silva Quadros", de Mar-

:agôs� ·de 1950" a professora auxiliar Isal-l despesa por conta da dotação 27·1-1 ellio Dias, município. de Canoínhas, .para
'>tina de Sousa Fernançles, que requereu do orçamento vigente:" o Grupo Escolar "Almirante Barroso", de
licença. �'I A complementarista Laudelína Grassl Canoinhas.

A complementarista Gení Deghenhart

I
Pahók para substituir, na Escola místa Remover, tendo em vista a transfe-

'\Para substituir, na Escola mista de Rio de Chapadão de Brusque, distrito e miÍ- rêne!a da Escola.:
Naya, distrito e município de Orleães, nícípio de Orleães, no período de 10 de Lourtval Gualberto de Sá, Professor,
:por 90 dias, a contar, de 2 de agôsto de' i março a 15 de dezembro de 1950, a pro- referência III, da Escola mista de Brus
J950, a professora auxiliar - Diltamar I' fessora , Otília Fraga Stepanlack. ca, distrito de São Joaquírp, para a místa

<Campos Dorigon, que requereu licença. A complementarista Darci Jacques da de Caiamboras, distrito 'de Bom Jardim
EvaIÍda Silveira para substituir, ,na Es- I Silveíra para substituir, na Escola mista da Serra, município de São Joaquim.

<cola mista· de Caminho da Fazenda; diS-1 de·--Canto da Lagoa, distrito de Lagoa, Tornar sem efeito:
'trito', e município de Palhoça, no _per-iodo

I
município de FlorianópolIs, por 20 dias, A portaria n. 4.235, de 10 de julhO de

<de 5 de agôsto a 15 de dezembro de .. a contar de 1° de agôsto de 1950, a pro, '1950, que dispensou Maria de Lourdes

1950, a professora auxiliar Maria Augus- ,fessora Célia, Machado da Conceição, que Theriba /da função de Professor diarIsta
:1;a 'Haemíng.' I requereu licença. (Grupo Escolar "Professora Marta 'I'ava-

A professora Teresinha Araújo Capela
.

res", dª-vila do Rio Negrinho, município
!par)l, reger uma secção, em duas séríes, Com a gratificação diária de treze-cru- de São Bento do Sul).
rno Curso Normal Regional "Alvaro de zeíros (Cr$ 13,00), correndo a despe- Retificar:

;-Carvalhó", de Itajaí, com a gratificação sa por conta' da dotação 27-1-1" do Para Maria Alayde Pereira e não Ma-

Ió'lnensal de Cr$ 300,00, correndo a despesa orçamento "vigente: ria Isabel de Sousa, o nome do Regente
<":1>01' conta ela dotação 26-1-20 do orça- Teoba) Hehm para substituir, na' Esco- de Ensino Primário, padrão E, designa·'
',.mento vigente.' r 1 na Escola mista ele Boava, distrito e do, pela portaria n. 4.044, ele 28 de ju-

A professora Clotilde Lenzi para reger município de Taió, por 180 dias, a con- nho de 195C1, para ter exercício no Grupo

"'\Um,à secção (duas séries) no- Curso .prí-' tar de 22 de julho de 1950,. a professora Escolar "Marechal Luz", de Jaguaruna,
':mário Complementar do Grupo Escolar Leontlna .dos Santos Negretros, que re- até o preenchimento da vaga por Profes-

""Pcilidoro Santiago", de Timbó, com a quereu liCeI1Ç? / SOl' Normalista, nos têrmos da lei.
.

,:gratificação mensal de c-s 300,00, corren-j Elina Pereira Esteves para substítuír, Dispensar:
<do a despesa por conta da dotaçã-o .. na Escolar mista de (Boava, distnto e Luiz Zanelatto 'da função de Professor

:26-1.21 do orçamento vigente, a contar 'município de São Joaquim, por 90 'dias, diarista (Escola mista de Bom Sucesso,
·>,de 2 de agôsto de 1950. a contar de 10 de agôsto de 1950, a pro- distrito de Iomerê, municipio de Videira).

..Com a gratificação mensal de trezen- fessora Amábile Vitória Matos, que re- - Ercilvia Brendan da 'funçãO de Profes

,tos -cruzeil'0s (Cr$ 300,00), correndo queren Jicença. sor Auxiliar ç1iarista (E�cola mista de

:a despesa por conta da dotação .. Maria Deolinda IDl Silva para substi- Bom Sucesso, distrito' de romerê, 'muni-
',,27-1-1 do' orçamento vigente: tuir, no Grupo' Escolar "Floriano Peixo- cípio de Videirª),. ,:.
A professora Benedita Moreira (Irmã to", de Ital)ai, por 90 dias,"a contar de 0 professor .,.,Alj.ino. de

_ 41meida. Rocha
"�elina Maria) 'para substituir, nas Esco- 10 de agôsto de 1950, a ser"ente Aióa da função de Âuxiliar de Inspeção ,do

'las Reunidas "Professor Capitão Osmar Silva Gonçalve's; que requereu lÍcença, municipio de Rio do Sul.

:Romão da Sl1va"; de Barra Fria, distri- com a gratificação diária de doze cru- Conceder dispensa:'
·"to de Leão, município de Campos Novos, zeiros (Cr$ 12,00), correndo a despesa por. A NatáUa Fretta Ghisl, da função de

,,:;por 11_ dias, a contar de 10 de julho de cpnta da dotação' 27-i·l"'do orçamento vi· Professor. Complementarista, referência

: 1950, a ,professõra Mathilde Leite (Irmã gente, -IY (Escola mista de Treze de 'Maio, mu-

::Maria Leite). FI'ance1ina Dias para subst�tuir. no nicípio de Tubarão).

A professora Rosa C'ardoso para subs- Grupo Escolar "Santos Dll1llont",. de Gar· A .Iolanda Cechet,. da função de Profes-'
:'-:tituir, na Escola mista de Sanga da To· cia, município de Blumenau, n'o' período sol' diarista e de Professor de Educação
q�a I, ,distrit-o e mJlniclpio de Araranguá, de 10 de agôsto a 15, de dezembro de ., FísIca do Grupo Esc�!ar "Professor Ger

;:\por 90 dias, a contar de 10 de agôsto de 1950, a serviçal Nazir da Silva, com a mano Timm", de Joinvile,'
.

