
o Abono de
ontem, disc ' 'O:<-iO q'"., <?:�

�. t.�i: ... ,,�.,;,�� .i�4ià/; .�:;
�

RIO, 5. (V,A.) - o deputado I Por is1�1 na re�;�iã6"'�uél re';-lí�'
Benjamin Fará, autor ,da projeto do zarei cOlf_,aqueies ·.i: dó'ik cólegasj,
Abono de Natal fez hoie estas decia-] procuraré.j1i'êfi-contra� uma formula

rações sobre a<,marcha da relevan- viavel de modo (rl1:é sejam"concL'
te matéria, que está agitando hi. liados os pontos de vista das diver-

quasi duas semanas' a cobiça (�.�J sas correntes.

funciorialismo: - "Não sei se já O-deputado Benjamin Fará, como
chegou a resposta do Ministério da acaba de confessar, reconhece que

Fazenda sobre as despesas que lo abono de um mês indistintameu,.
acarretará a concessão do Abono I te, inclusive para funcionários que

de Natal. Mas de qualquer manei _ [poder-iam receber no mês de de..

ra a inclusão do projeto na ordem
I
zembro quantia alem de cinquenta

I
•

do dia dar-será amanhã, como de- mil cruzeiros, englobando vcitd"

liberou o více.presídente da Cama I:mentes, está "um pouco �lltO''''t
ra, senhor José Augusto. Lembramos porém que aquele patl'

Quanto iá idéia do deputado i lamentar, ao apresentar seu projq..
Joaquim Campos Vergal de apresentar uma to não teve a mesma reflexão por...

emenda estabelecendo o Abono na
I que o fez antes, das eleições. Agora,

Ar_ base geral de dois mil cruzeiros' reeleito como foi poderá até aca,
uma para os funcionários de todas r:�! bar concordando com a rejeitaç'i(')
Igre- categorias, o deputado Benjamin

I
do seu mirabolante projeto, pois o

Fará respondeu: - "Realizarr.i Tesouro não poderá suportar um

uma reunião' com
.

os deputados golpe de um bilhão e 600 cruzeiros

Campos VergaI e Paulo Sarazate, para a festas de Natal, contemplan.,
para estudar melhor o assunto. do com polpudos vencimentos mi"

Tambem estou achando que o Aho; nistros, desembargadores, procura

no, como estabeleci .no projeto es- dores, diretores de' repartição I)

tá um pouco alto. 'muitos outros.

Fez, anos ontem D.
RIO, 4 (V.A.) - O Presiden· i disposições aos oficiais subal, Domíugues de Olive,ira.

te da Republica sancionou o ternos da policia militar c
o piedoso e venerando

decreto do Oongresso Nacio· Distrito Federal e Corpo' de cebispo Me.tropolitano é

nal, dispondo sobre a promo .. Bombeiros, e que o presidente das figuras singulares da
cão dos prtmeírosrtenentes da Republica promoverá as. t alid d�

.

"
'

. la, na a u . a e<.

da ativ� das f?rças arm�das. medidas leg3:Is par� o cumprl� É que ,8. 'Exa. Revma., a vir

Determma a leí, ora sanciona" mento ,da lei sancíonada e a
. tudes notórias e nunca assás

da, que são promovidos ao gregara, com to�as as.vanta, proclamadas alia a força d�

posto de capitão-tenente ou .gens e prerrogativas m�r:e:r:'-- �primorada
'

cultura . E, orador

capitão todos os primeiros te- tes ao .novo posto, NOS �flclaIS consagrado, ensiúã, co!!!-(!. Rui,
.nentes da ativa das forças ar. promovidos que .nao tíveren pela palavra e pelo exemplo.
madas, que hajam cursado a vagas no respectivo quadro. .Eseulpandojres pelo atraso

!�O�a d�!���:,ç�o d�x���� iêiíi-b-àliâlÍô-íioi-ii. �:ia.r:�!::r�ãOd:ar:U: s: o:a:::
ou na Aeronautica ou tenham tarinenses, levamos até S. Exa.

feito o concurso correspond:m- Dnidos guardada as nossas mais respeitosas homena-

te para ingresso no oficialato,

pe� la poll"c� l-a gens, com votos a Deus pela' sua

e contem ou venham a contar vida e pelo seu bem estar pessoal OTTAWA, 5 (V.A.) _::: O ministro do Exterior do Canadá.
uez anos de oficial subalterno, PARIS, 5 (V. A.) __ A poli-

- eondlçãe de maiores serviços a L. B. Pearson. declarou.se coptrário ao emprego da bomba
a partir da data da declaração cia francesa e fuzileiros norte'__

nossa e sua terra, atômica contra os comunistas chineses. Advertindo que o

de aspirante, de nomeação por americanos reforçaram o ser- perigo de uma nova guerra mundial cresceu, Pearson acen-

término de curso ou aprovação .

d d baí
A esmola dada nas ruas agrava

-""m concurso.
VIÇQ e .segurança a em ar- da uneudír tuou aos componentes de uma conferencia oficial que as

."" xada dos Estados. Unidos, a
o problema a mendícancía•.

Os segundos.tenentes, que fim de controlar os comunís,
vantagens do emprego da bomba atômica deveriam ser .antes

contem
�

ou venham a contar tas que protestam contra a u- T
-

d t·
pesadas atentamente pelos povos Ado mundo. Acrescentou

mais de dez anos de posto, se- tilização da bomba atômica remor e erra que o Canadá deverá ser um dos governos consultados antes

.rão promovidos a capitão-te. na Coréia. 4 d que uma "decisão de tanta importancia" seja tomada.
nente ou capitão, após com- Os comunistas

p:'ecebaraml
nos D es O ministro salientou que a China só interveio na Coréia,

pletar o interstício r�gul�men: permissão para apresentar, 0--- na certeza de que seria apoiada pela Rússia, no caso de see
tal' o posto de primeiro-te.. suas petições de protesto, mas RIO, 5 (V. A.) - Nos dlas

nente. Estabelece, mais, que í apenas em pequenos grupos. 10 e 20 deste mês os sísmogra-
atacada. "Por isto a presente situação na Coréia contem sé..

são extensivas, no que lhes' Os pedidos são recebidas pelos tos do Observatorio Nacional rio 'perigo contra a paz mundial."

forem aplícaveís, as presentes funcionários- da embaixada. e da Universidade da Califor, - ---------------

----------------------�.---'--------- nia acusaram um n�mor de

O petreleo brasileiro. censíderadci �erra a 650 @-��, à superrícíe
. do solo com epicerrtro aparen�

d
' ,

,- I- ...I d te no este do Brasil. O sismo'

e o Ima qua l"a -e logo mchter, do Instituto Tec�

nologico da California adian-

tou que o fenomeno se verifi
cou a leste dos Andes, numa
região onde são períodícos ter,
remotos profundos.
Explicando esses aconteci

mentos, declarou à reporta
gem hoje o prof. Rui Lima e

Silva, que geralmente eles
são causados por movimentos
violentos da crosta para se a_

daptar ao nucleo de terra que
às vezes sofre sensíveis dimi
nmçoes. No Brasil propría- ,

mente ainda não foi constata_
do o fenomeno. Apenrus em

determinadaS regiões no inte
rior paulista. ocorrem em aJ'

gumas ocasiões pequenos des�
lizamentos, com fracas reper
cussões na sUperficie.

�
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D. Joaquim D.
'dl}-Oliveira

promoção dos �rimeiros tenen
tes das Fôrças Armadas/

I

,-

RIO 5 (V.A.) - Informam lj� pelas companhias de petJ:óleo já es,

S. Sal�ador, Bahia, que o. eng. Pe- tahelecidas naquela capital.
firo Moura concedeu importante Quanto ao preço, da gasolina,
-entrevlsta sobre as refinarias de. adiantou que o assunto está dire.,

Mataripé, projetada'para �e utili- tamente subordinado à alta admi:
::I.tar o oleo de Cand,ei_�s e de !tapa .. nistração do Conselho, no Rio e ;j.

rica" na proporção de quatro e unI administração da refinaria.

·quinto de carga de oleo crú res- Os �reços dos produtos não serã'}

pectivamente, Afirmou que o oleo superiores ao preço vigente no

de CaIuleias não tem similar no mercado.

mundo dado o seu alto teor de pa' A inauguração ofidaI dar�se-á él

I'afina, A: refinm'Ía dará para su .. qualquer l110mento.�,

:prir as necessidades da Bahia, pro- O mesmo engenheiro informo'l

rluZido HiO mil litros de gasolina, não baver pctroleo no bairro de

45 lUil de óleo, 25 mil litros de que· Canudos em Maragogipe, tendo e�,

rozene por dia. ta suposição se verificado junto ao

A gasolina é o.tima para os mo. passeio duma venda', onde o quero,

tores ÍÍ1odernos, seug.o passiveI zene é distribuído ha muitos anos.

usa-la em aviões "teco,teco" que O fluido tomado como petroleo na_

,utilizam gasolina de oitenta octa., tural, foi examinad� no local pf.'

nas. O querozene é de excelente ;Ios engenheiros Luiz Xavier Bo,r·

qualidade. Quanto ao óleo "Dieg-; ges e Gerson Fernandes, que caos.

seI", afirmou que jamais viu pro·' tataram tratar_se de querosene. O

duto tão bonito claro e limpido. Ilaboratorio confirmou a verific�-
, I

-

d 'd IOs produtos serão distribuid05 çao os cüa os geo ,ogos .

Artigos de Natal
"

EMPÓRIO ROSA

Contrario à bomba, atômica

"

OcuPa1lo o· aeróport� de ,P.yongyong
QUARTEL GENE'RAL DO OITAVO EXERCITO, 5 (V·A.)

