
m. ra(ii�� na
.

�ríla ��Jii n '[� �I��·. a el[rBria
Washzngton, 4 (V,A) _ O general Mac Artluu: teria "çlobal" "f/- sve, se este'po/lto de vista não fosse compreen- Toquio '4 (V,A,) _ O�mJ}�t?tiiêa Charles A, Wil..

comunicado ao pl'eside/lqe, Trunum que acha impossivel âido e se 'a auerra da Coreia não fosse lenada a bom termo, longhdy, chefe do Serviço Secreto de Nac Arthur, declaroz[

que as forças americanas e ela democracia pensem em di- esta fraqueza Upoderia acarretar a perda da Iiberdnde no que a situação lia Coreia não é suficientemente (/?'ave paI'�
minuir sett esforço militar na Coreia ou evaC1VW' a Asia mundo \e trazer a destruiçõo das democracias ocidentais. que se use ali a bomba atômica, Depois de dizer que todos

,

ulteriormenõe; Q que disse ele, ncarretaric: inevitavelmen

te "a guerra na Europa, e q!!:..e ttivez_ fosse perdida" -'

tuumcia fonte autorizoda.

Mac Arthur teria declarado que Q problema atual é

Um fracasso as Sações Unidas na Coreia teria para o lIwn

do livre conseqnenC"ias incalculaoeis pelo que as torças da .

01YU devem ieoar ao fim a missão a que se determinaram
de 1:es.Zstir á açreesão,

os cornerüarios sobre a bomba atômica estã sob sua juris�
diçqo, o general Willoughby disse que não acha que o tiplj
de g"uer;a na Corleid seja 'o de uma ação desesperada qu(
�xija medidas desesplJradas .

.
_

- __-.,
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� • D. ger••tel SmNEI NOCETI - Diretor Dr. RlmENS DE ARRUDA. JU.](08

Hoje será votado o Abonó de Natal
RIO, 4. (V.A.) _ o .deputado·, carioca que 'a proposição será vo-i

Benjamin Farah, autor elo proje-I tada independentemente do pare-s
to do abono de 'Natal, declarou á cer ela Comissão de Finanças, poi$
nossa reportagem que o mais tar- seu prazo de 48 horas' está exgo-s
dar amanhã o projeto estará no tado em vir-tude do regime d�
plenario. Disse o representante urgencia.

j

�e-afirma OS P".9,positos
morais do rearmamento

Irrestrita solidariedade do sr. Silvestro
PJtilippi . prefeito de' São José,

ao sr. dr. Nerêu Ramos
o sr. Celso Ramos, 'Presidente Iegraf'ar-me nos seguintes termo.s �

da ,ComiSisão Executiva do P.,s.D. "Desmentindo os boatos do jornal
neste Estado, acaba de receber do udenista dêste Estado -com rete

preclaro chefe Nerêu Ramos, .

o rência à minha adesão à VDM
seguinte telegrama: quero expressar ao Ilustre chefe

"Rio, 1° - Gelso Ramos a minha írrestríta solidariedade..
Silvestre Philippi acaba de te- "Abraços Nerêu Ramos".

Ino XXXVI Florlan6polls-·Ter�a·felra, 5 de Dezembro dé 1950
,

ADleqç�a .chineso contra o 10· Corpo
de Exército' dos Estados Unidbs

lometros adiante e por 'onde se coreanas. A. tomada de Wonsan
abastece

. 100 corpo de exercito, cortaria a via de escapamento por
formado pela 1a divisão de ínf'an- terra que resta ás forças da ONU

tari,a' dte- marinha, pela 7a divisão I que combatem no nordeste d�o
de infantaria e por unidades sul- réia.

õõê�·e-q�uêli81T�!ir:fS;Õ.
O' semanário "A Evolução" deu

dos am.I-Dosagasalho em suas paginas, a llma
.

carta aberta do enqenheiro João

Acácio Gomes de Oliveira 0.0 se

nado?' Arlnl' Santos, e ao brilhan
te discurso pI'oferido pelo di'. Ro

meu Sebustião Neves perante o

busto do saudoso José Boitenx.
Até ai' tuidc a OpÔI'. Só aos dire
tores do' referido [ornal; compete
a 'escolha da matéria a ser: publi
cada,

O que se comenta à boca .peque

na, é a preterencia do ;jonval pelai
assuntos netitilados naqueles dois

escritos. Sim. O engenllleil'o Acá

cia desaI�ça o páu na campanha
de nacionalização elo ensino, tal

vez ta obra mais (notúvel e mais

duradoura levada [�efeito pelo
'governo Getlllio Vargas, com a de

cisiva colaboração do ex-interven

tor Ne,/'e1L Ramos 'e do Exército
.......-.-..-......._�... Nat;;ional. Aliás sôbre esse assttn-

,

m 'd
e.

1
to os 1'C(p(J\]íes de "A J.?vornção" po

"mpossa O O mIDIS" dem pOllSultar ttln livr,o�do SJ'.

." .

-

d
Carlos Gomes (�e Oliveira in ti-

trG InterlDO a -tulado "j'l:acioIWlização do' El}-si-

A
II'

It
I no", '[Jubl'icado em 1939. ,

grlcn n·ra I Qu.a�lto ao discurso do nosso
\

RIO, 4. (V.A.) _ No Palácio do cal'isslmo confrade da "Região

'Ç.a,tete, na pr,esença do presidente Serl'a1JP'" 0: o,rador mais urna vez

da República, foi empossado o se mostrou coerente com as suas

ministro interino da Agricultura, idéia.s nitidamente conservadoras,
C sr. Othon Servulo de Vasconcelos. el1J. contNl.siJe, porta.nto, com aS

.o tilular efetivo, sr. Antonio dé elos diretores de"A Evolução",
que se dizem trabalhistas. Será

TOQUlO. 4 (V,A,) - Várias uni
dades. das Nações Unidas começa
a-am a evacuar pyongyang, e no�

tam-se sintomas -de que' está se

fprepar�ndo um vasto "Dunqu'ell'
que" na costa coreana sobre o Mar

do Japão, onde todo o 10, corpo de

exer-cício dos EE. UU, se acha a pi-
que de ser cortado. J

"l\'Jilhares de civis dexarn a ex-ca

pital norte-americana, rumo ao sul.

'Sob uma atmosfera de desãstre
iminente, e parece que o outro

lado do paralelo, 3'8, ante o irre

sistivel avanço do gigantesco exer

cito comunista de 600,000 homens.

SITUAÇÃO MAIS GRAVE
situação é ainda mais grave

na costa or-iental onde os norte-a-

mericànos que_ chegaram ao Rio

Yalu tiveram que recuar para se

unirem á 7a ldivisã-a, lutando en-
. j

quanto se retiravam para o sul da

represa de Chosin, coilLra os eo

munis�as -'ql1e baviam ma;ssacrado

----� incendIado cam�nhões' cheios de

feridos norte-americanos. ·Mais. ao

. --.

sul, -os comunistas chineses s,e apo
deraram de Yangdok ,e lançaram
enormes conting'Cntes de tropas
'pa direção de""Wgns'a'll, porto so

bre a costa- orienLal, quar,enta qui-

que são mesmo trabalhistas?
E ':J tese da maio,da absol'ula?

Nenhuma palavI'inha de '.'A Evo

lução'" condenando !J golpismo dos

zufienisfas visando anular as elei

ções e illLpedir a posse do SI', Ge·

tulio Vargas! ,

Também ,os trlabalhis14aS vivem

aqui a se banquetear eOm os cor- .

rel�gionário� do �1'. Alioma� Ba: OS amigos 88Iev80·-leelrol E amda dIzem que nao ha",
•

ac6rdo • Nunca se viu tanta s/em- taram e 8alr�m(JerimOlzia. Positivam,ente, os tra--. U •••

WASHINGTON, 4 (USIS) _ O Falando 'ao Semiriario $Ie Irmal1'"
RIO> 4. (V.:\. ':

-- O mÜlislro da Secretário de 'Estad-a Norte-Ame- dade Mundi3j!, da Conferência Na
Aeronáutica, frpdtl em vista a ricano; Dean Acheson, volt'ou a cional de .cl(istãos ,e Judeus, o Se
comunicação dü comando da 5a falar sohre a guerra preventiva cretário de Estac(o_ advertiu qU(t
Zona Aérea, ,declarou 'aberto o frisando que -os '�ropósitos mo: o poderio militar para re,sistir a

tráfego aéreo, para aviões tipo C- rues das Nações lIvres ao cons- agressão deve ,SN' luc'ompanhadQ
46, ao aero}lorto de 'l'uba.rão, ém, (ruir o poderio milita.r p a

nl1J:u'l da concl'e"ncl'a ele
'

proposito,s mo�

Santa Catarina. I tel1\:,ão da piaz mUl�lial! raes.
\

Npvais Filho, seguiu para, a ca

lPital uruguaia chefiando a del,e

gação brasUeira á IV Conferênci,à
de Alimenta:ção e Agricultura.

Esperado 110 dia 15 o
«11m. galdaobo»
RIO, 4. (V.A.) _ Está Soendo es-·

llerado aqui 'no proximo dia 15 o

'Illa'vio escola "Almirante Salda

nha" ,que r,ealiza -atualmente um

(!ruz�iro em redor do mundo con-

,_ duzindo gua;rda,s-maf.Íllha. balhistas ca{arinenses esqueceram
o sr. Gelu)io Vargas coma já ha-

--..VI8ra' O' ual <'Peroo v.iam ma.ndado q$ fa�as o mon�p�-
• 110 estatal. Enquladraram-se dzret-

RIO 4 (V,A.) _ Ao que ,se afir- ,tinha com os entreguistas. QZMm

�na está definitivamente ass,entaílo deve estár dando . gostosas garga

que o presídente da Republica A�- lhadas é Q- sr. Konder Reis.

t· I peron virá ao BrasIl Venha d?'. Saulo venha depres-
.gen m,a', ga. /

' .
_

, "
, .

,

lluando da rpo.sse do sr. GetulIo sa (?01. oui? a eni-J eVlsta, que pau a

iVargas na preliídenúi<1 da RepubJi-! no, (!l' a pergnllta. - QUE É QUE

-t!a�
_ _;,.._. ';�-.7'

i • .J.._,·'
HA? ;_" .. ,_.. ,' I�

mas••• •••

Declarou-
. 'ral"""

aberto, o
aéreo,

o 2°.. Batalhão Rodoviário,
Lajes, comemorou mais

de

um
, "

�

amversane
LAJES, 4. (Do Correspondente) I mesma mocidade para os serviços.

Batalhão Rodoviário 'acantonada da Pátria.
. "-- !

nesta cidade. E tendo em vista o zêlo e a ab$
Esta Unidade do, Exército Bra- negação com que se tem conduzi\,;

sileiro foi creada em 19 de novem- do 2° Batalhão Rodoviário numa!
bro de 1949 com a denominação de colaboração constante para o prÜ41
2° Batalhão de Engenharia. . ! gresso e- engrandecimento desta-
Em 15 de março de 1935 teve I gleba brasileira. .:

seu nome alterado para 2° Batalhão1.' ..