1950, a professora auxlliar Emília Te!- J gratificação diária de onze cruzeiros ..

.

:xeira Barrin, que requereu licença. (Cr$ 11,00), correndo a deSpesa por con- 1 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
r-, ' Portaria de 11 de setembro de 1950

O DIRETOR RESOLVE

Aprovar:
O plano para a realização dos exames

finais do Grupo Escolar "Eliseu Gullher

nie", Curso Primário Complementar anli-'
xo e Curso Normal Regio_!lal "Professor

Henrique--José, Santana", da cidade de

Ibirama.

-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. e 5as. das 14 às 16 horas

(doenças de, senhoras em seu

consultório) . Aos sábados, na

'sociedade, cl-ín.ica em geral, das
14 às 15 horas.

.

_ Diáriamente.das 15,às 17 horas
_ (exclusivamente crianças em

seu consultório).
Antoniõ D. Mussi - Operador.
Observações A Associação não se resp,onsabi�iz�,

por nenhum tratamento especIall'
�-�

íádo sem a préyia indicação dos
médicos da sociedade. Nas visitas
à domicilio o transporte correrá

por conta ·do associado.
,-,.

Naldy .silv�il'a - 2° Secretário

ÁSS.é,' do's
"de

Servidores púb.licos
San'a Catarina

. _- ..
t
.. •• .. •••• .. ••••••• '.,'

Dr. ReÍlato Costa

TINTAS PARA IMPRESSÃO
C. O'T T Õ M A R

.. .. .. ..
"

e_e _.. .. .. .. .. ..

Vende-se
/,.- ....

-

.

Barco a �"vela
Dr. Miguel Sales

Cavalcante

Vende-se, com urgência, um
barco à vela (TABÚ) em óti
mo estado de· conservação,
completamente equipado, por
preço irrisóriª_,____. .

'

Tratar com Santos no INCO
8v.-8

Dr:-

Casa de negócio
venda

,

a
Por

.

I)lotivo de IViagem vende-se,
no 'Estreito, uma casa de negócio
com muito boa casa de moradia.
Aprovei-te esta oportunidade.
Informações na agência deste jor-
••••• �_ .••

c ...... ; ••••

limita. 'f"lld-da�\I'" .el. _.el••�

t. ti. _li tH!:.hd!;,;

Ma.. do ••1I'1ltl1i1ll., ••• • I!UIUU�,.

,reM.to para _ se. "POI.POLilO�
i aDia tlldu'!let.. �. CUnl'rf

! !Ji!UTUO P�BDw....

:E 5 O ." E R' I ·5 M ,0
De ordem do Sr. Presidente convocO os srs. associados pa

-ra umá Assembléia Geral para apresentação, disc�ssão � �pr�
.

vação do relatório da diretoria, balanço geral e mventano, a

.

l'ealizar'se no próximo dia 4 de dezem.bro, 2a. feira.,) as 20,30
horas, na Séde Social, à rua ConselheIro Mafra, 33 2°. an-
,dar. _

H. Moura Secretário.
J

,
- 5

Se.rvicos Aereos
(cCru%eiro do '5,-1,) Ltda.

.r

/ Fundada em 1927
Conforto - Segurança - Rapidês

NOVOS HORÁRIOS

SEGUNDAS-FEIRAS - Fpolis. - Joinvile - Mafra -

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

TERÇAS-FEIRAS ,- Fpolis. � Curitiba - S. Paulo

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

cia 11;15 "horas. . 1
/

.

Idem - Fpolis. - Mafra ...,....: Curitiba - Itaral'ê - São
Paulo. (Ida e volta) --:- Baída agência 7 horas, ,,c

QUARTAS-FEIRAS - Fpolis. - Curítíba - São Paulo
- Rio. Saida agência 9,30 horas.

Idem - Fpolis. - Joinvile ._ Maf:ra U. da Vitória -"
'Lajes. (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.

\

QUINTAS-FEIRAS ._. FpOijSI - Mafra - Guritiba
Itararé - S. Paulo (Ida e voltá) - Saida agência 7 horas.

Idem - Fpolis. - P. Alegre - Saida agência 2.30 horas.
SE�TAS-FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - São- Paula

-

c/baldeaçâo -Rio - saída agência 5,30 horas. .

.

Idem - Fpolis. - S. Paulo- Rio - Vitória - Salvador
SMda agência 6,30 horas.

.

-

Idem - Fpolis. - Joínvíle - Mafra ___:_ U. 'da Vitória -
-

Lajes (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.
SÁBADOS - Fpolis. - Curltdba v-: S. Paulo e/baldeação

Rio - Saida agência 5,30 horas.
Idem -'- Fpolis. - Mafra - Curitiba - Itarar�· - S.

Paulo -'- Saida agência 7 horas.
.

DOMINGOS - Fpolís, - P. Alegre �. Saida t agência
9,30 horas.

. . .

MACHADO & ClA S. A.
c

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 MÜner,,26

'I'elef. 211.
.'-.'

1mB·AGENTES -em Laguna - Tubarão '_,- 'Criciuma

Curso 'de admi'ssão-
Dirigido pelo Prof. José \Varken
Funciôna em J,àneiro e Fevereit'o.

Exames pana- g'in"dsio masculinos e fem.ininos
para a Escola Industrial' e Academia de Comér.cio�

Inicio das aUlas: 4 d,e,'Janeiro.

Inscrição: dias 2 e 3 de Janeiro das 8 'aS :1.0 horas da manhã. ,-
. Lócal: Altos do Albergue Nõtur�o, Av. Hercilio L.úz N° 20. ../;,
Curso completo: Cr$. 200,00, pagáveis no ato da matricula.
Informações antecipadas: Rua Alm. Lamego 67.

..