Urgente - AvdiÕes de observação -inf!orm� nas primeiras
horas de hoje, que as forças comunistas ocuparam o aeropor
to de Píongyang. 'Fodas as tropas das Nações Unidas já re,

cuaram para o sul da capital comunista, inclusive a 27a Brt"

gada Inglesa, 'que tinha sido encarregada de cobrir a I'€'Úra"'
da.

o primeiro navio mercante com

,bandeira alemã cbegou ao Rio·
RIO, 5 (V. A.) Funde0u;

hoje, na Guanabara após onze

anos de ausericia/ o primeiro
navio da frota_ mercante ale.
mã navegando sob a bandeira

dante Ebo capitão Carl Koop.
Trouxe para esta ·capital nove
passageirbis embarcados em

Hambur�o, e seus porões vie
ram_ comuma carga de 1.697
toneladas de

- batatas destina

daquele país. Trata'se do das ao Rio e procedentes' de
"Quadriga", pequeno barco Amsterdam. Toda tripulação_
m-isto, com capacidade para é de nacionalidade alemã. e

24 passageiros e seis mil tone- .quasi todos falam o portu�
ladas de carga. Seu coman� guês.

Não sei si têm rasão aqueles que me afirmam
_ e por certo já afirmaram a V., - 'que foi, jus'
tamente, essa anciedade pela. Fórma, pelo Ritmo,

pela Verdade, pelo Estilo; essa insatilSfação- pelo
adjetivo e pela frase plastica e perfeita que nüs re

teve na planicie, impediu os altos e ofuscanteS re

migios da Fantasia,e matou em nós a expontanea
.símplic�dade cüm que os artistas do século passado
.criaram as suás grandes e eternas ·gbras primas.

r
Viémos para a Arte, para as letra�, afim de en

contrar uma solução ás nossas inquietações d�
luz e côr e não para criar problemas, �como esta

acontecetIÇfo aos "modernistas" ...

E ,desde que julgámos haver .atingidó o nosso

_fim ouque d�vemos persistir nos mesmos propó�
sitos _ tudo o mais se tornou mesquinho e su-

balterpo.
Possivelmente as inteEsas preocupações da

................._...................... Euclides da Cunha deixou dois ou tres volu·

I O -. .. M d· I
mes apeJ:?as: rio entanto, na vasta orografia lite-

a Nrte e 'DO o ernlsmo
I rana do iBrasil ele ,é;-quasi solitário, um cimo ele".

,

. vado e cheio de impc11ência.
1.............. •..•.•.•..••. Aliás, fóra o caso de Machado de Assis e C.oe-

Florianópolis, 30 de"Novembro de 1950 lho Neto, os eseritôres brasileiros não são grandes
Meu caro Altino Flôres fabricarites de livros: pouco prolíficos cabem to-

justeza linear, de tintas indeléveis ou da verooi- dos nas prateleiras de uma estante modesta .

milhança dos fatos tenhám dosado, contido não Não é isso, na verdade, um sinal de preguiça,
a ',capacidade- de t1'r�ba1Jho ,e con:w�çao, maiS a fiem chega e ser, mesmo, um defeito prejudici�l:

. nossa faina de muito produzir, já que não confun- faltam.Jhes o espírito inventivo e a imaginação

I diriamOlS o belo e nobre labôr {ias letras com a fa- farta do{ inglêses: falta-lhes, sobretudo, a cora·

bricação intensiva de u1sichas bu de bicos de' ma' gem de acreditar, dentro das condições, do nosso

madeira. ambiente, no inacreditável: desestimam € jogam
Não é pela quantidade dos seus' livros que um

aos sótãos aqueles deliciosos absurdos que atuali4

escritor \Se deve impôr ao seu tempo e sim pela sam aiS tradições e as torn�m amenas e suportá"
sôma de beleza, de emoções, de idéias, de luminó_ veis·

sas realidades que êle soube reuni!' na sua obra. Continua na oa, pagina
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SENSACIONA'L

� para a

Sociedade de florianóPolis
\

I Viagem com segnrancae rapiÜl}z
80 NOS CONFORTAVEIS l\'llCRO-ONIBUS DO

R4?IDO «SUL-BRASILEiRO»
Florianópolis -:- Itajaí - Joinville :_ Curitiba

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

;r;..�"'+"��"'+""'+""''''''+'''''''++'+'''''''''' +.. +.. +.. e LI·rillt Tenl·s Clube I
€";��-�.....�����-�_�._� .. �- � �-� � � � � �. � � � � � � � :
�+. /' -

. +l'l�: Pés tortos-Reumatismo =Fraturas -

+:,. PROGRÀMA DO MES DE

�. Torceduras - Defeitos Físicos +:+ DEZEMBRO'

: .� Dia 8 - Sexta.f'eira - Soirée de

!: DR. MOHT__,..V DOMIT ::� Formatura das Normalistas do Ins-

� r
"'"..,. títuto de Educação.

� : ..... Dia 9 � Sábado - Soirée de Fnr-

:� CIRURGIA ORTOPEDICA E GERAL :�: matura dos Contadores.

�.. Tratamentos especializados das doenças, defeitos t - Da 12 - Terça.f'eira - Soi,éc

!�
e acidentes dos ossos e artículações.v-. Doenças :�: de Formatura dos Cientistas 'do Co-

'- de senhoras, varizes e úlceras das pernas. : légio Catarinense,
• ..,. Dia 14 - Quinta-feira - Soiróc.
# �'�
�' ·CONSULT. R. Marechal Demoro, 220--Fone: 1226 -.... Dia 15 - Sextaf'eira - Soirée
.... • � I'

Il�.
Das 2 às 5 horas da tarde. �:,. de Formatua Ginasianos do Co c-

I Pela manhã com hora marcada, no ••,. gio Dias Velho.

, Instituto de Medicinã e Cirurgia do .... Dia 16 - Sábado - Baile de For-
,

� Paraná.--Fones: 67 e' 2706.
.

+!. matura da Primeira Turma da Fa_

[t.... � culdade de Farmácia e Odontologia.

ri RESID. R. Pasteur, 419.-Curitiba.-Atende chamados �:,. NOTA: _ Seia._..permitido hranco
'4�� '. ..

.

' :�..f .

- a rigor .

..+.. +.. +.. +.. +.. +....,_+.. � +.. +.. +....� �.. Dia 17 - Domingo - Soíréé do
t!"�_��_ ..�� �_w_� ,�_.·_....�_w._ _....� .. �_� �_�_�_ _·�_�_�...,�._.�__"'.í

Grêmio dos Funcionários Publicos
- Coroação da Rainha Eleita.

Dia 20 - Quarta-feira - Soirée

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

Haverá severa fiscalização na por,

taria. _

Dia 25 - Segunda-feira - Gran
diosa soirée de Natal - Ambiente a

caráter - Grande ornamentação;
Início ás 21 horas - Sorteios de

Aguardem P"ara muito breve na 4 brindes as senhoritas. A tarde -

Grande tarde infantil com farta

�< - .�'-' dístríbuíção de brinquedos aos fi_

Praça 15 de Novembro !�o:lO��:. associados com inicio ás

'GRANDE SURPREZA �:r;:ç�:lg:!: :]:;0,��,�?��;: Comité LOcai Catarinense de Seguros
,

.

.. Sociedade, Apresentação da dança A blé· 8 'I [I t d' á
·

. j \ .

--.
da Polonaíse - A atração dos tra-

. 8Sem 18 era IjI raor In ria
dicionais bailes de reveilion do Clu, Ficam convidados todos os associados e representantes-
he da Colina. das seguradoras que operam neste Estado, para a assembleia,
Tódas as festas serão ahr.ilhan- ,

geral extraordinária a realizar.se n
..

o dia 15 do corrente as 9"
tadas pela Orquestra do Clube sob

horas da manhã na Sédel da Associação Comercial de Floria-
a direção d� magistral pianista
Murílo Ulisséa - Exclusivista cm nópoís. á 'rua Trajano nO 13 sobrado, gentilmente cedida pela.
musicas para dançar. \:. sua Diretoria, afim de ser discutida e resolvida a reestrutura-

Le,eloeloro O'fl'c,*al D- F.·.·_- ...,IV\ r"'It:RVAL ROS.A
NOTA: A lista de adesão para as ção deste comitê. em atenção as recomendações do. Sindicato'

... 1 senhoritas que desejarem debutar das Emprezas de Segudos Privados e Capitalização do R'io de"
encontra-se com a senhorita Layla
FreyesleMl e o sr. diretor social Janeiro.

do Lira. Florianópolis, 1 de dezembro de 1950.

Prévíamente será anunciado o íni, Américo .. Souto - -secretârto

cio dos ensaios para as debutantes
e dajiça da Polonaise.

..

�--------------------_.

. '1 •

dos Servidores Públicos
de Santa (atarina

QUER VESTIR-SE COM CONfORTO E ElECiANtlA 1

:1
,

___________________________________________
EW __

IPara colocar SOLA
I em seu Sap·ato.
f PROCURE

Oswaldo
telefon es 1536 e 1324

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

PROCURE_A _

Alfaiataria Mello
Rua Pelippe Schmidt 4�

SERVIÇOS MÉDICOS

Dr.

- 2as., :;las. e 6as. das, 1'7 às 18 hs.
- 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; clínica em geral, das-
14 às 15 horas.

- Diáriamente das 15 às 17 horas-
- (exclusivamente crianças· em'
seu consultório).

Antonio D. Mussi - Operador.
Observações - A Associação não se responsabiliza

.

. por nenhum tratamento especíalí
zado sem a prévia indicação doS;·
médicos da sociedade.

I
Nas visitas;

à. domicilio o transporte correrá.
por conta dq associado.

�aldy Silveira - 2° Secretário

Dr. Danilo Duarte
Dr. Paulo Fontes

Dr. Renato Costa

"

Dr. Miguel Sales
Cavalcante

\

a

I
----�--��----------------

A T.A ..C. - Transportes Aéreos Catarinense S/A, comunica. a seus;'

distintos fregueses e amigos .que transferiu - seu escrrtorío para &'

rua Tiradentes, N° 1-2.Loja, com telefon�O 1053. onde espera con

tinuar 'R merecer a preferencia com. que sempre foi honrada.