Sapadores, nome que' conservou P I 11' tá· daté 23 de janeiro de 1939 quando e o "eo eo rIO' e
passou a _ter a att:� .denominaç.ão Joa'qo,em NabocK2° Batalha0 Hodovíárío. V
Sob qualquer das denominações Wa.shington, 4. (UP) _ O S1".

porem e desde 1934, vem o atual, Hildebrando Accioly. smha ixadof
2° Btl. Rodoviário exercendo suas I do Brasil na. Organização dos Rs..

funções neste município que mui.. tados Americanos e presidente' do
to lhe deve_ já pela sua. efic��ncia I res,?_ectivo con�'elho ,enll'eg-au Q

na construçao de Rodomas, Ja pe· Uma o Panamel'lcana uma placa de
lo

.

g�'ande ·concurso na lformaçáD J bron:oe comemorando o centenáriQ
da nlQcidade lajeana nos diversos I

de Joaquim Nabuco primeiro em

r�ll10s da Engenharia Militar quer bai�ador brasileird nos EstadoS
aInda pelo proewaro geral dest:] Umdos.

.

Ameacado D fornecimento de ene'r-
, ,

RIO,
beirão

gia elétrica tio Rio
.

4 (V.A.) _' As aguas do Ri- iltend�rá ao apeío-da Associação Co_
das Lajes 'continuam bai- mercial' � Feder;�ção das IndustriaS

de São Paulo no sflntido de que aos

estabelecimentos comerciais bau
deiranles seja concedida maior
quota de energia elétrica durante
o Natal e Ano Bom.

xando assustadoramenw, ameaça.n
do o fornecimento da�nergÍla' ele
trica, ao Rio. O Conselho Naoional
de Aguas e Energia métrica não

o Papa' e bispos norte-americanos
deplor;8m a persegui�ãó' 'religiosa

.

WASHINGTON, 4 (USIS) -Em Católica,' está dirig'ida aos 180 Ris
uma mensa'g'em tornada, publica pos católicos norte-americanos qno

reeentement,e, o Papa Pio I{ elo- .se reun'em, aqui, em Conferencia
giou os Bispos católicos norte-ame- Anual de Hiel'larquia Católica.
ricanos por sua conLrilmição ·em () Papa' adver�iu que a igr,eja
pról das vitimas da guerra. que sofre opressões e persegl1i�

çÕes em muf.tos pa�ses, talves ainda.
A mensagem do Pontifice, tal'. venha a 'Ser perseguida com mais.

nada puhJic-o pela qong;regação intensidade.

Acheson

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Preparando o Natal - 0- Advento
o Natal se aproxima; mais uma vez repicarão felizes os sinos e

�ubilosa a humanidade comemorará o nascimento do Salvador. Ti111

grande data merece, por certo, estejamos preparados para comemorá
la. Esta preparação não deve se restringir apenas ao material mas

também e primordialmente, ao espiritual. 'f: mister que preparemos
nossas almas para a grande .nova do nascimento de Jesus.

A Igreja Católica observa desde o principio esta, preparação. Ho,
je, no Calendário Liturgico, injcía-se o ADVENTO, com a comemora,

ção do primeiro domingo deste tempo.
O

_

Advento el a primeira parte, o primeiro ciclo do, Ano Liturgico
e prepara os fiéis para a grande festa do ano, o Natal de Jesus. E

bom lembrar que o ano liturgico não começa em 1° de janeiro corno

o civil, mas eom o primeiro' domingo do Advento que é variável. O
Ano Liturgico acompanha a vida do. Salvador. A'sua promessa c, es;

pera (o Advento), o seu nascimento (Natal), sua vida publica (qU:1-
resma), seu sofrimento e morte (Sema-na Santa), sua Bessureição �r.')_
r-íosa, sua subida "aos céus (Páscoa), a descida do Espirita Santo .,03·
hre os Apóstolos é o aparecimento publico da Igreja nascente (Pen,
tecestes), e sua glória junto ao Pai e a vitória da Igreja, (período ou

ciclo post-pentecoste) , que é o. mais extenso) O Advento .é assim o

primeiro ciclo, é a chave co.m que iniciamos a grande meditação anu;

el sôbre os mistérios de nossa redenção.
Advento ... que significa seta palavra? Vem do latim e ;ignifica.

che�ada, vinda. No ialendário Liturg�co simbóliza. o tempo que {'�
antigos esperaram o Salvador prometido. Estes milhares de anos que

o� ,fié�s d? Antigo Testamento aguardaram o, Salva(lar e fizeram 1c-
nitência sao relembrados nestes dias.

Estas quatro semanas recordam.nos a primeira vinda' do Salva

dor, .em carne, e levam-nos a pensar mima segunda vinda, no fim do

mundo. Esta verdade também nos é lembrada neste.' tempo,' tanto

que o Evangelho da missa -de hoje nDS, relembra tal. O Advento dura
de 3 a 4 semanas e compreende os, 4 domingos que antecedem o Natal.
É um tempo de oração e penitência. A Igreja prescreve jejuns e po,
nitêncías. Com efeito, o melhor meio de nos prepararmos conveníen,
temente para a gI'ande festa do Natal de Jesus é pela oração. ,\ Li.
turgia deste tempo está cheia de esperança do Salvador que há de

vir, e suplica: "Enviai, Ó céus, o Justo" - "Vin�e, Senhor e não: tar,
deis". Em penitência cobrem-se os altares de roxo, silenciam os ór;
gãos, e omite-se das Santas Missas, o Glória: que é um cantieo Iestí,
vo de louvor. Pede a Igreja aos fiéis que se abstenham de restas nd_
dosas e mundanas e aproveitem. estes dias para meditarem na Incar-
nação do Verbo.

.

Preparemo-rios para o Natal; 'com um santo e .fecundo
'

Advento.

A_proveitemos estes dias para livrar_nos das malícias do mundo e n.s�

SI�,- de alma lim?a recebermos f'estivamenta a Jesus, no 'dia feliz para

no�, do seu humilde Nat.al, .na estrebaria pequena de Belém, para 1J11t�
aSSIm possamos cantar [uhilosos C'OI11 os coros dos anjos; "Gfória a
Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade".

1\

---------------------------------------_/-----------��-

I' Viogem comsrgurallcae rapidez

-Para E_NT�EGA_em DEZEMBRO

Escritorio de Couta- ASS.
bilidade Santa

Catarina
Dírígldo, e orientado 'por té

cnicos diplomados e compe
tentes. Aceita-se qualquer
serviço atínente ao ramo, in
clusive correspondência.
Preços módicos.

Cx. Postal, 348. Florianópolis
Rua Críspim Mira, 41

Sta, Catarina

----------------------------------------------------------�---------------------�.

80 NOS CONFORTAVEIS l\lICRO-ONIBUS DO

R4?IDO «SUL-BRASILEIRO»
- Florianópolis -- Itajaí -- Joinville - Curltíba

:

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

- -Temos o" praÍer de comunicar aos senh�res
interessaaos que estamos recebend�,J,nBsp-l)crições para e�tr�ga dos famosos \I� .:

! tlniversal no mes
.

proxrmo
vindouro.

FIGUERAS&J.lOr1,S.LTDA.
. : pBRTO ALECRE-A.G.SUL· �

F'LoaiANÓPOLiS (FILIAL) R.TIRADENT�S, 5
AGENTE 5 EM: Blumenau,Joinv;le, C,acador, Cr"sciuma,
Araranguá. La gesl J oaçaba, (Tu barão e Videi re .

A esmola dada nas runs agrava -

Comité Uc.a� Catarinense de Segurós
o

�:::::,��:�n::n::.....
. -. 4ssem.blélB 8�ral Extraordinária· !- ..:: �!ll:!:::c� ,......11.• 1

F-1_�am convidados todos os associados e representantes 'r
te 'ara .... "'DlPOLBO�

d ad
' a.a eader•• ta •• CUDlTt

as segur oras que operam neste Estado, para a assembleia .UTUO PUDOL.
geral extraordinária a realizar.se no dia 15 do corrente ás 9 ,................ ..

horas da manhã na Séde da ASsociação Comercial de Floria- FERIDAS. REUMATISMO E

l1ÓPO�' á r�a 'Tr�jano nO 13. sobrado, gentiIment�cedida pela
. PLACAS SIFILITICAS

sua Dlretoría, afrm de. ser- discutida e resolvida a reestrutura- Elixir de Nruoeira
ção deste comitê em atenção as recomendações do Blndícato Madloao60 ouziller DO bQta1'ftut

das Emprezas de Segudos Privados e Capitalização
-

do Rio de ••.�� . �I�J..�. • ••••••••••.

Janeiro. ·CLINICA E CIRURGIA DOS o
: Fl,Orianópolis, 1 de dezembro de 1950. LHOS - OUVIDO - NARIZ E GAR

GANTA DO

C
. .

Américo Souto Secrétário DR. J. J. BARRETO
, lube Doze' . de' A t"·

Formado pela Faculdade Nacional

g·OS O ....e' Medicina, da Universidade dD
.

.. Brasil. Ex·assistente dos Serviços
De ordem do sr. Presidente, levo ao conhecimento do, (le Oftalmoíogía, do Professor Caldas

srs. associados que, a partir do dia 26 do corr nt
A

••

Brito, �a POliclinica Geral. do Rio,

. ,

e e mes na (le Janeíro, e de oto-rtno-Iartngologta.
Secretana do Clube- se encontrara a lista para inscrição pa- do Professor Leão VelIoso, Hospitai
ra as senhorinhas que desejarem DEBU';rAR no grade Baile de Moncorvo �il�O� . o

São Silvestre que este Club -alí 'te
Oonsultõrto: Rua TraJano, n 31

..
e I izara em a nOI de 31 de 10 andar

.

Dezembro. Atenderá, diariamente, a. partir do

Florianópolis, 22 de Novembro de 1950.
(lia 1° de Novembro, no horário da
\4 ás 18 horas.

"

'

ARNALDO DUTRA . . . . • • . . . . . . . • • • • •• • . • • • •• ..

TERRENO\

VEN·DEM-SE
As residências, com grande area de terreno, situados

Caneca, nrs. 152 e 158.
<

T-ra,tar à ,rua Sald'anha Marinho, nO-iS, diáriamente. '-
':. _"

i,
I

dos
de

Servidores Públicos··
Santa Catertne

� 2as., 4as. e 6as. 'das 17 às 18 hs,
-- 3as. das 17 às 18 horas e 5as. das.

14 às 15 horas.
-- 3as. e 5as. das 14 às l6. horas'.

(doenças de senhoras em seu"

consultório) . Aos sábados, na .

sociedade, clínica em geral, das.
14 às 15 horas.

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

seu consultório).
.

Antonio D�·Iv.Iussi - Operador.
Observações A Associação não se responsabiliza.'

por nenhum tratamento especíalí
zado sem a prévia indicação dos.
médicos da sociedade. Nas vísítas
à domicilio o transporte correrá
pÇ>r conta dó associado.

l\1aldy' Silve�ra -- 2° Secretário

·1:/
I

VENDE-SE 1 lote situado' á
Avenida Mauro Ramos perto
do C.ampo do Manejo.
Tratar nesta redação com o

sr. Sidnei Noceti.