,

,

(o REGULADOR VIEIRA)
A muJher evitará dores

ALIVIA AS CóLICAS UTERJNAS
Emprega-se ....oom vântagem para
combater as Flores 'Brancas, Cóli
cas Uterinas, Menstruaes e ap"'s o

parto, e Dores nos ovário!!"
,É poderoso calmante e Régula-'

do'r por excelência. '",,;:.
:""LUXO SÉD�TI�4; pela &U8

..
co�;;'

lm)Vada eficaeia é receitadà :POI
médicos ilustres.

FLUXO' SEDAT-INA encoIÍtn:se em
.�

toda parte; .

;

Deseja
Pessoas· ativas que morem ou desejem morar no interior

do Estado, d,e preferencia nas !praças de Joaoana, Porto União
,

e Rio do Sul devem escrever, telegraf,ar para caixa p'Ostal 270

Florianópolis dando os seguinte,s dados: nome: idJade, grau de

instrução e' ocupações anteriores e s,e possível fotografia.

um! emprego

--r�---'-- .

Des,fibrador de;
.� -

Compramos um desfibrador hidraulico para pOlpa de ma"--

� deira, I!e bom fabricante e em perféito esta.do, capacid.ade ,c,_

aproxímada de uma e meia tonelada por dia; ofertas para c·

Desfibrador
J

h'Cx. Postal 248 -, �a la.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-

\

J o E.�TA1)O Sábado, 2 de Dez rmbro de 1J5J

Estamos selecionando dois elementos ativos e de capacidade com

provada, que possuam regular i·nstrução, boa ,aparência, idad,e de iS
a 30 anos, pa�a a função de balconistas na Seção de Peças para autu-

I
moveis em Firma de grande movimento. -

'

Os intere.ssados poderão s'e dirigir por carta do próprio punhO'"
.

para a Gaixa P?stal BB em C�ritiba, índicando fontes de. referências"Pr.esldente empregos anterIOres' e pretensoes, anexando uma fotografia � x 4.
�

federação Atlética ,talarineflSe
Nota Oficial

P1antões
2 Sábado - Fármacia da Fé

Rua Felipe' Schmidt
!

llESOLUÇõES DA FEDEllAÇÃOminutos sem intervalo .. Jouo final:
EM SESSÃO CONJI"::'-iT.\ DOS Dois tempos de 10 minutos:

SEiUS PODERES, g PRESII}EN� I Horário :às 19 h�ras - Formatu-

TES DE CLUBES, REALIZADA ra de todas as eqUl1)es:, ,

EM 22 DE NOVFJMSRO DE 1950; Deleçadpe : Dr. He.t[OT Ferr'lrli
1) - Aprovar a inscrição de e Ciro �u I I: :

.

� - Rua João Pinto.
duas equipes do ,CARAVANA D(} :Cronometnstas: 9.s1��(r �1('J,�a: 10 Domingo _ Fármacia Moder-
�I\:R: Azul e amar,elo, para o TOI'-,' MII.ton Lehrnkuhl e Níer efs Havis

.

Da _- Rua João Pinto.neio Municipal fazendo.se inSC!;I- ra
. .,. , . _'.

eões separadamente', para Os atle- ,Arbttl'os. Sol�c�t�-�.e o compare- 16 Sábado _ Fárrnacia Santo
tas de cada equipe: " c

Cimento dos. ofIm.aIs, .

.

. _.

2) - Considerando estar encer- 4) - �qUlP�S ínscrrtas ao cam, Antônlo _ Rua Joao Pinto,
rada ,a temporada oficial, permitir l,pe0I?-ato Ju;,eml: " .. , " �., 17 Domingo _ Farmácia Santo
-que os atletas de hasquet-ball, ,

Lira Tenis Clube, 1. aubuté " .. C., I '. _.

Tlos,san; inscreverem-se, livremeru
' A.A. Barriga Ve'rde, Ubit:at.an .

I
Antônio - Rua João Pinto.

te, por qualquer Ninipe. r.o _T0!>-I 5), -:- Volle!-'�al� f��m�nl�; !_'l_ 23 Sábado _ Fárrnacia Catarí;
neio MUIHClpal extra, mediante ra 'I'enis Olube 'o Barog,l, \CIG�, '

R T
.

sua assinatura em oficio firmado (;i) - Marcar para 3S I)as. feims nense - na rajano.

!leIo presidente 'da·.,:associação e os jogos juvenis ás 19,30 h�r�s e, 24 Domingo _ Farmáclu Catarí,
dirigido à F: A. C. às 2S feiras Volley-ball feminino: .

3) - Marcar para o dia �7 os 7). - Baseado �o artigo 90 do nense _ Rua Tr�Jano.. •seguintes jog'')s para n tor-neio mi- Código de Penahda�es, Resolve ?5 Segunda-feIra (NatJa.J) _ Far-
cíum de Básquet-ball: suspender por -365 dias, lU, contar. .' .

1° jogo Bareiga Verde x U� desta data, o ciclista i\IAftCILIO .macia Noturna ,- Rua Trajano.
liratan GEISLER. tendo 'em vista que, ao 'Sábado _ Fármacia 'Santo
.

2° jogo Caravuna Amarelo, x requisitad-o para representa;' San-
Lira ta Catarina no Campeonato bra,

3° j l{i,O - Ta:ib��é _x Curnvann sílen-o de ciclismo, não compa�e
�o A�' 'Azul) ,ceu ao embarque

. di.!; . de!!1ga;ao,,; 4° jogo - Vencedor do 1° x ven- '!'O apresentou [ustiftcativa de
to-edor do 2°. qualquer' natureza;

5° jogo _ Vencedor do 3° x Florl.ila'D'ópctlis, f2 de novembro.
;Vencedor do 4°.

'

de 1950.
,: Duração: Dois tenipos de 5 Hélio Qllillt, pI &ecretário

3 Domingo - Fármacía da' Fé

::- Rua Felipe Schmidt.