Florianópolis, 30-11-50.

-

,
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: Rio, cidade que ama... com,

IAma sua própria beleza de que é coisa. Ama suas mulhe' Lyne ROB�RTS - Richard As C asses
.::Tes belas. seus atletas que, nas praias formosas expõem os Ucraneh' t .

ti
.

,.
. ma IS ona roman lca num

:�usc:uos ao sol.
.: Am� o amor, a�a a alegria ... Ama o sor- ambiente de adio, traições e

.TIs() alacre .das suas crtanças, que e como o chilreio da poli- perigos. <,
.

,

-croma passarada ... Ama suas praias extensas, com suas en, No programa -

-das beijando-lhe a areia longamente brancas; ama suas ser-II)
- A Marcha da Vida -

Tas verdejantes, seus abismos, suas visões encantadoras Na2c). Lobo d M D _
'. ,

- s o ar- e
.suas matas, suas cascatas... Sua baía cujas águas negras senho Colorido.
pela escuridão da nqíte, recebem banho luminoso da feére das Preços:
ruas. Ama seus anuncios luminosos_nos luseos do progresso. .. Sras. e sritas. Cr$ 1.50

Rio, cidade que odeia. . .
.

.

. ,

.

Estudantes _ 2,00
.,/' Odeia os seus inimigos. .. Odeia tudo aquilo que -a afeía; Cavalheiros - 3,20
-quando se mira rio seu -espelho, a Guanabara, ela deseja sem- "Imp. 10 (DEZ) anos".

hei de víd d
. . ,.

d
- ROXY -

:pre ser e c ela e VI a; mas o ela a SI própria quan o se A' 8 h.
. .. saras

.encontra negramente coberta pela chuva que lhe encobre a O ESPADACHIM
:l>eleza do rosto, qual negro véu. . .

_ Technicclor _
�io, cidade que goza. . .

. com

Goza. as delicias dos seus dias quentes de Verão ... Quan_ Larry'PARKS - Ellen
«do tudo é alegria, tudo é flôr, tudo é harmonia ... ,É ritmo de DREW

No Programa.samba-canção ... Nos subúrbios, no centro e nas praias, de i) _ O Esporte em Marcha
.forma diferente, mas do fundo semelhante, goza desabrida- _.;.. Nac.
mente. 'quando o calor lhe perpassa pela pele, quando um 'ven_ 2) ,- Atualidades Warner Pa- .

to suave a envolver com suas caricias doces e excitantes ... thé __: Atualidades Por 'causa. de
"Goza as noites enluaradas, quando o perrume.se evola dos-seus Preços - Cr$ 5,00 e 3,20. Duas filhas de Eva movimen,

Imp. 14 anos". ',.,>1-
.

jartlins; quando olha, extasiada, a lua que, lá de cima, convi-
, IMP,ERIO (Estreito) taram-se e movameruaram a

-da a amar, a pecar e a gozar .. :
"

Às 8 horas Praça ,15, ante-ontem. as 14
Rio. cidade que sofre... O :;EXPRESSO DO PAVOR horas, quando os cafes s.e re,

Sofre quando alguma tragédia a' enluta, quando algum com gorgttavàm. Duas jovens, con-

.drama a envolve com seus tentáculos negros. A cidade. gosta - Donald BARRY forme apuramos, desentende-
-de agitação, gosta, vez em quando, de ser convulsionada, qual A esmola dada nas ruas agrava ram.se e, por causa de um

mulher nova e esfusíante que precisa ter praseres realizados'. o problema da mendlcancía, Adão, resolveram liquidar a

'Mas quando a agitação é dolorosa, .ela se entristece. chora, con- .. . ;-. questão. por si mesmas Não
vulsívamente e sofre. Sofre coin a alma em retalhos, com o co, lh-d- . r. Euclides Silva ai, I procuraram conselheiros, mui-aos, .

ti N- I S.ração compungido ... Mas seu luto não dura tanto, e logo após f
. t'

. to menos a JUs Iça. ao. en-
ala e.

. '- . .

um dia de chuva tristonho e monótono, vem um dia cheio de
_ Roberto fihinho do sr.- _!;lI:am-se reciprocamente .

ferI·

luz e de sol, com a alegria grande, com risos despencados dos Cassi�iro José Grans, do Cine das no seu amor "proprio e ...

. lábios. com gargalhadas, .. E' como possui mocidade eterna, Marajoára- de Lajes, faz anos, engalfinharam�!
-eomo é sempre adolescente, a cidade sente a dôr que lhe tange hoje. Enquanto uma atacava com

a alma, mas o ardôr de juventude é tanto, a alegria é tàmanha, VIAJANTES 10- cabo da sombfínha, a outra
'o coração saltita tanto, que a tristeza se desanuvia logo e Hernani Pôrto se' defendia, heroicamente, ar-
, não há sofrimento, por maior, hoje, que não seja- superado Acompanhado de sua exma. rancando o cabelo da sua'con .

. :pela âlegrta, amanhã.......... . esposa, segue, hoje, via aérea, tendora.
Rio, cidade que ama, odeia, goza e sofre. . .

com destino á Capital Federal, --�------------------_--__

Ama e odeia, goza e sofre, no mesmo dia, no mesmo íns-
o nosso prezado colega de ím-

r

Itante, no mesmo minuto, porque é cidade, moderna, cheia
prensa, sr. Hernani Pôrto. run, Dr: Ed. MoeoDivk, C. D.

-de contraste, cheia de paradoxos ... .poís, sintetiza. afinal, cionário publico' estadual, a I
Reabriu sua c.ínica. Rua Nerêu Ramos, 38 .. Nesta.

,-a própria'vida...) quem desejamos feliz viagem.' . _

(Lida ao microfone)da Rádio Guaruj'a).

'Vidá.Social
Diário da �e.rop'ole
,_f.

;Rio que ama, odeia, goza e sofre
(ALVARUS DE OLIVEIRI\)

-0-

ANIVERSARIOS dr. Dep. Oswaldo Bulcão Vln:

Sra. Ester de Souza Costa na, vê lPas[�lT nesta data, o

Transcorre, hoje, a data na- aniversário natalicio.

talicia da exma. sra. d. Ester - Vê passar. hoje ,o seu aní,
de Souza Costa .esposa do sr. 'versárío �ataliCio a �nt�s_
-Julío Catarinense da Costa, a sante memna Neusa, filha do

quem cumprimentamos. dese, sr. João Xavier da Rosa.

1ando felicidade pessoal. 'José Lupercio Lopes
Oswaldo Ferreira de Melo A data de hoje assinala .0

Transcorre, hoje,' o aniver; aniversario natalicio do nosso

sárío natalício do Professor conterraneo major José Luper,
� Dswaldo Ferreira de Melo, di- cio Lopes, funcionário aposen,
'reter do Grupo Escolar e filho tado do Ministério da Fazen

do nosso colega de imprensa da e membro do Instituto Hís,

sr. Luiz Oswaldo Ferreira de tórico e Geografico de Santa
.

Melo. Catarina.
-

.

A graciosa e inteligente - Faz anos hoje a graciosa
Regina Augusta, filha do sr. menina Ib Nazareno Silva, fi-

Panelas 'de Pressão ARNO
a

.

Cr$ 5tO,OO,
.

Grelhadorec; Etétricos
> a Cr$ 3'00,00
na Elefrolandía.

Paiva Ed!. Ipase - Terreollua �\.l·cipreste
,----------�------�------------�-----�--�-

Cine-Diário os t.750.00 J
-

Ir.

r

I

- RITZ-
o quanto custa uma enceradeira

A R'H O
ELcECTROLANDIA

__) .

Icua Arcipreste _raiva - J<.:dificíO Ipasec'I'arrec

Às 5 e 8 horas.

Sessões das Moças ,.(por estar -oGupado o Ddeon) iAmor .. Romance e Aven
turas. '.. Maravilhosamente
combinados num fflme . sensa-
cional e eletrízantel ",-

AMIGOS DE AVENTURAS

e
produtoras
o momento. nacional

- "Sim. A entrevísta.. aos Gomes, sentia êle que a tese

jornais, do nosso ilustre Iíder, 'da máíoría absoluta é questão
dr. João Daudt d'Oliveira, foi! passada, pois o .povo, pelo vo,

ela ratífícada, por unanimida-I to, já demonstrára qual seria
de dos representantes ali- reu, o seu futuro dirigente."
nídos. Secundando a opillião ,., E, conclqindo.:do dr. Daudt, discursou, qua�- - "co�o poderia o pais .Su.. ,
do levado a plen�rio � questao

I
portar nova campanh� eleito..

da tese da m!lio�. absoluta; . ral? E que repercussao isso

o sr. Luiz Menezes, secretário teria? ..

"

da Associaçtõ'" Comercial do. Com essa' ultima declaração.
Rio de Janeiro o qual, entre o sr. Charles Edgar Moritz

outras declarações, ressaltou deu por encerrada a rápida en,

. a de que "tendo acompanhado trevista que havíamos provo,
e militado na campanha polí, câdo; muito embóra não' seja
tíca, junto ao seu particular do seu feitio, por ser tão só,

amigo e seu candidato Eduardo mente homem de negócios ..•

algum Adão•••
Foi uma briga que chegou

a divertir:.. E divertindo aos

curiosos, que desta feita não
formaram a "Turma. do deixa

disso", desforravam-se. de ma

neira agressiva e defensiva ..•

Enfim, ainda bem que os re

presentantes do sexo·fragil in
vadíram, dessa forma atribui.

ções que até agora eram pró
prios dos chamados represen
tantes do sexo.forte ...
Foi ou .nãó uma bôa hora de

diversão 'publica? ..

....••..••.....•...............

Não de esmola nas ruas. AuxiH6
as associações benefícíentes,

TINTAS PARA PINTURA '

C O T T'O M A R

. PARA OS MALES -D'O

FrGADO
ESTÔMA<iO e INTESTINOS ,

.