A T.A.C. - Transportes Aéreos Cat-arinense SIA, comunica a seus

distintos fregueses e amigos que transferiu - seu escrítcrlo para 1lL'

rua Tiradentes, N0 1;!Loja, com telefone N0 1053. onde espera con-:

Iinuar 'a' merecer a prefer'eucia. com que sempre foi honrada.

Florianópolis, 30-11-50.

SERVIÇOS MÉDICOS

Dr. Danilo Duarte
Dr. Paulo Fontes

Dr. Renato Costa

Dr. Miguel Sales
Cavalcante.

Dr.
,

à rua Frei

V A"LV U L, A S

•"'1'-,_
MAIOR ESTOQUE

.

Atlânlida Radio Cal. Lda.
. Rua rr�jano, lt

\

Ci
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ANIVERSARIOS
Luiz-Henrique Stodieck

A data de' hoje assinala mais
um aniversario do inteligente me

nino Luiz Henrique Stodieck filhi
nho do benquisto casal dr. Henri

que Stodieck - d. Maria da Graça
Stodieck.

'Completando o seu 7° aniversá

rio, .Luãz �1,eI1ri<JP.I�1 recepcíonará
na residência de "seus pais a rua

Saldanha Marínho 30 seus num-e
TOS'o.s amiguinhos IquJ) irão feI*,
citá-lo pelo auspicioso aconteci
mento, oferecendo-lhe farta mesa

de refr ígerantes e doces.
Aos muitos cumprimentos!;le

que será alvo, juntamos, com pra

zer, os nossos, extensivos a seus

progeni tores .

'l
l

os t.750.00

Q ESTADO- Terçr -íeíra, 5 de Dezembro de 1950 7
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Linho belga para 'vestidos em todas as cores metro a C!$ 8900,
'�)_ (custa normalmerlte' CI-$ ,120,00) � ..

�Sedas em. p:Idronag�m mode.rníssima a Cr$ '20.00�·_Sedas estampadas a Cr$ 15,00. Combinações de 'sedã ''QCr$''"1'9,OO

.

Um v��d�Sd�1;;Sd�;:fy(/�saépa��om:i/�� pOÁPreMÕÓÊl�R! !!
",Otário {ta Me.ropOie

(ALVARUS DE OLIVEIRA)

:'F!�!��s�l��e�." ,�o Rio ·de hOje
Rasgam-se novas avenidas... Novas ruas surgem do nada-:.. Nó-

,�v;as praças se estendem. Viadutos se projetam... Rompem-se novos

cituneis. :. Prédios velhos' vão abaixo, e da poeira dos escombros dos
velhos pardieíros sobem ao Céu os, grandes palácios de cim-ento ar

mado , '. Mais de uma dezena de prédios aparecem nas vinte e qua-)
Aro horas diárias do Rio de hoje... Arquitetura moderna, Vibração
-dinamíca , " Ritmo do século ...

o. Rio vai ficando cada vez mais lindo. Cada vez mais moço. Que
feliz mulher é.ta cidade maravilhosa, Cada dia que s,e passa é mais

)_beleza e mocidade que 'adquire.
Mias há coisas que não se compreendem ...
Busca de originalidade?
Novo aterro estão realizando na enseada da Glõría. Da praia das

':Virtudes que deveria ser mais praia des... vrit�d,es ,e do aterro do
. .... , .

. .Aeroporto, está partindo nova faixa de jerra, e se afasta mais da terra
�'(j mar. 'Já ligaram a ilha de Villegaignom ao continente onde . está a

Jorn..Moaci?"" 19uatemy da Silveira
moderna Escola Naval. Já ligaram também á terra a Ilha Fiscal céle- .

Ocorre, hoje, o aniversário na-
. ]')re na nossa história. E não param com Os aterros. Ainda um outro talício do nosso distinto c-onter-

dia, Bastos Tigres, humorista car-ioca de Pernambuco dizia ql.e raneo e brilhante [ornalísta Moa-
., �� .

..ainda se poria uma placa em meio de uma grande praça _ "Aqui CIr Iguatemy da Silveira.
As felicitações que receberá

pelo transcurso de tão expressiva
e\feméride,' �6s nos assocíamos.

desejando-lhe felicidades.
o o. o

Sr. Nicolau Francisco de Moura

o quanto custa uma enceradeira

A R N O'
ELECTROLANDIA

Rua Arcipreste Paiva l1.:dificio IpaBe�-Terreo I

o o. ()

plantões
J 9 Sábado - Fármacia Moderna
- Rua João Pinto.

10 Domingo - Fármacia Moder

na - Rua João Pinto.

16 Sábado - Fármaeia

Antônio -:- Rua João Pinto.

Santo

i 7 Domingo - Farmácia' Santo.

.A�tônio - Rua João Pinto.
23 Sábado - Fármacía Catarí.,

nens·e - Rua Trajano .

24 Domingo - Farmácla CatarL
nense - Rua Trajano .

25 Segunda-feira (Natal) - Fár

macia Noturna - Rua Trajano.
30 Sábado - Fármaeía Santo

Agostinho - Rua Conselheiro Mafra
31 Domingo,.,._ Fárrnacía Santo

-exístíu a baia da Guanabara" ..•
Se temos terrenos demais, se temos tanto ';spaço para construir,

�porque aterrarmos tanto a nossa famosa baia?
o. Rio com as novas vias publicas, com QS. novos traçados de

.Avenídas e praças o Rio com sua bela baia sem aterro inuteís, o

Rio sem OIS seus quiosques modernos e resolvendo antes de outro

qualquer prpbJiellla·. de embelezamento o seu velho problema do trá

fego (l_;{ão se cogita do' "Métrô" carioca? Desprezaram-se as nossas

.ãdéias e sugestões a respeito do
_ "Subway" metr.op.olitano?), será uma

-capital .muíto mais moderna e muito mais civilizada.
(Lida ao microfone da...Rádio Guarujá) ,

a

na

Transcorre, hoje, o aniversário
natalício do nosso prezado" coes

taduano e correligionário sr. Ni
colau Fr-ancísco de Moura, resi
dente em 'I'ijuquinhas, onde é

sub-delegado de Policia.
. o. aniversariante que conta com

vasto circulo de iamígos e admi
radores será, por certo, muito fe

licitado, recebendo, assim, as ma

nifestações de apreço dos que lhe

que-rem bem.
Felicitamo-lo pela auspiciosa da

ta, desejando-lhe perenes felicída
des,

,

d C S
. Agostinho - Rua Conselheiro Mafra

exma. esposa .' ecy : . de vascon., .

celos com o aniversário do jovem
o serVIço, notu:no será efetu� ..

Aulo, aplicado estudante e filho do pelas Fa�mac1as Sto. A:ntômo

do estimado 'ca;sa!: , , '.' I e Noturna, iituadas ás ruas João,
Aulo que residê a rua Demétrio

.
Pinto e Trajanà nO 17.

Ribeiro, nesta capital recepcio- I; A t tab I
- V'oder"'l', presen ,e due a nao <IIi

nou seus numeroso,s COlegas e; . . .

amigos durante o dia de ontem, \ ser alterada sem previa autoríza.,
cumulando-os de gentilezas. ,ção deste Departamento.

/ I
'

Apraz:nos registrar. .hoje" �mbo-I Departame�to de Saúde Publica ..
I'IU! tardiamente, o

_ amversario do em 21 de novembro de 1950.
'

jovem estudante, juntando às' mui- L
.

O ld dA'
. ,

-' lUZ sua o
'

campo.ra '

tas homenagens que recebera, as �
nossas também. j Inspetor de- Fármacia

Fazem anos doje I
,--------------

o o. o I
A srta. Iolanda P:aunn, funcio- ......•.. " • •• • . • •. • •• . . ••• • '"

. ,Aulo Vascon.celos
. nária do Banco Inço; I A esmola dada nas ruas agrava

Re�ubl.lo�-s,e, on�el:n, o lar do, _ o sr. Estanishau Silva, oficial o p1\oblema da mendicanci�.
n-o,sso dIstll1lo paltnclO sr. Alvaro inferior da Aeronáutica' I .. .?.. . : .

Acioli de Vasconcelos e de sua
'

.---.,.:;_;..;�_.�----'--�---------------

A Diretor-ia da Sociedade de amparo aos 'I'uberculosos avisa aos

'ínteressados que a Rifa da Boneca correrá, hoje, 4, pela tombola do

.Rio Grande.

Panelas de Pressão ARNO
,

a Cr$ 5tO,00
Gre,lhàdores Etétricos.

Cr$ 300,00
Eletrolandía

Rua i\l'cipreste! Paiva- Edf. Ipase - Terreo

I'

Creio que, fóra disso, mais tarde, tivémos

apenas algumas tiras de prosa.e verso á lume' ióra,
de Santa Catarina: V. graças a Portugal e eu: -

por mer<:ê de Monteiro Lobato, de quem possuo,
no meu arquivo, algumas cartas de um quente

. estímulo e um desanuviado otimismo.

Seria justo, meu amigo, no instante em que
falamos' de nós e 'do que tentámos criar nesta ins_

. sípida Cidade de Días Velho, esquecer Diniz Ju

nior e a contribuição de entusiasmo que êle trou
'Xe ao nosso espirito ê á nossa rebeldia crítica?

Recorda1se V. daquelas deslumbradoras' ma

nhãs em que na sala de visitas ou mesmo no tô

po da escada do sobradão em que ele morava, na
- (

rua João Pinto, Diniz Junior nos lia Fradique e as

"cartas à Clara e à Madame de, Jouarre ou, então,

--------------- ===============================��--�--------�-------------------.-======�-------------------��--
Toda a ressonância do nosso .grupo - sabe nhã, - lembra-se? - com a Ilustre Casa de Ra"

'V. -, para além dos, Ratones ou dos Naufragados, D '\ A t d M d
�,. mires, que me desvairaram, levaram-me à comu·

devemos a Dirt,iz Junior, que nos JI.l>riu, para uma a r e e o· o ero.smo nidade de que Zola era o grande pontífice': nunca'
,colaboração domingueira e amor�, o suplemen� alguns dos seus contos de adjetivação colorid..... e li tanto, <:om tamanha <:upidez e com tamanha

to !iteraria da GAZETA DE NOTICIAS, a que de verdades tão humanas e enternecedôras? E cu!'k>sidade! Devorava desordenadamente Rama-·

Paulo Barrêto então imprimia um ritmo mais no- daquelas conversas à noite, ao pé dos postes de ilu- lho 'e Eça de Queiroz; Jean Lorrain e Gorki; S. To

vo e pincelaãas de um <:olorido mais vivo e mais minação, em 'qúe ficavamos a ouvi'lo, alheios ao ve- maz de Aquino. e Marx; Baudelaire e Buechner;
.moderno. ��..

lho relÓgio da Matriz e às suas badaladas gotejan- AnatQle e Flaubert ... tôda uma ilustre mistura
tes e s-onolenbis? que não me fartava, antes açulava � 'minha fome

Eu lião me havia de todo bandeiado para os longa,mente iludida com as palariganas dos elas·
"realistas": - nos meus olhos ainda boiavam as sicos e os fios d'ovos das antologias.
p'ailsagens helenicas de Coelho Neto, cheias de . E como esta gula me serviu e está \Servindo,
mirto verde e loureirais em flôr e por'Onde vaga- santo Deus!

va, dolente e sensual, a avêna de Pano ,Quando mais tarde, ,pelo repouso e a ordem
-,E'inbóra já convertido ,e convencido desde a- que puz em rr1Ínha cultura, no fundo do meu reci

quela justa em que V., armado com rus Prosas piente inteletual - tão avidamente agitado - as·

Barbaras e alçando a voz oomo um pendão, ar- �entou a rica poeira de tantos livros e. de tanas au..

