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A Associação dos Funcionários Públicos dir'igiu; "ontem, ao -sr, G,�verna.d()r-�, do ��ado,
memor'ial sol!citando abono de Natal. A' Comissão Permanente da AssembléiàZlaniL:
bém lei cientificada desse memorial. Cabe,' agora, ao sr, Sáulo Ramos Preside�� da
quela Comissão, tão solidario cem a UDN em· não dar numero para a cenveeaçâe. da,.., '

quela Assembléia, convocá-Ia para que a honesta classe 'dos servidores'�':�' .Jlblicos:
,�

/ não venha a ser nrejudícada pela inírânsigencia das, eposiçêes celígadas.;
•

>

Deposito de bombas alômi
. 'cas na lIaUa 1

.

, ' , .

ROMA 6' (V.A.) _:_ "II Paese",' hora a agencia noticiosa deve as

jornal edHado em Roma, publicou sumir completa _, responsabilidade
uma noticia atribúída a, uma agen- sobre' a grave informação, não Pô..
cia telegrafica italia�a .inforrnancic, de ser confirmada, o governo íta

que cinco bomb"as atornicas ameãi., Iiano deve .imed'atamenfe �elatar
canas éstâo- guardadas, na Itália ao povo italiano a "verdade sobre-

'central. _. a materia" �

O jornal acrescentou que a ageu- A noticia distribuida pela ageu,

cia noticiosa informou que varias cia telegráfica não, foi estampada

Ptorr..og-a,'cõo do andalo 4 na-veg'a�ão J·a�oDe· ::;::bi:g�:.��li:�::at!;::= ;an��l��� ��s f�l�;c���a���U;!:t:�a:�s d�o�;:�
. . v ",pa. verno tambem se negaram a OP}..

do general' .Dutrc ' sa para o Brasil '

"11 Paese" comentou que, em: nar sobre o assunto.

To.quio,6 (V.A.) - A compa- Vida,Escola r-
RIO, 6 -(V.A.) - Relativamente a idéia de prorrogar.se o nhía"de navegação [aponêsa

mandato do general Dutra, bomenta-se que essa sugestão ude- Osaka Shosen Kaisha teve O
o. d' C t b-I d 'd 1-nísta constituiria um novo plano para evitar a posse do sr. Ge- {permis�ão p4idal das _!tutorL S tecDICOS 'e 00 a II a e CO ara0

tulio Vargas desde que a chamada tese da "maioria absoluta" dades norte.americanas para D"áo' dl-a 19 do corrtaotefoi "fuzilada" e a convocação extraordinária do Congresso até estabelecer unia linha regular "". {1'
março, que se converteria em uma verdadeira prorrogação do entre o Japão e a América do

Em solenidade que se reali- reta, Hélio Prazeres, Helka Mi�

I zará às 20 horas do 'dia 9 do riam Baasch, Helladío Olse�'mandato sofreu uma modificação legal. Apesar daquela noticia. Sul. E:ssa linha será estabele- ��
.

h.r. 1
-

d tl doi f t '

d ítín corrénte no Teatro Alvaro de Veiga, Hercilio Pedro da Luz,.a cone usao q1!e se po e Irar os a os e que, mesmo a mi m- cida primeiramente com o .', '
.

.

'

no a hipotese da UDN planeja o referido golpe, não teria efe- Brasil e a Argentina, estando Car.v.alho, os te�mcOSA�de" Con, Hídalgo Homéro Soar�s de

mentes suficientes no Congresso para prorrogar o mandatá- do prevtsta a utilização de quatro .tabílidade, f�rmados este
.

ano Araujo, Hilton Gouveia Lins,
.atual presidente' da Republica. E nem o general Eurico Dutra l navíos de 5.000"a 7.000t-sllela- pela Academ�a de Comercie de Ilka Maria da Costa Avtla, lo"

eliôossaria 'tão grafil-gnlpe em seu favor. Esta é a verdade". das.
I Santa Catarma r+: 't�r�a :I?r. landa dos Reis Martins Camillí,
Vitor Lima)- �omemorarao, João Afredo Campos, João B�

�

.t33 500 Id do "os assim, condignamente o acon, tísta Belin, João Cirilo Vela.

Indiferentes à snueção as nos ..
't "

-.. SO. � e
S.' tecímento, Jorge Anastácio Katicips, xras-

efetll0S brltaolCOS acabamos
sine Livramento, Leo Mauro

sas forças Armadas. Do programa que Xavier, Ludgero Nichues, LuÍ21
<, _LO�:DRES, 6 (V.,A.) - Os de receber, à cuja gentileza Nunes, Lya Lopes Viana, Maria

RIO, 6 (V.A.)
-

- Os orgãos tecnicos das nossas força:s a:?- I ef�tiVbs "i�tais
.

ao' Exer,cito ré agradecemos, constam as se-
Dalva Farías.. -Mauricio' dos

znadas não estão indiferentes a situação internacional. De mo.
i

gular britânico se el-evam -= guintes Solenidádes:
.