9 Sábado - "Fármacia Moderna

Agostinho - Rua Conselh�iro Mafra

31 Domingo - Fármacía Santo

Agostinho - Rua Conselheiro 1IIllfra

mundo

O serviço noturno será efetua

do pelas Fárrnacias 8.to. Antônio

e Noturna, situadas ás ruas João

PInto e Trajano n? 17.
, A presente tabela não poderá
ser alterada sem, prévia autorlza;

ção deste Departamento.
Departamento de Saúde Publica,

em 27 de novembro de 1950.

blltid ,o:·res do
..----------------------�-----------------

Eleições nos 'EE- UU-
I

p()� AI Neto
Por AL AL NETO "Tal combate, para o qual cada

O resultado dias eleições que .uma das nações livres deve contrl

a.eabam de ter lugar nos Estados buir na medida d'e suas iôrças, de.

Unidos não afetará suLs!ancial- \',e desenvolver�se por meio d:H

Ime'nte a politica exterior norte- Nações Unidas, ,que constituem a

americana. melhor salvaguarda da, p'a,z".
li tendência f'avorável ao Par� A politica exterior dos Estados

tida Republicano deve ser inter. Unidos tem ,�ido, nos ultimos tem.

Ilre�a.da, principalmente, como uma pos, uma politica bi-partidal'hl.
reação do eleitorado contra as oha' E assim continuará sendo.

,

madas tendências trahalhistati de al- Onde poderão produzir-se mu.

suns candidatos do P'lrUdo Demo- dança é n!a ptHitica interm d03
crático. Estados Unidos.

O secretário de estado - Dean pe fato, o asp,ecto mais signifi.
Acheson - foÜ'aliza. a situação da cativo das recentes 'eleições tS a

seguinte maneira: extraordinária vitória do senador
Como um\todo, o povo d-os Esta_ Robert A. Taft.

dos Unidos dompreenfle a gravid,ade Taft é o principal criador da "NÃO SEJA NA VIDA UM FOSF(}
do momento que o mundo vive. Lei Taft-Hal\tley, cOntra a qual os RO QUEIMADO"
São tempos dificeis, que tornam sindicatos operários se bateram

tO sacrificio uma parI') da vida d,esde- que foi sugerida pela pri'
diária de todos nós.

Luiz Osvaldo d'Acampo.ra
Inspetor de Fál'macia

Se rico quereis fics_t
De modo teci! e elegal
Fazei hoje uma fuscriçio
Credito"Mutuo Predia

Para' colocar SOLA
em seu Sapato

PROCURE

Oswaldo'
telefon es 1536 e 1324

P.iS de N�v. n.22- 2'. andar

meirl'l vez.
Os sindicatos se coligaram para

derrotá-lo nas eleições que acabam

"VIRILASE" - Expoente máxi
mo da virilidade, combinação cien
tifica- de vitamina uE", hormônios
totais e sais fosforados. Regenera'
dor racional das glandulas' em am

bos os s�xos. Esgotamento nervoso,
faJta de memória. Moderno revigo
radar do sistema ·nervoso e tónico

geral. VIRILASE, um produto do
Laboratorio JESA é vendido em

todas as Farmáci�s e Drogarias.
Pedidos pelo Reembôlso - Caixa
Postal,

.

3383 - RIO.,

Porisso, o povo norte-america

no cerra fileiras em tôrno da ii

mJerdad,e.
\ Nêsse sentido, não· há vozes dis-

de realizar-se. '

Em que pese a campanha traba.
sonantes, a não ser 'a' dos comunis. lhi1)ta, Taff conseguiu agora a

tas_ .' maior votação d,e tôda sua long,)
Elegendo cong'ressistas RepUbli'l carreira.canos, ou congressistas Democra- Oübro.s 13' candida.tos apoiado3

tas, a ordem do povo é sempre a pelos sindicatos operários foram
mesma: defender a liberdade on· de'l'rotados, enquanto que os candi- "O eleitor mostrou que não se
de quer 'que el� seja ameaçada. datos conservadores foram eleitos. deixa influenciar p,ela máqüina
Aliás, ,essa determinação faz O jornalista, Artur Krock re,sume trabalhista dos -sindicato,s, evirlen.

parte não ,só da plataforma do Par- a situação nas seguintes pala�Tas; ciando inesperada independência",
tido Democl�até.f' mas também do

Partido Republicano.
..._.,

Num programa d'e 10 pontos,
dado /a conhecer no passado mês

de abril, o Partido Republicano es.
'Pecificamente estabel.ece;

Clube de Regatas Aldo luz
f,oDvije"O comunisni-o ou qualquer outra

,forma de totalitarismo deve ser A Diretoria do. C.lube de Regatas "ALDO .LUZ", tem o pra
'Combatido onde qtier que tente im- zer de convidar todoo os associados e éxmas .. faI!lílias, para as
Ilôr-se pela fôrça". sistirem ás solenidades de benzimento e batismo dos novos

Cort�o o Partido Democrata, o barcos, recentemente adquiridos, SKIFF e AUTERRIGUE A
'Partido Republicano é um adepto DOIS C/PATRÃO, os quais tomarão os nomes de: SIDNEI e
entusiasta das Nações Unid'as. MOACYR, fespetivamente, em home'qagem aos dois antigos

Neste sentido, um relatório re· defensores deste Clube. '

�- 'iJUblkano sôbre a situal.'ão inter· As solenidade� terão lugar na séde do Clube, no próximo
nacional, neste momento, diz tex. domingo, dia 3 de Dezembro, ás 10 horas.
ctualmente: .o Skiff "Sidnei" �'cQmo madrinha a. graciosa menina

'"A paz só poderá s,er obtida si; Yára-OdiÍa Noceti e <) auterrigue "Moacyr" será batisado pela
tôdas as nações compr:eelldérem gentil senhorinha Lourdes-Maria da Silveira.
que o comunismo quer cLominar o Florianópolis, 28 de novembro de Ü}50.
!Dundo, e se unirem para comba· EURICO HOSTERNO _ 20 Secretário.
�ê-Io. ALCIDES �OSA _