.

rarrcara-me de \Sobre o arnez das Rapsódias _ en� tores - foi com eufórico e sonóro contenta�ento
contran ainda uma furtiva delicia em volver. de que verifiquei a riqueza que havia acumulado e

.

long,e em longe, á vidrada linfa que Sirinx bebia que tanto me tem amparado nesta minha vida.
e que brotava, sussurartte e fresca, entre os jun- tão bem vivida a que já está se tornando tão lon-

cais doirados! .7. . ,ga!
E foram aquelas amoráveis tertúlias e foram

aIS novas l'eve.laç�� gMe Y. me trc;mxe" c�rta ma-

" CONTINUA
,

o
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o ESTADO--Terça, feira, 5 de Dezembro de 1950

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crlm. • ai".'

CODIItlt)1!ção 44 Soci.4ad..
HATURALIZAÇOE 3

TitulO11 Dealcl'atórloa

R. I. L084TO FILHO
enças do aparêlho respiratório

I! TUBERCULOSE
I �II' Cirurgia do Torax
�, I

�rmadO
pela Faculdade Nacio

I de Medicina. Tisiologista e

�isiocirurgiã() do Hospital NerêU..

mos. Curso de especialização
I �lo S. N. T. Ex-intemo e Ex'_
assistente âe- Cirurgia do Proj.:
I�go Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt,:18

r Consultas, 'diariamente,
das,15 às 18 horas.

IRes.: Rua Durval Melquíades,
i!1 I 28 --- Chácara do Espanha

Agora, Sim!

Pedidos comRepresentante
Paea Santa' Catarina

DORIVAL S. LINO

I
Edificio IPASE - 2. andar;

ICaixa Postal 260
FiorianópGlis - S. 'Catarina

'-

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
e

DR. ANTÔNIq nm MUSSI

( Médioos

Cirurgia-Clínica Geral-PartOl

Sel'V�o .eompletn e especíaliaado das DOENÇAS DB
SENHORAS, com modernos método. de diagnólUeo e tra-'
lamento. I

COLPOSCOPlA - HISTER'O - SALPINGOGRAFlA - ME-
TABOLISMO BASAL

G.LUi .....

Dr � Lins Neves' ;Oh Polydo·ro' f. S. T-hiaso
Mr&t., da Maternidade-emUle. 40 1I.&dlco • .ark...

Ho.pital ele Caridado C. Hoapital de Cárldad. de f1o.

CLINICA DE SENHo'RAs - Cl· rianópolll. Assistente da

RURGIA PARTOS Maternidade

Fundada em 1870 _ Séde: BAHIA
.

llalJlÓltteÕ, controle·,e tratamento Joençu dOI órgãos internoa, ....

INCANDIOS E TRANSPOR'l'F8 ,.peclalisado da gravidêa. OhtUt·· eialmente do coracão e vUoa
CHra. do Bala.c. eI.'1'« lãos dà adolescência e da menopltU

. .)c-ençu da tiroide e demaia aIO-
CAPITAL E RESERVAS Cr, &<t,IOO.ftM,So L Pertubações menstrUal., 1'1f1� dulas intern..

-

.Resporuahildadea •.•••• •• • • • • • • • . • . • Cr' 1.978.401.7fi5,V7
\
1la,çõe& e tumores do aparelho it,nJ· �JWea e cirurgia de leDho.... -

·

Receita "/'� Crt 17.053,24fi,llo '!J feminino. Partos

i �Ativo Cr' 142.176.605,80 .Peraçõel do ntero, ovários, trom· fJSIOTERAPIA - ELECTR� .s-:

Sinistros pagol nOI áltimoJ. 10 &DOa • •.•• Cc. '8.fl87.811,flo .

u, apendiee, hérniAI, varf.ea, ete, DIOGRAFIA.- METABOUS}l(O
Responsabilidade. ••••.. ..•• • •••.••• � Crt 71.711.401.108,10 �!r1ll"lJia plástica do perínec (ru- BAeAL

· � Diretorea:, _ cu) IORARIO DE CQNSULTAS: ;-
· ·Dr. Pamphll. d'Utra Frelr. ele Ca"allle, Dr. Fraselltee eI. U. l!ISISTENClA AO PARTO !I 'JPJI- Diàriamente das 15U/il b�>
.� -

.�Anfalo \Ma..,rra, Dr. loaqllim Barreto d. Arai). II loa' Alu... RAÇõES OBSnTRICAS �. _

,.

;;;;;r -,. w&"&._. - -
..
- "' --;..-r ,. "' _.... -'NDÇI.I glandalarea, tiroide, oTi· CONSULTóRIO:

.

"\ los, bipopiae. ete.) Roa Vitor Meirelea .. li
, bttnrbiol! nerVO#M - ElterllidadG Fone manual 1.701
--

Rf>gimes. RESID&NCIA:
<ounltório' R. Joio Pinto , - l'tlL A.-.enida Trompowlti II

, ' -"-
a41 Fone manual 711

Ruld. R. 7 de Setembro·...:.. Edif. --

rq,t � Sou�ã - Tel. 843. �;Dr. Roldão Consoni

Dr. A. Santreel.
('ormado pela Paculdade Kse»
Dal de Medicina da Un1yen1daJk

do Brasil)
116<I1co PQr concurso da ....1I1st...
ela • f's·\copatas do Dtatrlto

Pederril
1I:I;·!Dterno de Bospltal PalquJI..
trtco e lIanlcOIlil1o JudlclArio

da Oi!pltaJ Ped�,'aJ
1bt·!Dterno da Santa Oua de UI
.erf.córdla do Rio 4. Janetro
OUNIOA IdDICA - DODO'"

.....NERV08A8
OonaultUr1o: IId1f1clo �
•.to - lIJala ••

ct.esld6nc1a:
Avenida Rio Branco, 144

O MI 5 p
DaaUblllloru

Ir.
i ton .imone eleir. ooni:t:J��e;_ lAL
Cllniea Cirurgiea &eIIldtncla - UN.

lIo1uti.. ie Senhora.. ., 'ALB D. ITA..i.lJ
CIRURGIA GERAL I'ronre... Á....

I.. Serviçol dos Professores Bene-- Prorn...,
Uelo-- Montenegro e Piragibe No- LIVRARIA .,,�

gueirá (Sio Paulo) aou.

�.:.�!:.�:: t��ru!�o�o��

"
.���� 'cf: '::=--�.:.:

.

_"- "ender;'-

( E11,' tele,: Dr M S C I t"" NAo encontra-oompra40r,
d) 1 � l!MAC IC '

e· • . eva can 1/ Entregue ao J:.cr1t6r1o .......'111 iii

'�fiJ.lR t.Jl.�"!. �=-�-:.n:;.,� � L. AI,,".

':-__�::::::::::����:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--��;-;--�.;;�:l -:4�=:hM::�&:·.!'.=- �_:.1UI���::::��� �.?:.:-...

Ra(lioterapia por ondas curtas-Eletroco.,uIaoJo-
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

I

. Consultório: Rua Trajano, nO t, 10 andar _. lldifie10
do Montepio.

Horário: Das 9 ás t2 horas - Dr••l1li1.
Das t5 á.18 horas":' Dra. Musal.

Relidên�a :L. Rua Santol 'Dumont, 8, Apto. L
. .

Sí§lE'El5!FJE!E'Í@sF!i$'élêêêa-

"hêolii'ÃNÍÚÃ·?�IDANÇI""'DA-BÃiiiÃ;;"'''··�--

,i

5 E o e SOetALt

PO�TO ALEGRE

RUA VOLON .-ÃRIOS DA PÁTRIA N.ó 69 • t,O ANDAR

CAIXA POSTA", 6113 • TEL!;FONE 6640 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA>

Agenci-a Geral pára StB. Catarina
, Rua Felipe Schmidl, 22-Sob.

Caixa Postal. 69. - TeJ "Pi'olectora"' FLORIANÓPOLIS

corga

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOVA fORI
[nfol'magõ.. oom�. Agente.· ,

.

Flori.nOpoU.
-

- Carlol HoepckeS/A - OI - l'eletoae 1.21l
São ['tanei.co do Sul- C.rlOI Hoepcke S/A -C'I- Teleloac (j

o Saião

RADIOTERAPIA
RAIOS X /'/

DI. ANTôNIO MODESTO
Ateade. ãriuueDte. ao Hospital �. euwa.. :'l:

.."'"'1A.y_w _
-

_-_
-

-...-_ _
_ ""'""' _.""'_.""'-.""'"_.""'_ ""'_ '-_-_ _

-

..,., ""'� oI"I..oI"I.""""."".""_'"lw ""-_""-."" ""•....nà,'".,

.J18Ma .MIca de aduI_ • eri_
OOuultórto .:_. Rua Joio PInto. 1.

Telef. JI.. 769
Çeuu1ta dai • li 6 lIerU

._"uIa: 'WeU,. SeblUt .. q,
T.,. '111/

CIRURGIA GP:RAL __ ALTA CI'
aURGA - MOLltSTIAS D. ...

NHORAS - PAllTOI
'Wonudo pela 'WacuIdada de ....
... da UJÚYenldade ele 8.. Pule.
onde foi alliltente por YlriOl -- ..
&.rnço Cirúrgico do Prof. AIIIIIt

c.rtIli 1('" �

CIrurgia do estômago e Y!u eIresJao
..... Inte.til1ot1 delgado • � &tnto

. de, ri.... pró.tata, bexi,a. atara.
.riria. e trompa•• Varlcocelll. �

eele, nri"e. e llenlaL
CoDallltu: r.a. S As S haru, , ....
J'elipe Scbmidt, 21 (al_ da Cala

Parai•e), Telof. 1.591
It_!d�..cia: Rua .I.teY.. ]usler. I'.,

Telef. M_ 764
.

Dr. Newton dtAvil.
�rat. geral - Doenças d. IMI••• ,

raa - PioetoJogia
FJetricidade Médica

.:oa.oltõrio: Roa Vitor Meirelea n_

� - Telefone 1.807
Consultas: ÁI 11,30 horu e � taI'.

I. das 15 horas em-diante
Residência: Roa Vida! Ramo. •.

• - Telefone 1.4::2.
.._-----------

Dr. Mário Wendhsus�n

Dr. Paulo Fontes
Cllilico e operador

C-aultório: Rua Vitl!J' Y..u.t.e. IL
TelffOtl.: 1.405

c.aallltae w 10 .. 12 • ... 14 U
(I .,... IltMÍd�ncia, R:u JJI--.

I.. - Telefoae: 1.01

_ ,

, "VtR�M .

ESPECIALlDADEIl. da ,

CJA,WETZELjINO rrs'ra[ l. L- 101 N V,[ L·f... �: (N11rCII "iria,;

BRANQUISSIMA
\.
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em .......'fel � QDI a6IIee ..
_lente &peritl'fO ,KNO'l'._....