HATAL�-:Jesus Dasceu-�HATAL
O Empó'·lo Rosa oíerece os melhores artigos de natal •

pelos melhores preços.
Tâmaras-Figos-Passas-Nozés-Amendoas-Avelãs-Chocolates-Balas-Brinquedos

-,.de qualquer tipo e ricas BONECAS. Cestas de Natal (as mais lindas) p0I!-"'
,

qualquer preço e para qualquer bolso.
_

�

Os proprietários do Empório Rosa, agradecem' aos seus clientes a prefe
rencia 'com que sempre- foram distinguidos e, no transcurso de mais uma

, .data maxima da Humanidade desejam aos seus freguezes,
, amigos e ao publico em geral um ,

.

\

Feliz Nafal e próspero Ano Novo
SALVE 1951

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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linho belga' para' v-estid-os em todas as cores metro a -Cr$-8900. ��

.

(custa normalmen te Cr$ 120,0'0)
_

./

Sedas em padronagem moderníssima a Cr$ 20,00. Sedas estampadas a Cr$ 15,00. Co�biDêiçÕes de,seda a Cr$ 39.00,
.

Milhares, milhares de vestidos, blusas, saias, maillots, por preços que são ,/

Um .verdaderro desafio ii época, na. A M�OELAR!!!
\ -

'Para ENTREGA em. DEZEMBRO .�.

Temos' o' praser de comunicar aos senhcres
inter!ss'aâos que estamos rec_ebendSl,J,nBsp-')cr;�oes p'ara e�tr�ga dos famosos "�.
Ua:lIversaf no mes -� _pl'oxlmo
vlnâout'o. .

,

FIGUEllAS&WOMS tLTDA.
<, PORTO ALECRE-R.G. SUL

.

-.___/ .

i=tLORiANOPOLis (FILlALJ R.T'IRADENTES, 5
; AGENtE 5 EM: Biumenau, Joinvile, Cacador, CrQsciuma,
Araranguá, Lages, Joaçaba, Tubarão e Videira.

-I
r ,

Curso-de admissão

l

Servicos Aerecs
"Cruzeiro do ·S_ul» L-tda,.

Fundada em 1927

, Conforto - Segurança - Rapidês
.

NOVOS BORARIOS

SEGUND,ÁS-FEIRAS - Fpolis. - Jõinvile - Mafra -

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

TERÇAS-FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - S. Paul9
c/baldeação - Rio. Saida agência 5,30 heras.

. . A

Idem -'- Fpolis. - Curitiba - S. Paulo e RIO. Salda agen-
cia 11,15 horas. .

.

Idem - Fpolis. - Mafra - Curitiba - Itararé - São
Paulo. (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.

"

QUARTAS-FEIRAS - Fpolís. - Curitiba - São Paulo
- Rio. Saida agência 9,30 horas.

.
Idem --,'" Fpolis. - Joínvíle '_ MafFa�- U. da: ,Vitória -

Lajes. (Ida e volta) - Saida agência 3 horas.

QUINTAS-FEIRAS - Fpolis. - Mafra - Curitib, -

Itararé - S. Paulo (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.
Idem - Fpolis. - P. Alegre - Saida agência 2.30 horas.

-

SEXTAS-FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - São Paula

cjbaldeàção Rio - Saida agência 5,30 horas.
Idem - Fpolis. - S. Paulo - Rio - Vitória - Salvador

.

- Saida agência 6,30 horas.
Idem - Fpolis. - Joínvíle - Mafra - U. da Vitória -

Lajes (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.
SABADOS - Fpolis. - Curitiba - S. 'Paulo e/baldeação

Rio - Saida agência 5,30 horas.
Idem - Fpolís. - Mafra - Curitiba - Itararé - ISr

Paulo - Saida agência 7 horas.
v

DOMINGOS - Fpolis. - P. Alegre - Saida agência.
9,30 horas.

M1\_CHADO & 'ClA S. A. - Comércio e Agências,
FLOR�ANÓPOLIS - Rua João Pinto, 12 _:_ Telef. 1.500.
BLUMENAU - Rua 15 de Novembro 1.326 - Telef. 19�
ITAJAt - Alvaro Luz - Rua Dr. Lauro Müller, 26 -

_
Telef. 211.

BUB-AGENTES em Laguna - Tubarão - Criciuma

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

PA ",sCOS"'+/-ft1 mJUANTE TODO mA

/ I''''
-

nos \tAPCJOS

�/R\,i::
',\1"

tfJ., iIl �,����" é'

r

Aluga-se
Confortável casa, '----sita à rua

Bulcão Viana nO. 61, cem 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, cOJ1chuveiro para empregada.
A tratar na Avenida Hercilio

Luz, nO, 3i-Fone 1076.

...,:��)....()_(,_()_ I

-, VENDE-SE "

Dirigid-o pelo Prof. José Warken
Funciona em Janeiro e -Fevereiro.

Exames palia. ginásio masculinos e femininos
.

para a Escola Industrial e Academia de Comércio;
Inicio das (JJ1las: 4 di} Janeiro.

Inscriçõo : dias 2 e 3 de Janeiro, das 8 las 10 horas da manhã.
Local: Altos do Albergue Noturno, Av. Hercilio Luz N° 20.
CUl'SO completo: Cr$. 200,00, pagáveis no-Jato dá matricula.
Informações antecipadas: Rua Alm. Lamego 67.

TINIAS PARA PINTURA
-COTTOMAR

Estadual Dias'
EDITAt

Colégío Velho
I

EXAME�E ADMISSÃO AO CURSO GINASIAL
1 - ia época'
a) - inscriçã3 -

de 15 a 30 de novembro-
b) - realização - Primeira quinzena de dezembro, nos dias 13r

H e 15. -

2 - Documentos: Certidão de idade, com firmà reconhecida;
\ Atestado de vacina, com firma reconhecida;

Atestado d� saúde, com firma reconhecida.
Os documentos' estão isentos de sêlo por lei.
3 - Inscrição: Deve ser requerida pelo próprio- candidato, 011.

Uma casá e um ferreno' à por seu responsável, e dirigida ao diretor do' estabelecimento com a

Avenida Trompowskí, 52. declaração' de que não se Inscreveu, nem se inscreverá em' exames
'1 de admissão, em outro estabelecimento, na mesma época.'

C I b D
.

'ratar o prêço. na mesma. Só serão aceitos candidatos que 'contem, pelos menos 11 anos
.

d A t
completos ou por completar até 30 de junho de 1951.

'

U e oze e -

gos o Procura-se cac.a 4 - Pr:o,:us: O exam� .de admissão �o�stará de provas esc�i-
•

'.

.:t tas de português, de matemática, de geografia- e -deÀllstórla do Brasíf,
De ordem do sr. Presidente, levo ao conhecimento do

_ L I
sendo eliminatórias as provas de português e de matemática e nã�

srs, associados que, a partir do dia 26 do corrente mês. na para /d ugar podendo pross�guir nos exames 'o candidato que não alcançar pelo
, menos nota 5, em qualquer delas.

Secretaria do Clube- se encontrará a lista para inscrição pa- Procuro alugar umacasa de roe-

ra as senhorinhas que desejarem DEBUTAR no grade Baile-de teriaL que esteja em !boas condições, I VEND ii!M SESão Sílvestre que este Clube ralizará em .a noite de 31 de não precisando ser no centro. Da-
. . c. ..;.

.

______

Dezembro.
-

.

se preferencia a que tiver garagem ... .-

I
-

'

. As residências, com grande area de terreno, situados à rua FreI!

louga�.
"

Tratar com o agente do Rapido Caneca, nrs. 152 e 158.. .

S'UI Brasil-eiro _ Telefone 1172. Tratar à rua Saldanha Marinho, nO 18, díáriamente,

,

_t,�)C � . )
,

-

Floríanópolís, 22 de Novembro de 1950.
ARNALDO DUTRA

r-'

\
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SÉDE.:
.

�LORI�OPOLIS
SANTA CATARINA "

I SANGUENOL,
f

J -'

. �;trl

Admissão ao ta ano do Curso furi�
damental do Insr, Tecnolóqco

--

de Aeronáut.ca
- o Comandante do Destacamento da Base Aérea de FIo

:rianópolis, faz saber que se encontram naquela Unidade, as
.

. 'instruções no concurso de adn.•aíssão ao 10 Ano de Curso _:._

:Fundamental do Instituto Tecnelógico de Aeronáutica em -

1951, encerrando-se em 8-12-1950, ° prazo para entrega
'

de

':requerimentos.

Florianópolis, � de Novembro de 1950.

CARLOS DA COSTA DANTAS - la/Tenente - Ajudante
_.

V A,L VU L-A S

I-bilip$
MAIOR ESTOQUE' \

fttlântida Radio 'Cal. lda.
Rua Trajano, 31

/',

---------

/

TELHADO

ON'DAlIT
/

DURAVEL
• Elabprado com matedal betumlDoso
inalterável e fibras de alta resi"êDcia.

• Recoberto com mineral refratário.
• Modemfssimo sistema de tabrlcaçOo
norte-americano. "

LEVE
.• Pesa 5.� Kgs. aprox. por mi%.
• l.o00mls2.lranspOrlam-se làclImente em
um caminhão pequeno.

o Requer mui pouca madeira para na
colocação.

1:CONOMICO
• Baixo 'custo inicial.

l- • Grdnde economia no transporle.
• Madeiramenle levíssimo.
• Colocação fácil ;com pregos comuld'.

ONDAIITs/A
��IItil!!lf64C�ÃIXA POSTAL 3398_SÃO PAULO

../

Distribuidores ·em Santa Catarina:
CARLQS HOEPCKE .