" - 8ermiô'ãm as-primeiras semeD-�
tss plantada por Ir. Barrlck

,
Escreveu: LOMAGOS

Por feliz íníciatíva do Senhor Professor Flávio

Ferrari, DD. Presidente da Federação Catarinense de

Desportos, foi, em muito bôa hora, solicitada 'a vinda

,.(le um arbitro carioca para dir-igir os prélios res;

tantes de nosso campeonato, tendo em vísta as más

atuações que vinham sendo desempenhadas por nos

sos árhltcos.
Para tal entrou o Presidente da F.C.D. em en

tendirnentos com o Senhor Dr. Cesar Seara, que C011-

seguiu, por intermédio !!a Federação .Metropol.ita
na de Futebol, a designação do' conhecido arbitro

Adelino' de Jesus pàra se deslmcubír do propósito
.

em fóco.
__ ,

Enl,retanto essa indicação, embora já prof:lsa�
...... mente divulgada pelos nosso,s, cronistas esportivos

não foi efetivada, por motivos imperiosos.
Em virtude dêsse imprevisto, foi pelo Colégio

de A'rbítros daquela 'entidade, designado o Senhor

Manoel Machado para substituir aquele, primeira
mente indicado. Com isso, abateram-se nossos âni

mos, pois o Senhor Machado era-nos quasi que 0om_,
'pletamente desconhecido. e isso porque S.S. não

atuava na categortade profissionais e sim na de as-
. ,

p irantes ,

Contudo ficamos na expectativa de dias melho

res, pois, as' vezes, aquilo que almejamos, vêm de

onde menos esperamos.
E tal aconteceu,

Atuou S.S. a primeira partida, segu��a e já es�
'\ tarnos na' quinta, com a realização do prálio que fOl

.

travado domingo u'Itímo entre as equipes principais
do... G.E. Olimpiccj de BLUMENAU, e 0--Avai F.C_

desta Oarpital, e com estas pelejas, a opinião públí,
ca a seu respelto aumenta dia a dia, já tendo con� _

seguido grangear a amizad'e e simpatia de toda '3

cidade.'
A crônica es'portiva, por sua vez, sómente tem

tecido elogios com referencia as suas arbitragens, e

isso sem favor algum por ser realmente o que me

Tece S.S., que tem sabido se d,e.simcumbir de suas

funções com rara f.elicidade. E isso também se dá

porqu; lVI'anoeI 'Machado é um árbitro �l-e acom

panha todas as jo.gadas de um .prélio fute�olistico,
lance por lance a&sinalando todas las infrações com

pre,cisão e critériõ. Não fosse o critério adotado por
Manoel M'adlado, e devido também a sua formaçijo;_
quer rilOral,.quer 'espórtiva, não poderia, o publico
esportivo de Florianópolis assistir a espeta-culos d,s

gala com que foi brindada, a partir do inicio da se

gunda quinzena ,do mês em curso, quando tiv'emos o

ensejo de assistir, a prélios da envergadura de um

Avai x paTmeiras, Avai x Olimpico, e o clássico de

todos os;clássicos: Avai x Figueir,ense o nosso tra.
dicional FLA-FLU'.

Sim, se não fosse a sua _im,p'a,rcialidade, nada
de futeból teriamos lassistid-o nos mencionados pré
lios, pois conseguiu com acerto e energia imp,edir

.

a prática do jpgo violento,' prática' esta, �liás, mui
to EMPREGADA ENTRE NO'8.

8.S., sem 1'a,'or algum o melhor apitador que "

até hoje pis'ou 'em gl'amados cavaririenses, colocou
Mário Viana. no bolso, conforme diz a giria popular.
Não qu'e queira com isso desprestigia.r aquele :% rbi L!,<)
.E' ,l\<lário Viana um juiz que demopstrou' aqui em

FlorianópOlis há não mais de dois anos, ser um

perfeito conhecedor do Association, demonstrando,
entretanto, já estar 'viciado, com mU,itas fallas Jn
terpretadas por 1'egras)nltis antigarS. O hábito f'a,i; o

monge e <Mário Viana 'não evoluiu da'mesma forma
com que foram aHe,radas as regJ'la,s do eSpDrte bre.
tão, continuando a interpretar aIguma,s faltas co

mo interpr'etava ,em regras anterior,es.
Manoel Machado, além de ser aluno dos melho,

res de MI'. Barrick é ainda um juiz recem�formado.
e não carcomido c�mo muitos outros�

Acertou um cheio a benemérita F,C.D. a qual, ,

sómenle podem ser tecidos elogios em torno de tão

acerla,cla esco.Jha, e que tem a frente de seus desti
nos a figura imp'a,rcial- ,e cavalheir,esca de Flavio

F.erpa,ri., �.

Pa'l'abens, MANOEL MACHADO, que já soubeste's'
grangear a amizade <;te todos, ,por vOSsa conduta
impeca-vel quer no campo qller fóra dele. Parahens,
mais uma' v,ez, ál'bitro Manoel Machado, e que pos.
sarnas çontar com vossa lDre;sença para o EstadmlI,
para garanLia do mesmo.,

Meéan icos
('

I
"
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AGUARDE 'A PASSAGEM DO MENSAGEIRO DOS
"SINOS D� NATAL" E CONTRIBUA COM SUÁ
PRENDA PARA ALEGRAR AS CRIANÇAS PO

BRES DE· NOSSA CIDADE.
I
I
��\�----------------------------�------�-----

,

1 'Viagem com segnrançae rapidez
I

so xos CONFORTAVEIS I\1ICRO-ONIBUS DO

RA�IDO
, «SUL-BRASILEIRO)�

"
Florianópolis - Itajaí - Joinville - Curitiba

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente �ilvei�a

QUER VESTlR·SE (OM (ONFORTI E ELEGAH(iA I
PRÓCURB A

Alfaiataria Mello
Ru. Felippe Scbmicit 4R

,l'rmandade 'de N. ·S. da Conceição.

. CONVITE •

f

.

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:
Às 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 mjssa-solene e às' .17 ho
ras prócissão com a imagem de N. S. da Conceição.

Nas noites de 5, 6, 7 e 8 de dezembro do corrente ano haverá
em frente à igreja, barraquinhas com leilão de prendas .

. Durante as noites das novenas o irmão Procurador se encontrará
na sacristia da igreja onde atenderá os irmão que queiram pagar suas

anuidades.