• V. Sià. de__tar.�""""
• pnr.ilaa:ESTEÉ7A1f-

"''1.O I1EUAPERITIVIJ
� PREDU.ETfJ/' .

ara colocar SOLA
em seu Sapato

PROCURE

Oswaldo
teleíon es 1536 e 1324

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

de negócio
venda

Por motivo de -"'agem. vende-se

Estreito, uma casa de negóci�
m muito boa casa de moradia.

roveHe esta oportunidade.

ormações na agência deste jor.

mAS
.

pÃRi
.

IMPRWIO'
COTTOMAR "

SA MISC !LANEA: dl.ui
·dor. dOI �R'diQI" R.:C. A

icter.tV619111.. .PDiacolt
Rua CoD.elbeiro·..� MaJr.

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

FlUZ...4 LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37

Florianópolis

...h:une som ...
aeabarõénto ..

Alohdez .•. I1Q piano perfeito!

Além de vários modêlos para

ill"onta entrega ...
este mvravi

lhoso piano pode ser S1'!U hd,;e
mesmo, através 'do plano de

.

pagame.nto a longo prazo!

SCh\\'ilrtzDlàOD
�EPRESENTANTE
,-ra' Santa Catarina,

KNOT' S/A
ex. 134 - Tet; KNOT

aça 15 de, Novembro n.20

2°. andar
Florianópolis

•

- ;

.- usadopor'mais.de 50?/o
dos aviadores de:guerra.
da 'famosa R.A..F.

./

.\

:..

',"

AUTOMÁTICO. iUPERPROTEGIDO .;. À PROVA DI CHOQUES

O novo e notável Omega SeamasteT - a verslo

eívíl do cronômetro dos aviadores de gJ.lerra - foi

provado mais�sistente nasmais duras�xperiênéiaa

por ql4e já passou um relógio. Esteve nas regiões

árticas, nos trópicos e Il:0s desertOs, enfrentando

.

seu ardentecalor e/seu vento carregado d�

finíssima e penetrante poeira. E ,nada abalou seu

mecanismo de alta precisão I. Eis por que 50% de todos �
,

"

valentes pilotos da R. A. F. foram equipados com êsse

heróico relógio. Fortemente blindado - mas elegante -

•

Omega 'Seamaster é anti-choque,
impermeável e automátiço:•

• •. � ...r:,

dá corda a si mesmo e, fora do' pulso, tem reserva de

marcha para 36 horas. E aínda mais: possuí a precísão

)
mãxima - a Precisão Omega - comprovada oficialmente.

Esse é o novo e poderoso relógio'que está agora ao seu

.'

.

Aço .•••. , .Cr, 1.800,00
alcance: Omega SeamaSteT

. ,

Folheado Cr, 2.200,00

/ "'1=

l
,.

A IMPERMEABILIDADE DO OMEGA SEAMASTER

é absoluta, desde que se lhe dê o devido cui

dedo. Somente um relojoeiro .c o n c e S 5 i o n á r i o

Omega deve abril\,sua caixa e substituir seu

vidro por outro original da fábrica. E .. atenção:

verifique sempre se a coroa está bem Iechede,

r

AUTOMATICO

• /

O MUND� Al'RtNDEU A CONFIAR EM OMEGA

OMIG'A P R O D U T O DAS O C I � T � S U , 5 5 E P O U R L' I N D U S T R 'E H O R..k O G � R E , G E N,E B R A , su I ç A.

,

•

-

lillodade Ie .·1. S. dJ &aéeãçãe
·GONVIT ..

.

.

'K Mes:! Administrativa da Irmandade de Nossa Senhora' da Coliceft.

ção, tem o' prazer de convidar os irmãos e o povo em geral, para ass�

rem, as solenidades em louvor a N. S. da Concéição, a se realiz8i('
.

em

sliá "igtéja, 'que constarão do seguinte:
�; "

. "AS 'nOvenas começarão no dia 29' de novémbro às 19,30 horas 8

terminarão. a 7 de' dezembro vindouro. No dia 8 às 7 horas haverá mís

sa com. comunhão-geral dos irmãos, às 9 horas míssa-solene e às 17 ho

�àS 'proçíssão com a imagem de N. S. da Conceição.

Nas' noites de 5, 6, " e 8 de dezembro do corrente ano haverá

em frente à igreja, barraquínhas com leilão de prendas.

" Durante as noites das noVenas o ir'inão Procurador se encontrarâ.

na sacristia da i!5reja onde atenderá os Irmão que queiram pagar suas

anuidades.'
... , '.

D.ese;a um emprego
.

.'
-. _"I�

Pessoas attyas que morem ou desejem morar no interior .

do Estado, de prefe.!"encia nas praças de Joaçabe, Porto União.

j e Rio do Sul devem escrever, telegrafar para
caixa poS�l 270

.Florianópolis dando os !ijlguintes dados: nome, idade, grau de '

instrução. e ocupações anteriores e se possível fotografia.
.

O· Sangue é a Vida
DEPURE o SANGUE COM

ELMR 914

INOFENSIVO AO ORGAN!Sl\IO

�RAJ:)AVEL COMO UM LICtOR

�UMATFSM91 SIFILISl

.

Rda Marcc-llal D.oJ4t,CI, 34',
I.·."da.

;

'"

ç:UII4TI8A .' .,.

'TELEGR....A, PROSC:BRA5 ,.' ",

--��_.�
....�.,

i '

I
1

.I,

Tome o popular depuratívo composto de

Hermofenil e plantas medicinats de alto

\'a!or depurativo, Aprovado pelo O. N. S.

�. como medicação auxiliar nõ tratamen

to d aSifilis e Reumatismo da mesma

origem. I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-t

o ERTA.nO--'feJça-feirp, 5 de Dezembro rle 19504

�
I.

Atlético' It x· Guarani �1

Elimine a tortura da
tosse

Rutisados Bote-ontem os novos barcos
«Sidnei) ti «Moacir)

,

Pôsto de obser'veI'Qões
Se o Vasco vence o Flamen

go por 4x1 .porque o Botare

.go não tem o mesmo direi
to?! ... Não sou profeta, mas

capaz de afirmar que o' Ame
rica vai cair do galho e que

brar O "focinho" ...
). * *

No nosso forte ergueu-se
'u�lIa bandeira branca ... -Não
em sinal de rendição, mas em

sinal de paz ...
. . .

William A. Wood tem 85 'anos

',Telegra.ms·s retidos
Acham-se retidos, nos Correios e

I· .

dei I Telegrafos despachos para:sais eixou o gramado aos 30 minutos, quando
b

.

1 O IZil,do Wi,elenski, Antonio Viei-
O « ugre» vencia p�r _ a .

I ra Pedras Grandes, Oswaldo Kum.
., O encontro Atlético x Guarani, I com 'a saída de seu "keeper". não Ronant sr. Silvestre, Orlando M'a�
apontado como a últírna atração chegando a causar grande perigo noel Base Aerea, Pedro Santos Sil-.
do certame citadino de' prof'issio- ao arco guarnecido por Santana.: va Jardim 73, João, Vitorio dos
llUis, considerando-se Ia. posiçao Aos 4 minutos, num ataque dos Santos, Base Naval,' Iraides, Tira
dos degladiantes, ambos em ter- seus, o estreante Martinho desfaz dentes 17, Vitorio' Strfngari, Esco
�eiro lugar com 10 pontos perdi- o empate e logo a seguir Amorim, la 'I'ecnica. 'I'aidy Silveira, Tira
hlo:s, não teve o' desfecho que � se cobrando uma pena máxima, au- dentes 62, Curso Motoristas _ Praça
esperava. Os dois trícolores In i- menta. 'para 3 o escore a favor do General Osor ío, João Pires,' Con
ciaram a partida de ante-ontem Atlético. O Garani reage visando

I
junto residencial Saco dos Limões

�om excelente dísposicão e ânimo diminuir' a diferença, mas encon- 87, <Sebaslião Gomes, jardineiro,
Enlrotanto passados '20 minutos tra forte barreira no trio-final ad-. Livraria Central, Conselheiro Ma-
já se notava a superioridade téc- versário. onde todos atuam em

I

-.ISI� 'l1HP:usJ pp:ql'l:OH: s,áps::)' '9 BJJ
. Depois da tempestade vem a

nica do Guarani. que' conseguiu ídentíco plano. Mais alguns mi- Unho João Martins, rua Almirante 'bonança. .. diz um velho ada-
aos 7 minutos de jogo inaugurar nutos e Chocolate, cobrando uma' Alvim, José Pereira, Ercilío

�

Luz gio .. Nesses ultimes dias a cou-
o marcador, conquistado 'Seu úní- falta de fÓI'Ia da área, ó faz com 26, Emilia Campos Machado, Mor-

sa .andou preta; os animes se
co tento de autoría de Didi. Aos Incrível perícia, mandando a bo-' 1'0 Manoel 'I'omaz Capoeiras, Olga ,agitaram como as ondas do
30 minutos, todavia, o panorama la no canto esquerdo do arco. Foi Moisés, Olavo Bilac 924, 'José M'a�' mar ao sopro do vento. Age- ri" ...
da luta modifica-se; quando, 1- o quarto e o último tento da tarde. ria. Rua das Graças 9 Estreito, :.,_ ...:. _

S'ãias, realizando, uma intervenção Resultado: Atlético 4 x Guarani 1.! Francisca, Praça 15 de novembro Com�ntirio Internecion.t .-segura, é iatíngldo -víolentamente Qs quadros [oganam assim con.s-I' is, Itagildo Ferreira, Oswaldo no-r :

O S R U' Sl)elos pés de Morais ,que vinha n: tituidos: ATLE'TICO" - Santana, sa Luz, Av. Mauro Ramos 51, RiU
eorrída. O magnífico guardião Waldir e, Pedro; Cazuza, Chocolate I nh'a, Raulino, Vila Operária Saco
bugrino· é retirado ':, do gramado, e Ga'linho; Martinho, Motorzinho. '.dos Limões, Edith P·ereira, 'I'ensn
f'ícando cpnstatada a gravidade Amorim, Morais e Caréco, GUARA-' te Silveira 129, Cecilia Linhares
Ido ferimento recêbido na 'Perna, Nl' - Isaías (Botelho), Botelho: Machado- Rua Irmão Joaquim .31.1.
!O que impossibilita- a sua volta ao (Aníbal) e JUCla-; Orlando, Frede
arcoque fic-a sob a guarda de Bo- rico ·e Aníbal (Acioli); Vitor, 'I'oi
�elho. O vigoroso zagueiro direi- nho. Acioli, Jaime. e Didí. No
to nada sabe da 'Posição de guar- apito funcionou com ótima atua
da-valas e aos 42 minutos de [o- ção o juiz carioca ,Manoel Macha
go é vencido por úm "tire!' fácil do. Não se realizou a pr-eliminar .porque sofrer tanto? Sato
-de Car éca. 'Na fase secu�dária entre os quadros de' aspinantes, I sin é O seu r�médio de confí
.dominou inteiramente o Atlético. visto ter Q Atlético feito a entrega ança. Contem

. podero�os m-

O quadro de Tojnho mostrava-se dos pontos. gredíentes ant1catarral� e .an-
desanimado

.