S/A

II

•

Des(e;aO\Mucus da'-ASMA
Dissolvido Rapidamente
os' ataques desesperadores e via

rentes da. asma e bronquite envene
nam o organismo, minam a energia,
arruinam a saúde e debilitam o co

ração. Em 3 minutos, Mendaco,
nova fórmula médica, começa a cir
cular no sangue, dominando rapida
mente os ataques. Dêsde' o prímeíro
dia começa a desaparecer a dificul
dade em respirar e volta o sono re

parador. Tudo o que se faz necessã
rio é tomar 2 pastilhas de Mendaco
ás refeicões e ficará aliviado da
asma oú bronquite .. A ação é muito
rápida mesnio 'que se trate 'de' casos' �

rebeldes e antigos. Mendaco tem
tido tanto êxito que se oferece com
a garantia de dar ao paciente respi
ração livre e fácil rapidamente e

completo alívio do soêrímento da.
asma em poucos dias. Peça Mendaco
hoje mesmo, em qualquer farmácia
A nossa garantia é a suamaior prc
teção,

um emp,rego

........

Es.critório de Conta..,
tiilidade" Santa

Catarina

Pessoas ativas que morem ou desejem morar no interior
do Estado, de preferencia nas praças de Joaçaba, Porto União
e Rio do Sul devem escrever, telegrafar .para caixa postal .270
Florianópolis dando os 'seguintes dados: nome, idade, grau de

instrução e ocupações anteriores e se: possível rotograría.

Plantões
9 Sábado - Fárrnacia Moderna

- Rua João Pinto.

10 Domingo - Fárrnacia Moder- ,

na - Rua Joãol Pinto. I .

Dírigido e orientado por té�
16 Sábado - Fármacia Santo cnícus diplomados e compe-

Antônio -; Rua João Pinto, I tent�s. 4c"éita-se qualquer
'CLINICA E CIRURGIA DOS o 17 Domingo _ Farmácia Santo SerVIçO atinente ao /aI?o, m..

LHOS - OUVIDO - NARIZ E GAR
A t" R J

-

p' t \
cl.usive correspondência.

GANTA DO
n amo.

- ua oa� 111�. • Preços módicos.
. , '.

DR J J B4RRnTO 23' Sábado - Far�acla Catarl, Cx. Postal, 3�8. Floríanópolís
- •• Il nense - Rua Trajano. Rua Crispim l\1jra, 41

Formado pela Faculdade Nacional
24 Domingo _ Farmácia Catarí; Sta, Catarina

de Medicina" da Universidade dp •••••••••• _ •••••••. • ••••• � •

Brasil Ex-assistente dos Serviços nense - Rua Trajano.
CASA MISCRLANEA": di.ui,:le Oft:almqlogill, do Professor Caldas 25 Segunda-feira (Natal) _ Fár-

Brito, da Policlínica Geral do Rio· .' •. buidora do. Rádio.'" R.:C. A
de laneiro, e de oto-ríno-lartngologta "macia Noturna -=- RUf\ Trajano. idor.�,V61vul.. erDiaco••
110 Professor Leão Vellosó, Hospital 30 Sábado _:_ Fármacia Santo RU8_Conaelbeiro··: .Mlfr.
Moncorvo �ilho. .' Agostinho _ Rua Conselheiro Mafra •••••••• •••••••••••••••.•••• • •••

Oonsultõrío : Rua TraJano. nO 31 ILO andar
.. . I 31 Domingo - Fárrnacía Santo

4tenderá, díaríamente, a partir do I Aeostínho _ Rua Conselheiro Mafra I
ilili 1° de Novembro no -horárfo da o. .

\41 ás 18 horas.' .
O serviço noturno s-erá efetua-

.. •...••....••••.•••••••••• • do pelas' Fárrnacias Sto. Antônio

e Noturna, situadas ás ruas Joã�
Pinto B Trajano nO 17.

Suhwattzman·n
REfRESENTANTE'

NOVO�'
INHAlADOR VI(I
Repleto de eficaz medicamento que
desentupirá seu nariz obstruido-em
seiUndos! C6modo. Atua depreslla!

A presente tabela não poderá
ser alterada sem prévia autoriza,

ção deste Departamento.
Departamento de Saúde Publica,

em 27 de' novembro de 19.50.
Luiz Osvaldo d'Acampora
Inspetor de Fár�ia

T E R R E'
-

N O FERIDAS·,· REÜM·��i�MÔ·· E
...

VENDE-SE 1 lote situado á Pl",ACAS SIFILITlCAS
Avenida Mauro Ramos perto 111411'r da Np'gnel-ra,do C.ampo do Manejo. V

I

Tratar nesta redação' com o M.dlcogQO �\Uillcu DO t"Qtam.ut

sr. Sidnei Noceti. da .lIUi.

•.. l'cune som ... acabamento ..

solídez••. no piano perfeitQ!

Além de Vál;OS modêlos para
pronta entrega. .. este mora',t

lhoso piano pode serseu DO;-';'
mesmo, através do plano de
pagamento a longo prazo!

..

TINTAS PARA IMPRESSÃO
(OTTOMAR 1Casa de negécíe]

.............................. '" .

veada
para Santa

KNOT
Catarina

S/A,

a

..

lI_ita. fellelda.ea ,.1.. llUf.lh'l!l""

,� d. _ã rUlll.... �
Por motivo de jvíagem vende-se, BAI... .1. esqa.1)II. ••• e ••UII.

no Estreito, uma casa de. negócio ,r�Jlt.1 j..ra .... IMI. ·PWPO.Li!O.· Praça 15 de Novembro
com muito boa casa de moradia. ,

Wll:t T
[ Aproveí-te esta oportun idade. �.;._um.

�&dei"�-1!b lllJo C}l ��". '.' ! 20• andar
Informações na agência deste jor- : \ltlTUO P2t�D.uu.. ,_! Florianópolis

Cx, 134 - Te I. KNOT

n.20

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direção de PEDRO P�ULO MACHADO
--------------��---------------------

Regulame'nto' 'da terceira preliminar - da
-de São Silvestre

Corrida

Como está sendo anunciado em-4i.va" solicitarão a cooperação das

I
ta e cinco (35) medalhas ofercêí,

todo o pais, realizar-se-á em São! mesmas para uma meldor orga- -das pela "A Gazeta Esportiva"
Paulo a 31 do corrente, a exemplo! nízação técnica. c. para cada preliminar, em cada

I
dos anos antertores, a sensacío-Í 3° - Na 3a Preliminar da São Estado, obedecendo a seguinte elas-

mI corrida rústica de São Silves-I Silvestre poderão participar es- sifícação :

t,re, promovida pelo matutino portistas amadores, civis e milí- l°d .colocado - Medall� de pra-

ll'aulista "A Gazeta Esportiya"'1 tares, maiores de 16 anos, filia- ta, grande, 1 (
Afim de concorrerem à sensacio-I dos' ou não a qualquer entidade 2° ao 5° colocado - Medalhas de
nal prova cada Estado realizará amadora e que não estejam cnm, prata.
no próximo domingo uma PI\eli-j pr-indo penas disoiplínares, As Do 6° ao 25° colocados - Meda,
mirrar, a terceira que se realiza. inscrições são gratuitas e os s l� lhas de bronze. '\

devendo os vencedores ,competil,jnhór.es representantes de "A Ga- Taça "A Gazeta Esportiva" ao

frente aos mais �:sta.cados ases' zeta Esportiva" não poderão aeei- Clube vitorioso ou bloco melhor

do pedestrtanismo mundial. O, re- j tar premio's-" extras" 'em dinheiro, colocado' com turma de três
.

(3)
gulamento da preliminar está as- destinados aos concorrentes.' atletas (posse definitiva).
sím redigido: ' 4° - O local da partida, o per- 9° - Não serão aceitas reclama-

"No seu "programa _ de difusão curso (ruas, avenidas) e' ache· ções de especie alguma, prevale
de todos �os esportes do Brasil. a

f
gada serão

.

deaignados pelo rp cendo sempre a decisão final dos

"'A Gaz�ta: Espoftiva" � o mais; presentante de "A Gazeta Espor- representantes de "A Gazeta Es.
compleío jornal esportivo do' tiva", em suas respectivas Capi- portiva", em cada Estado.

pais .._ vem r-ealizando desde tais, devendo ser dê preferencía 10° L O participante que incor-

1925, a grande corrida de "'lSão no perímetro central, rer em falta será imediatamente

1Sylvestre", qúe nestes ultimos I 5° - .As inscr-ições serão aceitas desclassificado.
'anos passou a ter carater inter- até a data designadã" pela direção 11° - A \";':A Gazeta Esportiva"
nacional, nela intervindo .OS mais, da prova, devendo as mesmas se-I não se responsabilizará por danos

destacados atletas sulame,rieanos.; rem enviadas ao representante de que venham porventura a sofrer

:A prova é realizada, na noite de "A. Gazela Esportiva" , acompa-Ios participantes ou pessoas ligadas.
ai de dezembro na Capital de I nhadas de , um atestado medico à organização da prova. Tamhem
'I 1 • •

São Paulo, tendo um percurso de certificando que o inscrito ou ins- nenhuma responsabilidade poderá

/' 7.000 metros, aprnximadamente." critos, estão aptos a participarem caber à "A Gazeta Esportiva" por

Como nos anos de 1948 e 1949, da III Preliminar da São Silvestre, quaisquer pre]UlZOS on acidentes,
serão convidados representantes que é-de earater individual. que 08 representantes dos Estados

êe ead'a! .Estado do Brasi], que I 6° - O vencedor da Prellminar venham a sofrer quando em via

aqui participarão ao lado dos, da São Silvestre
,
será o represen-] gem ou durante sua estada em São

atletas europeus e sulamerícanos.] tanta do seu Estado na XXVI Cor-' Paulo. .

o con�ite para
.

os E�tados será! rida de São Silvestre em São pau-I 120 - �ogo após o �inal �a P:�
extensivo a um Jornalista, de pre- ! lo, com pa.ssagem de ida e volta i va deverão ser remetidos a . A

ferencia do jornal que patrocínou de avião, hospedagem, tudo por' G-azeta Esportiva" um rapido re

CHI dirigiu a preliminar da
�

"São' conta de "A Gazeta Esportiva" latorio demonstr-ativo do transcor-
. Sylvestre" em sua '�âj:lÍta1.. Assim, I � o mais completo 'jo�nal . espor- � :er �a competição e recortes de

por intermédio dos seus amigos i tívo dQ. Brasil. I jornais. .r'
.