Escr�t.ÓriO do Coota- Clube D·oze de Agosto1nlldadie Santa De ordem do sr. Presidente, levo ao conhecimento dOI

Catarina srs, associados que, apartír do dia 26 do corrente mês, na

I D'
"

id
.'

t d tê
Secretaria do Clube, se encontrará a lista para inscrição pa-

mgJ o.e or'len a o por -
,. .

Admissão a'o' ·1- a'no do Curso Pun- cnicos dIplõmados',i:e�C(fmpe-' r:: as �enhormhas que desejarem ?E�UTAR no ?ra�e Baile.de

tentes. Aceita-se qualquer Sao SIlvestre que este Clube ralízará em a noite _ de 31 d�
damentaLdo Inst Tecnolo'gl'CO ser-viço atinente ao ramo, in- Dezembro,

'

,

'. clusive cor�e�pondência. Florianópolis, 22 de Novembro de 1950 .

.
.

de Ac rona'ut-ca Preços módicos, ARNALDO DUTRA
\.' Cx. Postal, 3 '8. Florianópolis" r:..+.-���-�-�-�'�' �-�-�-�-�-�-�.�

..

�'� � � � � �
..

� �
O Comandante do Destacamento da Base Aérea de FIo' Rua Crlspinr Mira, 41 :;"."..".."..".".."........�,+.".w.w.w.w.".w.",,�.w.w"�"�.�:�:�""'l

Il'ianópolis, faz saber que se encontram naquela Unidade, as
.

Sta, Catarina �� ��

instruções no concurso de admissão ao 1° Ano de Curso - . - .. ' ' ••• :�: Pês tortos=Peumatismo =Fraturas - '�i�
Fundamental do Instituto Tecnelógico de A�ronáutica em -

...

·v···'E"'N"D'" 'E'" ·S··'E"·· ....�. Torceduras - Defeitos Físicos
- �fl

1951, encerrando-se em 8-12-1950, o prazo para entrega de - ..':.
DR MOHTV DO'M II �t'

requerimentos. I Uma casa e um terreno à �i·· '/ (I �t'
Florianópolis, 9 de Novembro de 1950. 'Avenida Trompowski, 52. �t'+ (IRURGI ORTOPE IC G "L (t'

CARLOS DA COSTA DANTAS _ 10 Tenente - Ajudante Tratar o prêço, na mesma. �� A D A E ERA �tà,
�i. Tratamentos especial�ados das doenças, defeitos (tj
�t'. e acidentes, dos o�sos e articulações. - Doenças �i'
�. de senhoras, varizes e úlceras das pernas. �ri
�. l'
..�. CONSULTo R. Marechal Demoro, 220--Fone: 1226 �t�'
..�. Das 2� às 5 horas da tarde. �t''';; Pela. manhã com hora marcada; no' ..:.
I'+, Instituto de Medícína e Cirurgia do ��l
�.'+ Paraná.--Fones: 67 e 2706. .. tJ1
..... ' �t,
�. RESID, R. Pasteur, 419.-Curitiba.-Atende chamados �t]
� ;.. �1'
� � �,� � �-� .. � � � �-� �-� �.� � �-� .. �-� � � �-�.._..-"

Colégio Estadual Dias Velho,
EDITAL

j

_.'

.'

'Para·ENTREGA em DEZEMBRÔ

.. '

Temos o praser de comunicar pOS senhores
int�r�ss�âos que estamos recebend�,�nBsp-.)cr'9oes p'ara e�tr�ga dos' famosos u�. ...

Universal nomas '

�
" pr.oxrmo

v i ndour o.

I FIGUERAS&J-IOMS.LTD4.
, r, PSRTO ALECRE�R.G. SUL

- .
. ,

, ....... � .

t:LORiANOPOLis (FILIAL) R.TIRADENTES, 5
AGENTE 5 ,EM: :Blumtnau,Join;)le, Caça_dor, CrQsciuroa,
Ararangua, Lages, Joaçaba, Tubae êo e Vic!eiya.

,� .s�s,

. i

EXAME DE ADMI&S.{O AO CURSO GINASIAL
.

1 - 1 a época:
.

,a) - inscrição - de 15 a 30 de novembro .

b) - realização - Primeira quinzena de dezembros-nos dias 13,.
14 e 15.

.

2 - Documentos: Certidão de idade, com firma reconhecida;
Atestado de vacina, com frrma reconhecida;
Atestado de saúde, com firma' reconhecida •

. " Os documentos estão isentos de sêlo por lei,

f; <. 3 - Inscrição: Deve ser requerida pelo próprio candidato, ali

por seu responsável, e dirigida ao diretor do estabelecimento, com 2

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

I., Só serão aceitos candidatos que contem, pelas menos, 11 anos,
• ,j completos ou por completar até 30 de. junho de 1951.
,"� 4 - Provas: O exame de admissão constará de provas escrt ....

li!! tas de português, de matemática, de geografia e de história do Brasils

� I sendo elímtnatórías as provas de portu!?uês e de �atemática e não
:E-

• podendo prClSseg1J1r nos exames o candidato que nao alcançar pelo-
___ .

I
menos nota 5, erii qualquer delas. .

._-_ .. ,---.-----

/'

• I'
I ..

I

• L
I- .

< '

.1 '

,. i

/
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a)
b)
c)

,

. ,

Tr���!��!����ra�i�n�st:ap��r������e��� Na Esc!la. «�Oã!F V e G Q a n 00
bléia geral extraordinária, a realizar-se no dia 8 de Dezem Oaudt O O IIve I ra

,
.

.,

.

-

: --: ::;-t:---=.:;::;;..&_�
,

bro do corrente ás 17 horas, na séde social, á rua Tiradente, _.--0---
POlS e verdade. Mal a boca da noite começou a mas-

12 com a seguinte Com solenidades ·programa- tigar as ultimas garfadas de luz.taconteceu que me veírs
ORDEM DO DIA das par o dia de hoje, a mode- u'a- malha de sono daquelas! E o sonrio apareceu de-v€_ ,

alimento de capital lar Escola "João Daudt díOli- reda, como eu prometera de véspera." Li, não sei onde-
reforma dos estatutos. .