é,' pouco combativo I / tisséticos. Desde, as prrmel-ras
-
_ ... '

colheres tira a opressão do pei-
• -

't li f t' ri' Ald� 'l to, solta o catarro e acalma a

Rumoo: aruH a . ro a . uO I o UZ
i

;����:à��b;��d�i�s-�:�co:
:: - _. t tosse e bronquite, ,das crianças

e adultos. Em tôdas as farmá
cias e drogarias "Satosin" -
o deminador das gripes, tosses
e bronquites. _

- RITZ - vos
l. ao 8 f. 5 .... I' I t

.

'f' 't' . -

--L.__/'S 5, 7; , ,'I, "n":lS gua meu e slgm 'lca IVO e o ca-
. O glorioso e sempre querido seguir foi oferecido champagne ao.s TOM WILD-E JUNIOR 1 Sessões das �Joyas so da crilada d,e William Wood.

�l�::t Ide �,egata�� AlI!,) L'l�, ?0SLa presentes e minutos depois lança",
e SENHORA ,uI.m� cO,me\l.ia adorável e origi-

. �aquele t,empo, WilliMam Woorl.
"'-'""l"lI a" VIU alhe-úill'Lem ",Ul'l'que- do,s os dois barcos ao mar para o na IssIma. VIVIa com a espo.sa. em OSCOU.
Cido o seu galpão. EQm dois ma.g- pl'imeiro pass6io. MOACIR foi I,

'
. . Mais gargalhadla, mais romance Tinham um pequeno apartamerr-.... têm o prazer de partlCl- '

11ífico ba·rcos, há .muito aguarda- guarne'cido por Alcid.es Elpo ti-I' e mais melodias do que ü �ssen- to, cuja limpeza estava a carga di!
, par aos seus parentes e \dos 'Pela imensa legião de aficio- . moneiro; .Hamilton Cordeiro, vo-1 1

- cial - O Estudo! . uma jovem ru�sa.
Pessoas de suas re açoes, \

nados do alvi-,:,ubro da rua João ga.e Sadí Berber, proa, e SIDNEI � -I' 1 Tudo isso e imuit�s outras cou- A moça, além d·e .fazer a limpe-L
... \.J O nascimento da sua ti haPinto, cuja direlória, pr�.id·a por Belarmino Veloso. As primei- sas mais... za, cozinhava para o casal Wood�

. ANA-LUCIA, ocorrido apelo dinâmico desportista sr. AI- ras remadas dos valentes a.ldistas em Davam-se muito bem os tres.
'lodo corrente, na Casacides Rosa. vem r8iaUzando uma aplausos fizeram-se ouvirl dos pre- SOLTEIROS EM LUA DE MEL Com o correr dos�"anos, a �ria-
de Saude e Maternidadegestão segura e prOfícua: a ponto sentes. FelI.·cHamos a diretorià do com dia t.omou afeição ,a.o casal de ame-

, São Sebastião.(le merecer todo os aplausos.
.

O C.R. Aldo Luz pOl' mais este gr.an- Richard Crane - Adede Mara ricanos.
título de campeão catarinensil de de passo dado em prol do 'soer- Dezembro, 1950' Ly,n 'Wilde Alto - quasi um metr·o e 90 --

�.emo que o Aldo ''Luz obteYé na .guimento do remo' barriga-ve.rde. Um tur,bilhão de melodias! forte ·e risonho, o engenheiro lhe'
manhã de 15 de Novembro e o \ Alegre ...� Jovial.. . inspirava simpatia.
segundo lugar na� 'r,egata interna- No ProgI'lama Da mesma forma a sra..Wo(}d�
cional de São .Pla,ulo, ambos pela Dr" Ed uoeoD·.-ck I' D f) - A Marcha diVida - Nac. uma norte-americana. típic3, que
me,sma guarnilJão formada por �

•
.

• 1� :
, "'. • Preços: muibas vêzes se sentava com a cl·i..

il.\oIoa.cir Iguatemi ,da Silveira, timo- Reabriu sua c.ínica. Rua Nerêu Ramos, 38. Nesta. Sras. e Srtas - .01'$ 1,50 ada para conversar sôbre os assun...

neil'o; HamiJoton Cordeiro, voga; /1 Estudantes - Cr$ 2,00 tos que interessavam à moça, des-
Sadí BeI'ber, 'soia-voga; Anloniú Cavalheiros Cr$ 3,20 de a. receita de um novo bolo at�
Boabaid, sota-prOla" e Amaleto

F d'
-

Itl
'

t- C t
· "LlVRt" - Creanças maiores a. forma d'e faz,er as pazes com (J!

I'
Chirighini, proa, falam do empe- e eraçao�. ,� e lea. a ai rlnense de 5 anos poderã-o entrar as 5hs. namorado.
!Ilho--. dos paredros ·aldi-stas e ,da

.

.
- ODEON - Um dia, com' grande surprêsal

fibra, dos s·eus remadores. Todos Dias 16 e 17 de dezembro:. em Florianópolis' Ás 7,{}5 horas para o casal Wood, a �riada veia
no Aldo Luz dão o que podem pá- -SeJ.eçã-o dos aUetas catarinetIlses ao ,Campeonato - A' pedido - dizCl'-lhes que ia ·embora.
ra vê-lo forte e respeitado no eOIl- Brasileiro de Atletismo a reali7!ar-s.e no.s dias 18, 19 O filme ·que. v·em 'assombrandoJ Ao dizer isto, a moça JI,ão poudm
c.eit01.do esporte_ 'náutico catari-

e 20 de janeiro no Rio de Janeiro. O mundo!
l' Iuor::\'a· .1

conter jas lágrimas.
l1tffi.se. e bI�a.sileiro. Ante-ontem o

.

\.
- Basea.do na novela :�. E a.ca.bou desabafando: "Eu VO\l

:gr.êmio alvi-negro prestou homena- Indice� minimos exigidos pela C B D ão Campeonato Bras. de AUetismo
de "André Gíde" ·vencedor do embora porque gosto do 'sr. e da:

,gem a dois de seus denoda,do� ba- Provas nicftSculino fmninino premio NOBEL da Literatura! sra. Não aguento mais ter que i�
talhadores: �dnei Nooeti e Moa- 100 metros . . . . . . . . . 11,3 seg i3;6 seg.· SINFONIA PASTORAL dBas veze.s por semàna'à/MVD l)a-
,dr Iguatemi da Silveira, dan.do os 200 metros 23,4 sego 29,5 sego com oo� contar ao delegado tudo o qu�
seus 'nomes aos novos barcos ad- .400 metros . . . . .. 52,5 seg MichelIe MORGAN jA est.rela se passa nesta. casa

"
I

quiridos. O muito que e'les fize- 800 metros ":..... . 2 Il1 04 seg.· d,e FABIOLA)' - Pierre Blanchar. Wood afirma que êsse caso e:...

iram em .prol do Aldo Luz e do 1.500 met.ros . . . . .. . 4 m 20 sego A historia de uma jovem muda xe�plifica -a vida na Russla: ta..

espode nãutico de SantJal Catarina 3.000 metros . . . . .. . 9 III 34 s·eg. e. céga, desprezada pel.o mundo! j. d-os são vigiados.
.

nunca será �{}uecido. -E ante- 5.000 metros ":,.: i6m 30 sego ,.
O maximo em .r.ealismo e emo- P.ossivelmente, a própri,a cria-

.ontem, perante {lónsid'erável nu- 10.000 metros
'

35m 30 sego vão! da seria "igiada 'Por algum 01111'9
iffiI8Il'0 de aficionados doO �slioirte 110 metros c/barro ....•....• 16,4 ·seg. No· ProgI'lama agente secreto, que .por �;!.la yejf,

do remo, notJando-se 0:8 re'P�esen.- � 400 metros c/barro ......•... 59.6 sego i) - O Esporle na Téla ::- Na�. seria vigiadO por um terceiro} 6
tantes do sr. Gov,ernador Aderbai ,saUo ·em altura 1,77 m 1,35 m Prec:os: Cr$ .5;00 e 3,20 assim por diante.
Ramos da Silva 'e comandante salto em distl3nci� 6,40 m 4,60 m

.

"Imp. 14 anos". E por meio de mét.odo�(l Jo-
'Benjamim Sodré, foi procedido salto em triplo . . . . . . . . . . . . • . . • . i3,20 m - ROXY - sé Stalin se 'CQnserva no pod,w.
'0 benzimento e batismo do "skiff'" salto em c/vara . , .,., .. " . . . . . . 3,50m, Ás 7,45 horas Mas o povo 'russo - di; Wood;
'SIDNEI e do "ü'ut-riggel'" 13J 2 Te- lanço do peso' 12,50 m

r

9,20 m O ESPADACHIM _,.. é vicel'almente anti-coffinnistrr.
mos MOACIR, oficiando a cerimo- lanc. do disco . . . . . . . . . .. •.• 38,00 m 28,00 m ?echnicolor Tanto o engenh.eiro, como :1 5ra...

::nia o padr·e Santos, serviram co- lanço do martelo ...............• 48,00 m 28,00 m com' Wood, acham que o povo russo li
1110 madrinhas .resJ)ectiv·amente lanço d·o dardo . . . . . . . . . . . . .• . • 39,00 m Larry P,..'\RKS - Ellen Dr.ew um gl'ande povo, vitima de um

:a senhorinha Lourd·es Maria (1-3 Decatl-on . . . . . . .. . , 5.000 pontos. No Pl'Ognama govêrno tirânico.
'Silveira e menina Yam' Odília N B. Os atletas que ating-irem os indices nacionais e�ão autol11'a- i) O Esporte em Marcha � "O govêrno comunista - afir-

Noceti, as quais foraIr). deliran- ticámente mquisitados pela F. A. C. para represenlarem o Estado de Nac. ma William Wood - nàcla tAm

:tem��te apla.udidas. Discursou na Sant� Catarina no Campeonato Bras. de AUeti<smo.
.

2) - AtllaU'dade.s Warner Pathé para oferecer Ia êste povo mara.-
,0caSIao, merecendo fartos aplau- Jornal. vilhoso.

.

·S".O, o dr. Alfr�do Dalllascauo dia I
Dr. Osmar Cunha Dr. Paulo O. Scheidemantel P C >l' 5 3 2 "E 1

'

d'vo "CO '" reços: r", ,00 e ,ü c legara ü Ia. em q.ue O ?o-
Silva, orador oficial do clube. A Presidente da F A C. Diretor Tecnito de Ati. daJi'AG. "Imp. 1.4 tJ,nos". vo vai d.p�cobrir isso".

)
\ . -_:...

de idade.
Neste

-

momento, acha-se de r�-

gresso aos Esta.dos Unidos, onde

.naseeu.
\
Antes, durante i3 anos, viveu

na Rússia comunista.
Foi para lá contratado pelo go

verno soviético •

O Kremlin quis utilizar-se dos

s·erviços de William Wüod como

engenheiro.l
W,ood· viveu em Moscou e em

várias pequenas cidades e vilas tio

interior da Russia.
No curso d,e suas funções como

Cine-Dlfrio

)

Hamilton Alves
ra, felizmente, tud,o' parece
voltar aos seus lugares... Há,
afinal, melhor compreensão ..•

O nosso clube, em, Santos, o

Santos F. C., .perdeu para a

Portuguesa de Desp-ortos pela
contagem alarmante de 6x1. O

jogo foi realizarl6 em Vilta Bel

miro, onde o grémio alvo cos

tuma "papar" todo o mundo ...