/' esportistas em Manaus, Belem, ! 60-A _ Os atletas vencedores 13° - A volta dos atletas de São

São Lu�s, 'I'ecezina. Fo:tale}.�1, �a- � �as preliminares ém seus respec-] Paulo p�ra seus. respectivos �sta: ..

tal, J,0,3.0 P,essoa, R�clÍ��, '����;�, I tlVOS �tados no ano passado, e
i
dos, �era de�er�I�lada nos �r1l11el- ,

AracaJU, Salvador. VltOI'la, Dlstl'l- que YleralU representa-los em São 1:OS dIas de Janeu o de 1951. O;<-.I:;e.,"::-
_
t.o Federal, Niteroi. Belo Horizon- Paulo, em dez;em'brQ d,e 1949, ca.1 presen!ante de qualquer Esta,díi�

,

1e
.. GOiania, Cuiabá, Florianópol�s, so sejam novamente vencedores I q�e nao e�barcar de r��resso no-

Porto Alegre e SãQ, Paulo. "A Gil- em 1950,., não poderão representar dla determmado pela A Gazeta
'I .

E r" t'
.

d'
'.
zeta Esportiva" fará realizar peJo. i seus Estados, cabendo d,ess'3 for- spor lva,

.

era
.

lme latalilente

terceira vez. 10 (dez; de dezem-! ma ao segl,.ll1do colocado e assim cancelada a sua passagem de voL
bro, de pr,�fe.r�ncia às 9 hora�, I s�cessivalT�ente. Essas medidas, ta, não cabendo .a. este jorna,l �l��
ne.ssas CapttID�,: uma prova preh-I fixa o estImulo pa.ra a apresenla- n�lUllla respons�blllçlade pelo qll"

miDar de selecao p'3'ra a escolha I ção de novos yaloréS 'P·aTa o es- v�er a acontecer com o mesmo em

do atleta 1fue virá representar o porte base nOs Estados do BrasiL Sao Paulo.

seu Estado na XXV( Corrida de I Paragrafo Unico - Os jorna.]is� I 14° - Os casos onIi�sos no PTl;
São .sylvestre de 1950. Esta pro- tas que organizarem as prelimi- sente. regulamento serao resoJyJ_

va-s'eleção o'bedecerá (1,1) St1r;.'llifJte ,I nares Iserão cO,nvidados (um tle dos pelos representantes nos ,'a-

regulamento: ,cada Est'ado) paTa assistir à São rios Estados.

1 ° - .;.� 3a Prelimi�1ar da Sâo I Sil'vestre de S. Paulo. Os que vie-
Sylvestre será realiz·ada no dia: : Tam o ano passado serão substi-
10 (dez) de dezembro (dom'i;lgo),! tuidos ppr, ol;tros s,cus coleg·us.
com qualquer tempo, ,de' prefe�! Com ,este rodizio obrigatorio. to

rencia com, partida. às 9 horas, O�l I elos os DOS.SOS ,coleg�s poderão es·

às 21 horas. ,para os EstMos de tal' presentes .à magna pugna.
clima quente, ,e terá um' Pt'rcur-I 7° - No oa80 de o vencedor de
FC) de 5 mil metros, controlada e: qualquer Estad,o, por niotivo d,e

dirigida pelos representantes de
I
força maiorl não poder 'embarcar

"A Gazeta Esportiva", devida-! para .são Paulo na ,data estabele
.mente credenciados.: I cicIa pela "A Gázeta Esportiva",

20 - Nas Capitais onde houver! os representantes· de "A Ga�eta
ent�da�es atletic�s. (feclerações,

aS'1
Esp.ortiva" designarão o s,egundo ISOClaçoes etc.) flhadas à Confede_ (2.0) colocado, ,e assim sucessiya

r3ção Brasileira de Dcspo'rtos, f)S vamente.
representantes de "A G�zeta Espor· 8° - Entrarão em disputa trln-'

I
II

I
I

I.
I

TOM WILDE JUNIOR
e SENHORA

têm o prazer de par,tici
par aos seus parentes e

pessoas de suas relações,
.1-0 nascimento da sua filha
ANA-LUCIA, ocorrido a

1. o do corrente, na Casa
de Saude e Maternidade
São Sebastião.:

"

Dezembro, 1950

j Hamilton Alves
! Na noite de segunda.feira p. passada, sob a pre-

sidência do Sr. Thomaz Chaves Cabral, estiveram
reunidos, .em s€ssão extraordinária, os senhores mem

bros do T. J. D. da F. C, F, mais o árbitro carioca, Sr.
Manoel Machado, com' o fim precipuo de levar aos:

delegados do Tribunal qe Justiça Desportiva uma no;

ção melhor de como devem analisar .a atuação de um

jl!}Z de futebol e, se, realmente, reuném qualidades - ,

t

para ocuparem tão difícil posto. Depois de feitas as.
-

provas escritas os senhores delegados (81'S. Helio Mon·

teiro, Oswaldo Carpes, Antonio Olrreíra, José Baião.
José M. Barcelos,. demonstraram, de.tato. conhece
rem, relativamente, as regras do "assocíatíon". O 8r.
Manoel Machado deu, então, algumas esplícações. di-

/ oi'
. _....:zendo que a obrigação dos delegados não é, exclusiva,

mente, criticar ou fazer considerações em torno de
uma arbitragem, mas sim, perceber com rírmeza os

_

lances que dão. origem a advertêncías e expulsões.
Disse- ainda, o referee carioca que o relatório dos de
legados e do juiz não podem ser idêntico ou semelhan;
te (não pode haver congruêncía entre tres opiniões.
pois as observações partem de angulos diferentes e

IfOr isso diferem sempre uma da ou\(a). Entretanto,
prevalece, nesse caso, as observações do juiz; que
obviamente, deveria estar mais proxímo da (jogada e

mesmo porque- o arbitro deve ter bastante capacída
.de para descrever com critério e-com clareza o desen,
volvimento de um lance. O Dr. Nelson Abreu, auditor,
fez alguns eSCátiecimentos,. entre os quais o de que os

delegados devem, quando relatarem um lance em que
haja expulsão do jogador ou advertência ou, ainda.
um lance que dê origem à contusões, serem mais es

plicitos nas S1ihs observações o que contribuirá em

grande parte para que o Tribunal possa reprimir, efe;
tívamente, essas praticas criminosas e nocivas ao es

wrte, que são as botínadas. o calçá-pé, os trancos vio
lentos, etc. etc. Agiu bem o TJD. Merecem aplausos...
"A cana, agora, é dura ... "

xxx

Seguirá, hoje, c9m destino à Joaçaba a equipe do
Figueírense, campeã invicta. do certame municipal da
cidade . .t}companbará a delegação alvi-negra o arbi
tro guanabarmo Sr. Manoel Machado. O Atlético de

Joaçaba;,
.

um dos mais possantes quadros catarinen
ses,

.

teve a gentileza de convidar o "Furacão Negro'"
-

para inaúgurar o seu Estadia, 9 maior, quiça, de San.
ta Catarina. Fazemos votos -para que em canchas da
cidade de" Joaçaba, o àlVi-preto saiba valorizar o seu

titulo e defénder a !legemonia do futebol qu�, ainda�
permanece: na capítal_ ..

>-/f
.--

xxx;

'R C'e rt Oumo
"

A BlÍssola é o instrumento que indica o rumo.

Nas bússola.s o norte é sempre, indicado por uma Fl,nr' de

liso O ESCOTELRO seg.U'e um call::nho o_caminho da" 1.1erfei-
Cão - É o seu lima "Flôr de

N

N.orte, a sua me
_...

o.> rapazes à per

feiçao,. desenvol-

'.:s" também o Ei

ta. E da mesma� o cio Escoteiro.

maneira o O Escotismo levaque

Nor-te da agulha

é indicado por
s

vondo-os física, moral e intêleclllalmente; os três ponlos da
Flôr de lis l'epresentam -aque'.es três objeliY'os e simboliza.m ainda
os tl'ês arligos da promessa do Escoteiro.

Da Arte e do ModernismoNa Inglaterra, por exemplo, ninguem pode
compreender um castelo sem fantasmas e uma

floresta sem bruxas!
Isto V. encontrará no folclóre, em Shakespea

re e em Dickens e até mesmo, neste ano da graça
de 1950 - nos anúncios dos-mais sisudos jornais
de Londres·

.

,

De sorte ·que qualquer baronet que enrique
ceu produzindo cavalos ou colecionando heranças e

vai ao arql1itéto encom�ndar o GeU castelo, sabe�
de antemão, que esse benemérito artista esconderá,
conforme a inspiração, na adéga, numa tôrre ou

.
/

por CIma dos quartos do casal, um ou dois fantas-
!ffi3!S artificiais e colocará na floresta de abétos
Ifáias e carvalhos que circunda a· mansão, com u�

numero rasoavel de raposas, algumas bruxa�
borracha com mólas de arame na barriga.

de

l'-jO caso, porem, de surgIr complicações fiscai&
em virtude de não constar essa mercadoria naS;

pautas alfandegarias,- como a
_ _múmia de Fradi

que -.L o' problema poderá ser J�lI!Olvido com uma

�
vista d'olhos aos catálogos �a Federação psiquica
Internacional, rua do Lavradio numero 143, Rio de

Janeiro, onde se encontram, devidamente ,classU!:,
cados pár idioma, grau de instruçã'o e côr política..

i fantasmas disponiveis e que podem ser entregues
por emprestimo ou arrendamento a longo praso .. _

Com isso até lucrariam os "m�ernistas" que,..
assim, .teria� alguma cous.a nova para a sua ins.

piração. !
k·

Com ,um forte abraço, v,elho amigo... ..