.

't
/ .'

êreb .mecíd
outros assuntos de interesse social- veira", mantida pelo Serviço que o sonho e o pensamen o do cere 1'0 adormeci O. A,

Florianópolis, 30 de Novembro de 1950 Naciona de Aprendizagem Co- psicanálise diz cslisas outras, de difícil penetração. Co-

Osvaldo dos Passos Machado mercial - SENAC - .congre- mo os leitores observarão, o meu sonho tem feição de<
DíretorPresldente gará autoridades e alunos, maionese é talvez retrate um pouco da personalidade de-

._
- _._ ",,_-_-..-_••-_._._- _ -_- ..-_ , _._. ..�_ _••-.tYY't

para que êstes recebarn o cer- um político em fim de safra- de um diretor de peniten-
tificado de conclusão da Curso ciária em fim de' função, de um advogado em dívergên-
de. "Prático de Escrrtórío". nes- cia com o' instituto democrático da juri e de um jornalis---
te ano.'

,

,)

I
ta em começo de oposição. Deixemos, todavia, o estudo-

A turma que, hoje' receberá, das socíologías ",do sonho. como diria meu sonhador amí.,
às 20 horas naquele estabeleci- go, deputado e parente Saulo Ramos. Vamos ao. meu so-:

menta de ensino comercial, nho:....
'

com a presença de altas auto, Um salão imenso, purissimo, solene.
rídades civis, militares e ecle-

síastícas. exmas. famílias e re-
Lá ao fundo, de cátedra, àusteramente paramenta-.

do, um Juiz. Em segundo plano, um Escrivão. A esquer-�
presentantes da imprensa 10-

da, um Conselho de Sentença, de sete jurados. A díreíta..
cal, é composto de jovens que, a tribuna da Acusação e o púlpito da Defesa. Ao meio, _

no Comercio e na Industria,
eIll banco;' rústico, seis réus sentados. Artística e bem in--'

exercerá atividades produtivas vernizada grade de madeira separava o respeitável pú-mercê do aprendizado que re-
blico dessa parte oficial. E com a cara espremida entre-

ceberam nesse curso de apren, , doís varões dessa grade, eu! Chegara atrazado. a ponto>dízado.
'

de não ver a feição dos acusados} que estavam de costas..
,',,* Assim, é justo que os alu,

·WASHIN..GTON, 1 (A. P.) =: A Casa Branca esclareceu
nos da' Escola "João Daudt d'

Mas os jurados deu para reconhecer: o dr. Wanderley"
que a afirmação do presidente Trumam, na conferencia de

OI'
. " t bel' to cri

Junior, o dr. Rupp- também Junior, o dr. Fernando Me_-
.

d t t d d t
-

d t 'lo
-

â b
rveira , es a ecimen o cria-

I d B Filh d PI íd 0'1'
.

emprensa es a ar e, e que a ques ao e u t tzaçao a om: "" tíd 1 1
. o, o r. ayer

:

o, o r.'· aci o ímpio, o CeI. Arís-

Õ tõmi de�J' L id 1 nda t L' do
_. uo e man 1 o pe as c asses pa- tili R' J' (S h

'

a a omtca ma ser reso v a pe Q coma n e a ta ,nao t
.

t êz d SENAC
1 iano amos e o mano aime, on o e sonho e o meu

.

d" 1 M' Arth ti h d renais, a ravez o
't' h ;,. t· ) O

. -
_.-

quena tzer que o qenerai Doug as ac ur tn a po eres
t h d lenid _

In a essa presença are rva . escnvao la o processo.;
,

d termi b b âei tõmi d h'
en am programa o so em a

d al
.

t teripara e ermmar o . om ar eso a omico os c tneses.
d d t

.'
d ,- segun o o qu os reus, em socie as' sce ens, la por maio.

, '.' . es . ,en re os quaIS a e u a .

'lf:sclareceu, aituia, a. Casa Branca, que, segundo a lei, as _'. - d' de 1935, haviam apunhalado pelas costas uma senhora ..

bomb iômi tôo b t d' d
_

. ,- d
. missa em açao e graças- na

1" ulh: d t duvíd
. '<,

das a' tcas es us» so cus o ta a eomissao e energza C' ted 1 M t Iit
'

8
a las m

.
er e eos umes uVJ. asas, chama a Coígação

.. .

te i ia· t T d' de
a ra e rapo 1 ana, as

R blí C d d âatômica e que somen e o pres en e ruman po za ar nar o
h "

A t
:

ed do epu icana. a a um os acusa, os segundo os autos".
.

da b b
.' oras, cerimoma na s e

uso om a.
t b Iecí to

. , metera a pernambucàna nos interstícios costelares de-

SURPRESA NA INGLATERRA
es a .e �Imen , a que ja nos

bombordo da falecida, A coitada garrou de dar uns ge-referrmos." -,

midos, e depois morreu mesmo. Terminada a leitura do-

processo, o nobre órgão da acusação meteu o verbo. Oí-:
tau os. melhores de direito de diversos continentes. Ferri,.
Garofalo. Lombroso, Impalomeni, Carnevale, Vico, Zer-'

baglio, Jimenez Asua, Ortega e Gasset, Le Poittevrn, Za"':,'

narde�Manzini, Gabriel Tarde, Puglia, Vou Liszt,.
Adolfo Prins, Garraud, Pessina, Bonnier· Mittermaier",
Romagnosi, Bartliélémy, Marsil, Black, Rui, EsmeraldL.·
no Bandeira, Ramaho, Caldos Maximiliano· Bev:ilaqua,
Pimenta Bueno. João Mendes. Galdino Siqueira, Joã<p'
Monteiro, Araujo CastI'lO, Firmino Whitaker, Viveiros d�
Castro e outros. Com Pacl1eco e Silva Leonidio Ribeiro e

Heitor CarrIlho dessecou õ caso sob o ponto oe vista mé_
dico legal. E, resfolegante como Ford de' bigode ao quin-' ,

to quilômetro de morro acima· terminou pedindo a cha

pecoização dos acusados. Depois orou a defesa-. Dis\Se que:'
o processo todo era uma farsa forjada pelos que, na reali-"
dade, h�viam mutilado o cadayer da infeliz Da Coligâ.�
ção. Houve sus§ense no auditório quàndo declarou o tri .... -

buno, em' transe de tragédia: - Sim, meus senhores e

senhores jurados: essa desventurada mulher não m�r-
reu de morte matada! Morreu de morte morrida!