"Placard" surpreendente! ...
. . .

Ao Jorge Cherem: Você é

um autentico "Aiit1igo da On- �

ça", hein?! A nossa intenção,
todavia. não foi "hostem óm- t

nihus . ártibus belli Iudif'ica-

os -

Por AI Neto
engenheiro contratado pelo Krem

lin, viajou muito pelõ territórÍ()
soviético.

Viajou ·e conviv-eu com la gente
do povo, especialmente com 0$

OIp,erários.·
O que êle viu e sentiu na Russta

acha-se reunido num livro de 2Slf

pág-inas, que acaba de ser publi
cado pela editora Chasles Scrib
ner's Sons, de New Y.ork.
'Chama-s'e o livro - 'com:) 'iii

lhe disse no meu comentár-io aIl�
terior :_ O Nosso Aliado: o PO .....{ll

dia Russía.
No meu c0mentário anteríor'

tambem lhes contei como Williar�'

Wood, .sem o· qu€rel', fez com qn�
um . ol)erál'io fôsse internado em

um camp-o de trabalhadores escra-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Q ESTADO- Terça-feira, 5 de Dezembro de '1950
----------------------------------------------------------------�--------------------------�----------------------------------------------_. -----�

..

Lira Teni� Clube
PROGRAMA DQ MES DE

.

DEZEMBRO

Dia 8 - Sextafeira - Soirée de

F�rJ1latura das Normalistas do Ins-

tituto de Educação.
.

Dia 9 _:_ Sábado -- Soirée de

For-,-matura dos Contadores.
.

Da 12 - Terça.feira -- Soirée i
de Formatura dos Cientistas do Co-

'

légio Catarinense. \
Dia 14 :- Quinta-feira -

SOiréc"!Dia 15 - Sexta.feira - Scirée
de Forinatua Ginasianos do Colé-

gio Pias Velho.
Dia 16 -\Sábad9 - Baile de For

matura da Primeira Turma da Fa,
culdade de Farmácia e Odontologia.
NOTA: - Será permitido brauco

a rigor.
Dia 17 -- Domingo - Soiréc do

Grêmio dos Funcionários Publicos
- Coroação da Rainha Eleita.

Dia 20 - Quarta-feira - Soiré e

de Formatura da Turma -da Escola
Industrial de Florianópolis.
NOTA Para as festas acima será

obrigado a apresentação de convi.
tes e para os associados do Lira
o talão do mês de dezembro

I

Haverá severa fiscalização na por.
taría,
Dia 25 - Segunda-feira - Gran

diosa soirée de Natal - Ambiente a

caráter --' Grande ornamentação;
Inicio ás 21 horas -- Sorteios de
brindes as senhoritas. A tarde -

Grande tarde infantil com farta
distribuição de brinquedos aos tí,
lhos dos associados com inicio ás
16 horas.
Dia 31 - Domingo - Magistral

baile de gala -- São Silvestre apre
sentação das debutantes de 1950 !l

Sociedade. Apresentação da dançá
da Polonaise -- A atração dos trs
dicionais bailes de reveilion do Clu,
be da Colina.
'rodas as' festas serão abrilhan

tadas pela Orquestra do Clube sob
a direção do. magistral pianista
.Murilo Ulisséa - Exclusivista en�
musicas para dançar..
NOTA: A lista de adesão para as

senhoritas que desejarem debutar
encontra-se com a senhorita Layla
Freyeslet�l e o sr. diretor social
do Lira.

-

7

Em toda parte

�d,�'···���
r.'�
�".

- uma apoteose!"

L"I

/'.

o seu amigo ... o "�eu vizinho ... muitos

já descobriram que §JÁR é a mistura
�.

,

exato -e- nem muito forte, nem muito fraco.

Por isso srAR satisfaz o todos

os paladares. Experimente •••
"-

e V. também ficará (OD

do misturo exato I

Cigarros

STAR
- a misturà exata!

-Aluga-se
Confortável casa, sita à "rua

Bulcão Viana nO. 61, cúm' recente
instalação de agua fria e quente,
campainha elétrica, dispondo de

amplas salas de visita e jantar, 4

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

chuveiro para empregada.
A tratar na Avenida Hercilio

Luz, n". 31-Fone 1076 •

TINTAS . PARA PINTURA
COTTOMAR Aguard�m para muito breve D��

"1_ .... � _ "'_�_IlIIl •.h.\._��
Praça 15 de Novembro

GRANDE SURPREZA

�C�\....a�()._.o....()�

VENDE-SE
Préviamente será anunciado o ím, Uma easa e um terreno à

cio dos ensaios para as debutantes Avenida 'I'rompowskí, 52.
e dança da Polonaise, Tratar o prêço, na mesma.

!

5+:..:..:..:..:..:..:..:,,:,,:,,:,,:,-,:,,:,,:,,:,,:,-,:,-,:,-,:,,:,,:,,:,,:,,:,,)

:t' Pés tortos=Peurnat'smo -F!o:tara; - ,:�
l...t Torceduras Defeito» F/slcas ,"".
ir ' ..<>.

(:. DR.' MOHTV DOMIT �:.

� <,

CIRURGIA ORr6PEOICA E GEmi' * Leiloeiro Oficial DfMERVAL ROSA
�:. -, . .,•. i '

.

'Ir!�::':�T,
Tratamentos especializados das doenças, defeitos

:'�':""i:�"'�� Curso de adml·ssa-o
.�!+ e acidentes dos ossos e articulações. - Doenças ��� .de senhoras, varizes e úlceras das pernas.

�� CONSULTo R. Marechal Demoro, 220--Fone: 1226 ',":; Dirigid,o pelo' Prof. José Warken
oJ

..... Das 2 às 5 horas da tarde. � Funciona em Janeiro e Fevereir-o..::.'+, Pela manhã com. ..hora mB:rcad�,. no ....
�.� Instituto de Medícína e CIrurgIa do ��. Exames pana, ginásio masculinos e femininos I

r:. -, Paraná.v-Foues: 67 e 2706. '
..�. para a Escola Industrial e Academia de Comércio.

��. ,
! Z Inicio das alllas: 4 d,� Janeiro.

'II(. RESID. R. Pasteur, 419.-Curitiba.-Atende chamados ,�:. Inscrição: dias 2 e 3 de Janeiro, das 8 'as 10 horas da manhã.
�

,
. .,... Local: Altos do Albergue Noturno, Av. Hercilio Luz N° 20.

�...�����������...�...���...�...�...�++!..:..:..:..:.-.:..:..:.-.:..:.-.:..:.-.:.. Curso completo: Cr$. 200,00, pagáveis no ato da matri-cula.
� � �. � � � � � � � � � � .

Informações antecipadas: Rua Alm. Lamego 67.

para

Sociedade de Florianópolis

QUER VEsTlR.SE COM,.-CONfORTe E'ELEGANCIA ,
PROCURB A ) .

AUaiataria Mella
-

'Ru. Felippe Scbmidt 44

Os Rins, que devem eliminar
todos os traços de substáncias
toxicas ou impurezas do organis- :

.

mo, estão permitindo que um

excesso de acido uríco se acu- ;

mule e penetre em todo o I
organismo. . i
A falta de cumprimento de lua

'

tarefa por parte dos cins é a

causa fundamental das dôres
reumaticas. lumbago e irregula- j
ridades urinarias. ;
Este acido uríco rapidamente fôr-

.

ma cristais agudos. que se alo- \

jam nas articulações, causando i

a sua inflamação e rigidez, as

'cruciantes dôres do reumatismo
e outros males do sistema urina-
rio. O tratamento apropriado de-
ve fazer voltar os rins ao seu

estado normal, afim de poder
ser filtradoo acido urico. É por
isso que 'as Pilulas De Witt con-

-

'<,

seguem dar alivio permanente
nos mais rebeldes casos.

As Pilulas De Witt atúam di
retamente sobre os rins. de
volvendo-lhes a sua ação natural
de filtros das impurezas do

organismo.
Acham-se â venda em todas as

:armacias. PILULAS L

1
�
DE WITT,

.

Para os Rins e a Bexiga .i
.EM VIDROS.DE 40E 100,PILULAS.
O ORAND,E IS .MAlS ECONOMICOI

Procura-se ca�a

para alugar
Procuro alugar uma casa de me

teríal, que esteje em !boas condições,
niír'l precisando ser no centro. na..
se preferenoia a que tiver garagem
ou galpão.
Tratar com o agente do Rapido

Sul Brasileiro - Telefone 1172 .

•• •• • • • • • • • ••• .. • e-_ ..

'U"1'AS PARA IMPRESS1b
C01'rO_AI

I

/

•

.'

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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mfl�ões para �aume.fttar � o .po�erio norte-american
>--

� �••:.._-_••-_;,..-_-•••-.- _ _.: _
,
•
.;
..'jO•••- •••- �._•••:.-:. _ � \Vashingtbn,' Í: (U.P.) - Ü pre-I Em sua mensagem ari Congresso' escala 'coqtra as tropas .dos Esta.

sidente Trumau solicitou urgente- o presidente acusa ia, Russia e os co- dos Unidos. Ós Iideres do imperia.
mente 'ao Congresso a "soma: 'de .. munistas chineses de criarem o ris- Iismo comunista sabem que esta
17.850.000:000 de dólares para der- c.p. de 'Uma terceira.guerrw-mundial ação envolve o grave risco de um�
rotar' os comunistas na Coréia"'Zê .. na, Coréia do norte. S:flienta que guerra mundial".

preparar 'as forças armadas . nor- ,'''05 dirigentes comunistas chine-/ O presidente deõlara, no' entan.
te-americanas: para um,?' POS:Si,ve11' s�s, ,'" 'que l11anterr��st2·eitas, rel-a-, to que,' _"a po�'ta está aberta para.
guerra "em 'outrll;s ,v.artes .do mun- çoes com o Kremlin, nao vacilaram

I
a solução pacif'ica desta grave si.

I �-����..-.-�..-.._ _ -'y�•••••••_ :;:••�-�:� :!..����:..:.-��..��:..;;�- :::..,::����:-_:��-:::��-:�� _ �

\ Rachareis em

�'r:G.
-

Q a' -

nova marca, de cigar'r9s da .Iornalísmo
.. � :·.:·,��c.·1.�.,·' V 0. G' · a n · o

C S
.

C HIO, 4 (V.A.) - O presidente qu,t -

ia, OUZ8 ruz - ".
"'.

Repub lica assinou decr.eto, reestn�: O mui ilustre lid,er. udenísts, dr. Saulo Ramos depu..

"_
.

( turando o Curso de Jornalismo. D1-
tado trabalhista . horas va.,"'a.s-, ·encheu; o l1]'tl'111'0 numero d'h,A ·Cia. de Cigarros Souza Cruz -produto que pudemos cornpróvar c nas '" ,.,

-

,.
. vide-se o masmo em duas partes

acaba de lançar no m:êrcado
-

uma graças á deferêncüa do represeu-
d d

.
, 't d ; Evolução com o seu nome. Do primeiro ao quinto ...