Si eu pudeooe fazer daqui sugestões úteis e

oportunas, uma vez que as aptidões imaginativas
dos homens �de inteligêncja do país são escassas e

curtas e não sabemos tirar das tradições o sêbo e

6 ranço que· impédem uma rendosa fa-cundidade,
-encar,eceria a necessidade da importação desses

artigos de 'Inglaterra, já que' são incompatíveis
com a nossa fidalguia e não se dão bem na lingua
inglêsa: o Saci-P.ercrê e o Boi-tatá ...

*

* *;,

'"���===-�� �__� �� �__� ����h, _

Qthon d'Eça
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i Tras.nporles léreos Calarinenses Sal. i
:!

. �

�f. 19ora, sob 8 orientação técnica da Cruzeiro do Sol �
y- �
�.. .

ESCALAS :
\ ..�.

�' �
�t As SEGUNDAS,. QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS: ..�.
�t" Rio-Santos-Paranaguá-Curitiba-Joinvile-Itajaí ..�.
�t" Lajes e Porto Alegre. ..�.
� �
'tJ... As TERÇAS, QUINTAS E SABADOS:

..�.
�
.. :.

Porto Alegre-Lajes-Florianópolis - Itajaí=-Joínvíle t
� Curitiba-Paranaguá-Santos e Rio. "

...

�t.. ..�.

� Modernos e possantes aviões,' Douglas i
�t I �

; \ -,Ta(ifas reduzidas �
�t"

'. ..�. ".uriaaópolia - Saata Catarl..

..... TRA.FEGO MUTUO COM: ..�. �,fi""'��""l

.:. Cruzeiro do Sul-Rio ..t•....................................................

t .

S lvag-Porlo· Alegre' tDesfibrador de madei�",
�i� Pluna-Montevidéo ' ..�. Compramos um desfibrador hídraulíco para polpa de ma-

,� �
�t" PAS�AGEN8 E CARGA · ..�.
�t" .

<, ..�.

; Florianópolis: Fmze Lima & Irmãos *
�t Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565,. ,-',' �...

y t
�t" Agência CRUZEIRO ,DO SUL �t"
�� �
� Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500 �

T Y.. � (��

:i: Em Itajaí :. - Luiz Noceti :i:
..�. Rua Pedro Ferreira (Ed. Bauer) Telef. 329 e 330

..t.

�: 1m Blumcn8U: "Agência Cruzeiro do Sul *
�t" \

Rua 15 de Novembro, 13.26-Telef. 18 �t"
Y y

/ �t" Em- Joiovile: Soe. Comercial '({M in :15» Ltda, �t"

......... �·,.·I� Rua do Príncípe, 482- 'I'eleí, 455 "
.

�

�t� .' __ _�' �t"
�t Em outras cidades do Estado com os sub-aeentes �t"
�t", da Cruzeiro do Sul ·�t"..� ��

� / �
..�.

. ,

-

.

.

..�.
•!........�...�...�...�...�...�...�...�...�.......�...�.......�...�.....�...�...�...�...�...�...�...�...+....�...�...�...�...�...�...�........��....�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � . � � ��� � � � � �� ��

l'
,

"'\.._-

VEN.OF-SE
. - ,

f SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA "

"8 A C C E L I'): .

r.om l'an!lt'iclanp. nar» 1 fiO lit.ro� (I" sorvete, "q11iÍlll.h r.om com

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

TRATAR NO "EMPóRIO ROSA".
,__ o

fRAQUEZAS EM GEIAL
,

VINHO CREOSOTADO
�SILVEIIA"-_ • ');;.;; <

�c �l,oIa-Mor,ehal D�odoro, 341, 1. o Gr.Jar·
"�
.....", ;,.",0\

<.. fONE Sõ' J,ZS2 4218 ,C'.;•• Po.'al., 54$

TE:J..E.GRAJlA: PROSEBRÁS PARANA �
CURITIBA

J

------..

"'olégio Catarinense
\_'

ESTUDO no EXTERNATO
Para fomentar o aproveitamento intelectual dos seus alu"

nos, o Colégio Catarinense abriu um estudo para os alunos ex.. -

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

.

Hora de entrada ao meio dia: 13 à 13,30 horas.
\

Pausa, para jogos e descanso: 15 à 16 horas.
Matrícula: Sendo o número de vagas reduzido convem: fa."-

ser logo a matrícula na Secretária. /'

Mensalidader Cr$ 100,00 por mês, além da mensalídade;
J.

Nota: Mês começado deve ser pago integralmente.

"ORESGO"
"URGANIZAÇÃO ESPECIALIZADA DE SEGUROS.

RESP. LTDA."
Sede: Edifício IPASE, 4° andar - Florianópolis

AGENTES GERAIS DA
COMPANHIA DE SEGUROS RIACHUELO

Incêndio, Transportes e Acidentes Pessoais
CORRETORES OFICIAIS DO

Inst. de Prev, e Assíst. dos Servo do Estado. (lPASE)
- Seguros de Vida, sem exame médico até Cr$ 500.000,00 _

'C'

- Seguros de Gârantia Hipotecária, com prêmios mensais'
reduzidos sem exame médico até c-s 500.000,00.

.

ACE1TAMOS SUB�AGENTES NO INTERIOR DO ESTADO
.

-

DR.

Ao DAMASCENO' DA SILVA,,'-
-_-' .

'_"- "

ADVOGADO

AÇOES CIVEIS, E COMERCIAIS
... -.�

Praça15 de Novembro. Z2 - r a."

l'1»au: 1.8U • 1.1811

deira,- de bom fabricante e em perfeito estado, capacidade

aproximada de uma e meia tonelada por dia; ofertas para

Desfibrador - Cx. Postal 248 :.__ Bahia, �

DA TI· LOGRA-FIA
Confere
Dlploml'

(orrespondencll
(omeF(ial

DIREÇIo I METODO I '

�méUa M Pigozzi _Moderno 8 Eficient.

Ru. General BIUencourl, 48
(Esquina AlberAue Noturno)

Colégio Calarinehse
'Edital

Exames de Admissão: Inscrição: dias 15 a 30 de novembro,
Bxames dias 1° a 2 de dezembro, ás 8 horas.

..

.

Documentos: Certidão de idade, atestado de vacina e :sanidade •

�xames de 11 época: De acôrdo com a Portaria n. 163 e636 .

I Para os alunos do quarto ano e do III Cientifico:
Em fins de janeiro.
II Para os demais: Primeira quinzena de fevereiro (12 e 13).
III Exame de admissão: Inscrição: Dias 1° a 13 de fevereiro. "

Exames: .Dias 14. e 15 de fevereiro.
Para os candidato.s ao ·exame de admissão haverá um curso da"

preparação regular desde 29 de janeiro. Mais informes com a diretoria,,-

R á d i os·· A t I'â n ti d a
,o N o A S - L o N o AS E

. -

Atlântida - o sucesso:da técnica' electrônica - Atlântlda, - :Super construção para durar mais - Atlântida - Som natural - Alta sensibilidade
Grande alcance - Otima seletividade VENDl\.S Á VISTA E, A LONGO PRAZO

Rádios

Atlântida
Electro\Cl.:» - Ttansmlssores - Amplifícadores

Rádio Cataririense Limitada
Diretor tecnico WALTER LANGE Jr. Rua Trajano, n. :3'1

------
Tebfor e n. U5-J

./

. i

i

\"
,

,

i
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Clube de Regatas Aldo Luz Is classes produtoras e 0_momento nacional
De ordem do senhor Presidente ficam convidados todos --Tampém "y�ntil�da, nessa reU!ll�O, a tese da «maI�fla at s rluta», .

, ,

n d t Cl b exmas famílias para tomarem par_ com a ratíücação, pelos particípantes, da entrevísta do
os SOCIO,:, es e u e e :s., ,

. . , dr João Daudt d'Oliveira.
-.

te na FEIJOADA, com que será comemorada a brilhante vitó
,

.

fia do "Aldo Luz", na regata de 15 de Novembro, obtendo o Nos ultimas dias de novem- S, excia. abordou a parte. de percentagem que o Govêrno
maior numero de pontos e conquistando o Campeonato Ca- bro reuniram-se na Capital dispendio com que os amerí- retem sôbre as mercadorias

-
. . ,

tarinense do �mo de 1950, a realJzar_s� domm�o pro�Imo, Federal, sob a presidênci� do canos aplicam no turísmo.Ive, esportadas que é de 20% e'

dia 10 ás 12 horas, pa chácara do consocio sr. ErICO Espindo- dr. João Daudt
.
d'Oliveira, rírícando.sé, então, uma mar- que muitas vêzes não atinge O·

lá, nos Barreiros.' ..........
Presidente da ,Oonfederaçãb gem de pequena percentagem lucro verificado na mercado-'

, A condução será em,onibus que partirá da sede do CIu -

Nacional do Comércio, elemen- que os norteamerícanos gas- ria." .