E não faleceu no.dia; sucumbiu nas vésper� Tenhar"
-.aquí. firmado pela maior sumidade lageana, o dr. O�o-
fre das Caveiras, o atestado da caUlSa-mortis, confirma-'
do, aliás, pelo notável legista Clíicão dos Barreiros. As

punhaladas que o auto�de:corpÕ de delito verificou. fo--,
ra1_l1 desferidas quando Da Coligação não passava de Um"
cadaver. Quem as deferiu? Fácil, a resposta: os interes
sados em armar escândalos com nomes de terceiros, pa4
ra evitar escândalos com os própriOs' nomes. Saibam to

dos que Da Coligação, como atest'a este labdo, morreu der'
nó '/}as fressura$ baixas com empatamento na desagUai- I

,

-

ção sólida!
.

Houve réplica �uve tI'éRlica.,

Procura-se casa

para alugar
Procuro alugar uma casa de me·

terial, que esteje em !boas condições,

I não precisando ser no Coentro. Da-

Comunicamos aos nossos prestamistas e ao publico em geral que,
se preJerencia a que tiver ga�agem

em virtude de já' estar 'novamente funcionando a LOTERIA FEDERAL ou galpão.
'reiniciaremos nossos SORTEIOS normais a partir de dezembro, em Tratar com o agente do Rapido
diante �ensalmente, pela ultima extração de cada mês. Sul Brasileiro - Telefone 1172.

Outrossim comunisamos que por determinação do Sr. Fiscal de A esmola dada nas ruas agrava
Clubes de Sorteios, fica esta Sodedade aguardando o despacho da au'

o problema da mendicancia.
toridade competente para designar a data da realização dos Sorteios

atrazados, face a paralização da LOTERIA FEDERAL, agora já em no

vas a.tividades.
-

fLORIAMOPOUS - 2 de Dezembro de. 1950
\

A bomba atômica na Coreia
Só pôde determinar a sua

aplicação o Pres, Tromaa

LONDRES, 1 (A.P.) - A declaração de Truman, de que o

comandante no campo de batalha devia decidir sobre o uso da

bomba atômica contra os comunistas éhineses, foi, recebida
com surpresa e choque pelos cir.culos governamentais ingleses.
Todavia, até, agora não' foi feito nenhum comentário.

SILENCIO DOS COMUNISTAS CHINESES
LAKE SUCCESS, 1 (A.P.) - A delegação comunista chi

nesa não quis comentar a declaração do presidente Truman,
sôbre a utWza.ção da bomba at61fijca oontra os chineses na

Coréia. Os delegados russos e iugoslavos tambem mantiveram
silencio.

Crédito Mútuo Predial

Expo�ição Escolar na

dôo Marinheiro
Semana

"O Estado", registando, êsse
acontecimento, felicita aos jo
vens que, hoje, rec�berão os

seus certificados de conclusão

daquele curso do SENAC.

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

Não de esmola n.as ruas. Auxilie
as assoei.ações beneficj.entes.
--------------

E veio o julgamento. Os teus não foram retiradOS;
nem o C.onselho de

-

Sentença se. reuniu secretamente,'
(Se tudo acontecesse como a lei manda, não precisava.;

eu de andar sonhando) �

,.

O Juiz levantou..se e declarou�-

_uACUSMO nO 1, levante�se! O'sr: vai ser jtllgatlu'
pelo metodo atômico da' Justiça Dedutiva Indir,eta. ·Vou.:

frlterrogar os 5rs jurados é das respOstas' extrairei a sen*'

tença. Srs. jurados: Estamas há-menos de dois :meses
das eleições de 3 de outubr.o. Os srs. devem recordar-s�'
perfeitamente em quem votaram. Aqueles que votaraIll.
integralmente na chapa da, U./D., N. queiram levantar'
se".

Conti:nua na 3a. pagina.·

...

Durante a, "Semana da Marinha;", de 6 a 13 de Dezempro
próximo, reàlizar-se-á uma exposição de trabalhos escolares,

\ sobre assuntos ligados á Marinha e ao mar, promovida porini�
dativa do Departamento de Educaçã�9 Estado.
,Grande copia de material tem sido recebido por aquele De�

partamento, das Escolas e Grupos, os mais longínquos do E,s-
\. '

tado. ·E
"-

Modelos de barcos, .tfáVros, faroiS, em inade�ra, papelão ou
. .

.

desenhos, aparelhos de pesca, monografia i]:lfalJ-tis sobre vultos
da Mar�ha, pescadores ou marinheirorlocais, observações de
fenomenos ou curiosidades ligadas á vida do mar ou rios, es

tão se alinhando para a próxima exposiçã,.o que constituirá no-
.

tavel acontecimento para o nosso mundo €ISC()lar.

-.'--'�
-,

Combata a

BronfJ�ile
tonificando as vias resri.

ratórias
'

A Bronquite é uma porta abqrla
à graves enfermidades. Corte ('. maJ

pejá raiz tomando ·"Satosin" - po
der'oso antissético e descongestio
nante da traqueia, broz(quios f' p)JI
mões. "Satosin" tem efeito rapirlo.
Fluidifiea o catarro, diminue a tos

!!e' e torna- a respiração livre e fa·
cil. Na� Bronquites asmáticas, cro
nicas ou agudas "Satosin" é o seu

remédio de)confiança. 'Peça ao seu

fa-rIDacêutico "Satosin" - G domi
nador das gripes, los.'IeS e bronqui
tes.

1l1'HAS PARA IMPRESSA\.
COTTOII!I

PARA FEfHDAS,
•

E C Z E MAS:
INFlAMAÇOES,
C O C E I R A . ._s. ,

. ./

F R r,E I R'A 5,
ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