.nova mar'ca de cig\arros que,'. en- tante da Souza Cruz nesta capital um� e uas seqe�.,� .ou ra< e }lm ..

.

'

serre, sendo a prrmerra, comum a X X
tre os fumantes, vem tendo ampla que nos hrindou com alguns ma-

t di I
.

.'

d
;

Xo Os os a unos e a segun a com .

aceitação, ÇOS.
'h d-

-

,I I
O

..

St ·'1 t
tres modalidades a escol a o' a u- l

'I'rata-se do STAR, 'um cigarro.
]
� hClgadI'rOs it

ar. vem. comPd et·ar no. msIlõe 'o decreto 'que aos alü-Ide alta qualidade. Já posto a ven- a mia, os VI Or1OSo.s pro u ·os .. _..... _

, . .

,
.

,

.

nos que concluírerã o curso, a par-da em todas as cigarr-arias, justi- Souza Cruz que, índiscutívelmen-
t' d

-

1950 ""'d di.'
"

Ir e' "'lera c9n1,e1'I o o 1-/fica-se a franca acolhida do publi- te desfrutam, entre nos ,de .acen-
I d b d l' ·.r·

•

'I'
t d f··' P oma e ao are ern jorna ismo.

co consumidor ·pela excelência do ua apre el'enCla. .

'

__

.

__:.....
.

_ __.__

'

-No Rio O', ·t3- COOU.
d U•

-

I
• Os. outros trabalhistas não dizem isso. Explica�se, mais uma,

a 0180 nterllfCIO- vez, a· ausência de 90%, pelo. menos aqui na Capital, do nome de>

Dá�1 do� 4·dvouados �:tsL�liO Vargas nas cédulas qU'3 traziam o nóme do dr. SaulolRa-'

RIO 4 (V.A.) - Esta capital' .':,
-

será sede em -1951 do 130 Congres-
so da União Internacional dos Ad

vogados, O Instituto dos Advoga-
dos ',;brasileiros em sua ultima '

reunião 'nomeou duas comissões
. para iniciarem OS trabalhos preli-

\'

l'

'"
.

fLORIAHOPOLlS - 5 de Dezembro dê' 19'50
, '.

-

Uma

.,Ir:

Crédito -Mútuo Predi'al
/', 1t- -: I

Comunicamos aos nossos prestamistas e ao publico em. geral que,
em virtude de já estar novamente funcionando a LOTERIÁ FEDERAL
reinicíaremos nossos SORTEIOS normais a partir de dezembro, em

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

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

toridade competente para designar a data- da realização dos Sorteio!
atrasados face a paralisação da LOTERIA FEDERAL, agora já em no-

, .;:;'
�

vas atividades.
. _ mínarss.>

Hagis'!8!U1as da �scola Norma.1 Homens
.

não· - só
��!lJ�P!2im����fl�?e �� ho���tr'!�'o. prOdutos I·

·

às 20 horas, no Salão Nobre dO' Iene de diplomas no, Salão Nobre HIO, 4 (V.A.) - O '''Diario da. <,

Colégio Coração de Jesus, á sO- presidida por S. E�cia. Revma. Noite" ,\omentando �ovação
Ieníoade de colação de grau das D. Joaquim Domingues de Olíveí- pela Comissão de Finanças §.a Ca
novas magistraadas daquele edu-I", mara da concessão de 50 milhões
candário. , 1'a deI Arce'bispo . Metr,o,politano, de cruzeiros para a guerra da Co-
; Em com'emoraçã:o ao significa-' va'l'anillfo. da turma de 1950. reia, dtss,e que, depois de varias
tivo' lucontecimento, no dia 7, às As novas magistr�ndas os llos-I copsllll1:as ao ItamaraU, ficou deli
'730 'horas, '5erá celebrada missa sas cumprü:Qre'rlto's pela brilhanGe berado que a 'contribuição do Bra-
e:n açãü' de graça.s: na üapela do oonquista de seu diploma. sil s,eria economica e não. milita.r. i

Assim, em vez de homens, manda-'

Transportes Aéreos Catôrinense s/a �'�I����S�ara a Coreia produtos bra-

Convoco os senhores acionistas para a sessão de assemo.

R
'

d·bléia geral extraordinária, a r�alizar-s� no dia 8 de Dezem' a 10bro do corrente ás 17 horas, na séde social, á rua Tiraçl.ente,-
12 com a seguinte

.

ORDEM DO DIA
a) aumento de capital
b) reforma dos estatutos. (
c) , outros assuntos de interesse social.

Florianópolis, 30 de Novembro de 1950
Osváldo dos Passos Machado

Diretor'Presidente

(.

Guaruiã
PrOgrama para hoje

.

8,00 - Ahertura -, Bom dia pa-_
ra você

.

,
'

11,30 - Oferecimentos Mttsicais
13,30 - Diario da, Metropole (Lab.
Eno Scott)

1 lbDO - Ej1Cerramento 10 periodo.
17�30 - Variedades
19,00 - Momento Es.portivo Bra-

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

Em lase linal a apuração.' do
pleito no Distrito, Federal

HIO, 4 . (V.A.) - Ao que tudo

I
ritorio.s, devend,? dêlltr,e de breve

indica

_.o, THE. d,esta capital� !)stá tempo diplomar 9s capdidatos elei
prestes a ,termInar a 31p,uráçao dais tos para a Gamara 'dos Deputados
eleições 'do Distrito Fed;eral e Ter- Senado e Camara Municipal.

.

má

19,30 - Agenci!a, Nacinoal'
20,00 - Variedades

20,30 - Show da Semana
21< ·30 - 'Deatro Homan�ico, ".

sa Oscar Lima)
.

22,00 Alma Portenha
22,30 - Encerramento.

(Ca-

I·

P A R A ',f E R I D.Pt 5,
E C Z E. MAS,
INFLAMAÇOE5,
C O C E I R AS',

.(

f R I E I R A·S,
E 5 P I N H A S" ETC.

, I.

I
f NUNCR EXISTIU IGURL

X X

Naquela tão fracassada e tão adiada homenagem às
t,

oposioísícnistas. o dr. Saulo provou mais uma vez o seu pedigl'et
udenista, quando acertou suas contas C-Ol11 a quitação: "A vitóriw
de lrineu é-Liquida e certa, 'pertence -à U. D. N.". r

-X

\
X X

X

O sr. Saulo falou também cm prol dos traidores, no banquete
na' entrevista. Absolveu os colabores do P.S.D. Ato de prudên-"e

,

eira, 'apenais. 8. Exa. está for11wndó [uris-prudéncio .

X X

X

Sim, parque em Blumenau, o sr, Nascimento, tido como trai
dor pelo sr. SaJlo, votou com-o seu eleitorado trabalhista de adJl'
'do com' as ordens do sr, Getulio Vargas. E votou no sr. Getulio

Vargas I Direitinho .. ,
X X

, X

E e.m Brusquo, a a],a' saulista do P.T.B.) nas legendas federais;:
�

e eStadua.is levo-q mais ile 3.500 votos. E o sr. Getulio não passoU'
dos 2.700! .

. ". -;/
�

A diferença onde, está? Analisem os resultado,s e -vefão que ar

dif,crcnça está no Brigadeiro. Defender a traição ,pois" é prud,�n:
cia.

•

X X

X

."

\

Finalmente, ,por hoje: o sr. Slaulo vive a fazer comicios con

tra o penonalisnío. Nin�uell1 mais personalista que S. Exa. Ainda.

agora, na sua en�revi.sta agride em baixo calão' o �sr. Hugo Riamos".'
r ..- ,- I

1:achando�o ,de in'trigl[J'n�e, desclassificado e vadio poljtico. f
·Mas, há meses, quando o sr. Getulio Vargas traçava a ,Sua cam

panha 'Politi'ca, não foi com o sr. iSaulo, e�1tão presidente do P.T.B .•

que o futuro Prdsidente d-;' Hepublica pl'ogramou Sua excursão ao>

Estado. Foi pr,ecisamente 'com ó sr. Hugo Hamos, a ·quem conhe00'

d,e 1930 e de cuja,s atitudes politicas (inclusive as de V132) tem in�'
'teiro conhecimento. Pôr sôbre isso o sr. Hu'go Hamos, por mais de'

lIma vez já cO'nferenciou com o sr. Getuli.o Vargas em São -pedro.
Dessas conferências os jornais, deram notici;as e estamparaJIf;
clichés.

Será, pois, que ° sr. GetuliÜ',�quando ,quis vir a 'Santa Catarina:
'Pôs um intrigante e desclassificado acima do sr. Saulo HamoSt
Sefá que o sr. Getulio Vargas ,recebe, ccint1eirênCÍla e se deixa f0-

�tografar cordialmente com intigranies e desclassificados?"
X X

X

Ai está . .o sr: Hugü Ramos, 'em 1929 e 1930, com Lindolfo

Collor, João· Neves e Luzardo, tev.e papel de primeira ·fila nO"

movimento. revolucioúário.
"

De,ssa éJpoca é que- o �r. Getúli'o o conhece. Sabe quem el8'

é. E Slabe também que em 194'5, o ilustre. procer udenista, drr

Saulo Harno:s quebrava o seu retrato ali no Quidoca!',

\....._ .

GUILHERME TAL· I

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

I��!:e � MOde!��.J
.� �r Florianópolis, 30 de Novembro de 195Q.

Meu caro Altini FlÓres

Recónheço, meu caro Altino, que fizémos
muito pouco: que' somos, na realidade,

�

uns Ven
-cidos da Vida: continuamos. autores inéditos:
grandês promessas de ,glór.ias guardadas em ga�
At

�
:ve as... .

I

Mas somos nós, porventura, os culpa_lOs? '. ;.
Deixámos nós: algum "dia, 'de trabalhar, de so

frer e, o que é mais doloroso, de esperar?
Ah! Se lO mundo soubesse' a tragédia íntima

do F:eletual pobre, sem 'l'ecursos e s�m edital", €
,

que ve o tempo prussar e, com êle, fugirem as me

,lhores oportunidade.s de revelar o trabalho de longos

j:anos de vaidades, de tortluas e de espera,rÍças!

Repito, e repetirei como um éco: nãõtivemos:
nem emprezários dadivosos nem mãos pródigaS
que· nos, recolhessem no instante em que ,grecí.
sámos subir ás letras de OiDO das lombadas: sem

pre' estívémos' sós, na brécha, incompreenªidos,
sob a indeferença das e�quinas, l,utando para que"
Santa Catarina não aparecêsse, deante

.

do Bra-
/ sÍl que pensa e que produz, ·como unia terra de'

Como aperta o coração, nesses domingos de homens rudes, àgachados num risco de praia UO"
chuva em que se fica em' casa, rel,er e rasgar as fo-

na !Sombra de um cap�óendo uma cabêça de�'
·lhas de papel onde se deixou omelhor da vida: fô-

. corv,ina ou chupando um canudo de metal".
lhas amareladas; cheias de emoções) já sêcas e sem

época! ��...
......__"__""""',,,....... Co�nua na 3a. pagiiía.
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