"be ás 8 horas, pois haverá durante a manhã daquele dia- na, to Si Ir.e*,esentantes da índusr tam em turismo no Brasil, - E quanto 'ás qeclaraçõas
quele local, uma regata interna do Clube, com vários pareos. tría; do comércio e da

lavou',
ressaltando que o Govêrno de- do dr. João Daudt sôbre a qtkfl-'

Florianópolis, 5 de dezembro-de 1950
ra do' Brasil. verá cuidar muito melhor dês, tão da "maioria absoluta",

Eurico Hostemo - 20 Secretário
'Aquelas reuniões ,como sem-: se

seto,
r. Foi, mais

u,'
ma vêz, I qual

a

atitu,
de tomada. nessas,pre efetivadas em ambiente � encarecido aos .responsaveís a reuniões? - índagamos, -

? de mais são patriotismo, por- necessidade de ser removida a
.

continuà na 3a. pagina
que ventilados assuntos, de in- • ;

teresses da' economia nacional � Q aforam convocadas pelo lider �-" 11 e�G ,. a n' · o.'!idas classes produtoras que,

.________
nessa oportunidade, mais uma

------:::--nORIANÕPOLlS - 6 de Deze.mbrodel950 vez- conviveu com expressivas
personalidades que, nos seus

Estados são 'legitimas autori
,

dades nes�es diversos setores ,j::t

atividade humana.
Assuntos de magna impor-

Tendo fundado há menos de dois tancia para o Brasil, contor-
anos uma editora em Belo Horr-

me noticiário amplo da imprell-
zontc, o escritor João Calazans vem -

sa do Rio de Janeiro, foram ali
prestando relevantes serviços às lc,

discutidos. Problemas os mais
trás do País, com o lançamento I'';

obras dos melhores escr-itores mi, complexos para as diversas re-

neíros do momento. Dentre os li- giões brasileiras, ali tiveram'

vros apresentados por Calazans des-
. equação e foram, .apontadas

tacamos: "Rilke, o poeta e à poe-
_ soluções a cada um..

sía", e "Goethe e a elegia de MH-
�Santa Catarina, como' sem;

rienhad" de Cristins; "A Cidade do

Sul", poesias de Alphonsus de Gui; pre acontece, não faltou ás

rnarães Filho; "O Espelho e a MiL reuniões presididas pelo dr.
sa" -de Emílio Moura (laureado João Daudt d'Oliveíra- nêste

,

com o prêmio concedido ..pelo Go, momento em que no Brasil
vêrno do Estado ao melhor Iivro

todos têem O dever de atender,
de versos publicado em 1949); "O"

quando chamados ao estudo-eCiganos em Minas Gerai�e "Fi, ,/

guras da Provincia", de Joiô Do�_1 , solução dos seus problemas
F'Ih "S b E '1'" i Em companhia do sr. J. Ma-

máximos-nas 1 o; om ra e Xl lO 1'0" ! _ • , ,

mance de Waldomiro Autran DO�l_ �[alhaes, vísítou.nos a tarde de
Ontem sncontramo-nos, ca-

rado ; "Flor da Morie" 'poesia rl,� ontem, O consagrado soprano
al te' á Praça 15 de No-

1:.1'
'

t L' b iderad -

Ir t· t 'su men ,renrtque a IS oa - consi ",1':1(,,' _,_,;-"_"' '::'.10n 1, que re orna a
. CharlesJ A I

.

"{'
.

d L t ,.1 .

'

, vembro com o sr.
pe a car erma i, meira e, f' r;;,

� ���.J Alegre, apos uma excur- '. -.

como 'o melhor livro publicado c],::.
I íncínaís cíd d I Edgar Montz e. lhe pedimos

sao 12e as prmcrpais ci a os (O
ôb pro-Estado em 1950, laureado com o

. . algumas notas 80 re os

prêmio Othou Bezerra de Melo. V�le �o Itajaí - Blumenau � blemas tratados naquelas reu.
Para dentro de pouco tempo o Joínvílle- onde teve a oportuní- .- d R resentantes do

di
.

dit
. "bI" d d d

'

r njoes os ep
, ln�l1lldco. � I. OI' anuncI,a a. pu -11� a e,. e apr�sentar-se a ('t� a

CoOnselho Nacional da Coníe'
caçao e mais os seguintes vo u, plateia catarínense, como In- '- ,. R'.. "S 'f"" I' d t i deraçao rio Comercio, no io.mes. . upe1 lCle , lvro ,e es re.a terprete aplaudiua da cena li- '"'i. ,

.

,5le M�ri: Am�ela A}vimi, "Poe�ias", fica italiana.
'

. � de q�e parhcIpara � Ilustre
de E1Uihó, Mônra. (com prefacIO de \-=' A C _ _

I éonterraneO, na qualldade de
Carlos Drumo�� d� �lndrade�; '10 Nesta Capital, Eieha M-onti Presidente da Federação .-

do

Roman�e dB}Ila ��� I
de CI�O da

tambem terá ensejo de propor_ Comércio de Santa Catarma.
tu�a Dias; PoeSIas de Hennque_ . � f.

t d ndo-nos deta Lisboa, e mais "Passeio a Saba clO�ar ,mo:nentos de arte aos S. Sla., a en
.

e
j

,

rá, de Lucia Machado de Almeida, flonanopolltanos, estando já, pronto, declarou. '

que saírá em edição de luxo com para tanto' ativando p'rovi- _ "Os assuntos tratados
" ' , ,

mais de quarenta ilustrações.:1[.1 dências junto ás nossas autori- fôram os mais variados e os

prof. Guignard. dades locais. de maior importancia, princi_
palmente na hora grave e de

responsabilidade que atraves'

samos nos dias presentes.
- Em brilhaI}::tEr exposiçã�

que todos ouvimos com a aten

ção :que nos tem sempre mere�

cido, o Embaixador Leão de

Moura, encarregado da dire'

ção dos _ serviços comerciáis

I no escritório mantido pelasComunicamos aos nossos prestamistas e ao publico em gera que
-

'1'em 'virtude de já estar novamente funcionando 'a LOTERIA FEDErtAL classes produtoras brasl eIras
reiniciaremos nossos SORTEIOS n;rmais a partir de dezembro, em

I
na America do Norte, que nos

dia.nte mensalmente, pela ultima extração de cada mês.
•

coloca em· contácto com os
, �utrOssim comunicamos que por' determinação do Sr. Fiscal de meilOs éomerciais daquela Na-
Clubes de Sorteios, fica esta Sodedade aguardando o despacho da au'

j'
- .

t· retoridade competente para designaI\- a data da realização dos Sorteim çao amIga, sen Imos que o ,�
atrazados, face' a paralização da LOTERIA FEDERAL, agora,já em no. sul,tado tem sido de grand:3S
,Tas a.tividades. _

.

vantagens para o nosso paIS.

Atlvidades do editor
João Calazlos

SOPRANO BELINA
10NTI

BRINQUEDOS
EMPÓRfo . ROSA C..míe/u" Gru8tell Pifi.tnel

.

.
' Meia, d••

�

melborelô pelo. tmc·tUnAS PARA IMPRESS1\.
I
norel pre�OI 16 na C.ASAdUIfC O T TOM A I CELANEA - RuaO. Marra]

Crédito Mútuo� Predia[-

TÓN'ICO' CAPILAR

,�o�·:.f�Ht�ÇJ.�:

- Existe acôrdo entre o P.T.B. e a U.D.N.?

- Não,
.

e nunca existiu.

A pergunta de cima é do reporte da Evolução. E :;t"
resposta de baixo é do sr. Saulo Ramos, prestigioso pro;
cer udenísta que tambem se diz às vezes, deputado tra-
balhista. __

A afirmação do ilustre brlgadeirista colida com a ver>.
dade. No passado, por quatro ocasiões, o sr. Saulo Ramos
fez acôrdo com o P.S.D. para alcançar a Vice-Presídêncía.
da Assembléia. O P.S.D., então, era o Poder. Atualmente
a U.D,N., é que 'interessa ao sr. Saulo .Ramos. Pouco im-'
porta que ela queira o couro do sr, Getulio Vargas e, 1180.

expressão do sr, Danton Coelho, encarne o golpismo con
tra a posse do Presidente eleito. EIÍÍ Santa Catarina, a
U.D.N. é Sol nascente. Palmas para ela! O P.S.D é S�l:
que se põe. Pedras nele! Já os abissinios... Mas volte
mos aos acordos.

Não-há nem houve acôrdo com a U.D.N. - diz o sr.,
Saulo.

�

Porque, então, não se reuniu a Assembléia para vo
,
\ tal' o orçamento, a lei de organização judiciaria, a fíxa.;
ção de força, a regulamentação do Tribunal de Contas,
críado com o voto tambem dos trabalhistas?

.' Para comparecer à Assembléia e votar a favor ou
contra - isto é, para cumprir sua obrigação - o depu"
tado Saulo Ramos não precisava de fazer acôrdo com,

nínguem. Um partido --;;- a U.D.N. - fez misérias para
que oJ deputados faltassem às sessões e ao dever. E elr
tre os faltosos, os trabalhistas srs, Saulo Ramos e Braz.
Alves. Aí a ,prova de que houve acôrdo. Sim: ninguem
faz acôrdo para cumprir o dever. Para não cumprir a

obrigação é que há ajuste. E 0'-;1'. Saulo Ramos, contra.,
rfando aliás determinações do P.T.B. (a que se filiou sem:
nele jamais se integrar), deixou de satisfazer suas obri-
gações de representante. do povo, Logo, fez acôl'do com<
a U.b.N. ___:. partido, aliás, que é o seu.

X X
X

Para -fim de capitulo, alguns mot�vos grwnàticais da.
entrevista do sr. Saulo Ramos.

"Nas vésperas do pl�ito, quiseram, à revelia do sena
dor Getulio Vargas, submeter o partido dentro da legen
da do P,S.D., isto- com fatos desagradáveis que l1ão con
vem fazer-se comentários expressivos ... "

Submeter dentro? Fatos que não convem fazer-se CO�·
mentários expressivos?

'

E se os comentários fossem inexpressivos? conviria fa-"
zê_los? E se a gente submetesse eles'dentro da gramatica'!"'
Melhor, pois nãol

Mais adiante o ilustre' entrevista revela que o parti.. ,

do se dividiu em duas alas: uma de ve,nais (os que obe-'
deceram' Getulio), e outra "aquela que impuida de altos:'
ideais trabalhistas e de sincera amizade a Getulio Vargas,;
ficaram com a organiiãção politica ... " Q

/'

Com que, então, a ala ficaram? Mas dizem por ai que
os seus cOPlponentes não fica muito tempo sob a 'atual ti-·
rania udenista no comando trabalhista. 'E' que se houver
rénovação de valor,es, haverá tambem supera-'ção de in ... -

compreendidas genialidades sociais/ politicas, economicas�
e g�amaticais. E que, finalmen,te, haverá tambem restau-'
ração do retrato de Getulio Vargas, quebrado em 29 de:

outubro de 1945 ...

QUILHERME. . TAL

,- , .... '_- _...-_----_..---:-,-.
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