. Reis, Milton Cunha, Narbal Al-
do especial o Estado Maior Ger.al, sob a chefia do, gen�.ral S�l- ao que consta. _ em 1.0 de ou' �s 8 ho.ras: - MIssa em

meída, Noely Bosco Mendonza,
. d as na Catedralvador Cesar Obino, vem examinando atentamente a situação, tubro último, a 433.500 solda,. açae, e .graç , Pedro José de Souza, Roberval

'O mesmo ocorrendo no Estado Maior do Exercito e no Conselho dos e mais 251.800 recrutas, MetropolItana. '. .' Silva, Silvino Lang Jacques,
de Segurança Nacional. As reuniões e trocas de impressões se que faze� atualmente o seu

As' �O horas: - Cenmo�Ia de
Sílvio Lehmkuhl Meyer, Sula..

sucedem.Ia fim de que não sejamos supreendídos pela evolução �setviço'militar _ anuncia um colaçao de grau, no �eatlo AI-
mita pereira, Ulda Maria Filo�

dos atuais e graves acontecimentos da politica mundial. comunicado publicado pelo Mi' varo de Carval�o. <
>'�tl '::: meno, Walmor Berreta, Walten

.

,
nistério �dlt -Defesa. As 2� horas: _ Sara dan

Mello, Wilton Bittencourt, Yo-t
�----------�----_-------,

"\, t L' T ís Clube
,

! Na in>esma data os efetivos

I
san e, no Ira., em ..

, landa Bonassis e Zeno Barbosa

'.I Lei Orçamentaria da Dnião sancionada dos senticos auxili�res 'femini- São homenageados, pelos da Silva.
,

I 'éf' -t d nos atingia a cifra de 22.800 novos Contadores ,os srs. Dr.
,--------

ontem 'apresentou um d lei e P1?, efetivos das três arihas se Aderbal ,R. da Silva, g�verna- Faleceu. repentina,.,
C $ I) !l18 021 431 00 P'ara 19r:"1 decompÕlein da seguinte ma_ dor do Est�d?, P�of. Fernando t

-

r lr_d. . ,
I

' li,
, neira: Fôrças de terra: 367. Machado VIeIra e,Qs Profe,sso. meu e vet6rano

(
.!

'I, '800: M' h' 129200' res Abel Alvares Cabral, J. J. -

Dal-5taO presidente da Republica sancionou a lei que orça a re-,' .' -:- arm a: '. ,-'
de Soúza O'smar Cunha Lin- I10'r I

. "O f' d ' C $
, !Avlaçao: 188·100. ". WASHINGTON' 6 (A P)celta em 91'$ 20.550.211.000, O e Ixa a espesa em r I

dolfo A. G. Bereira, AcaclO S. ' I
,

,

•...
-

22.868.232.431,00. E, pois, de Cr$ 2.318.021.431,00 o deficit do

A t-"g d\ N 't 'I Tiago Wilmar ,Dias Anibal Charles G. ;Ross.' secretarIO de 1m,. �
... . "r I os e 'a a' 'prensa do preSIdente Truman, fu-,

eXerCICIO fmanclem de 1951. Nunes Pir�s José Leonardo I t" t' Casa
_

,

-, , eceu repen Inamen e na

I • .'
' EtAPÓRIO ROSA Casen, Eugênio Doin

. V�eira, Branca. O veterano jornalista �e

IncendiOU 'se o LOld Guatemala»· Mario Roberto Bott e SilVIa A. 64 anos te�� um ataque .de coraçac..

IJUl
-

,

«
,

' Para- 8,ofroDtar a· c. da Cunha. poucos �mutos depoi� de .uma �,
'.

-{J "

_, V'to L' m-
conferenCia com os Jornallst''tll

",
. ,.' , .

'

'

�. d ambos11 J _A turma dr. � r Ima co
_

acreditados junto ao chefe do e�L_

"
SANTOS, 5 (Asp.) - A

bOr_j
sem .�roduzIdo resultad?, fOI

I CriSe, e c ve poe.JSe dos segumtes contado cutivo, durante a qual fez uma C��

i-J do do nacional LOIDE;! G?A- reqUISItado o./comp�reClmento! _RIO, � �V. A:) _ -:- �mbora res: _' , .,_' posição sohre. o segundo el1Colltn�

'l'ElMALA, atracado no porto I
do Corpo de BombeIros, ,que nao haJa restnçao, ate o :no' Aarao Steudel Are�o, Aldo en�re .. o, p�e�ldente Truman e ().

desta c�dade, começou a lavrar ;para ali enviou um"a guarni� !mento, o Oonselho Nacional Santos, Alex Ramos, Alinor pl'lmellO mmlstro Attlee.

fogo, na manhã de hoje. 'lÇãO sob o comando do 1° te-
I

de Petróleo - disse hoje ao li Mello (Orador), Am�ry Bot- S fi-.� comanda�te �õ nav�o, .ca- nente SalvadorMu�er. ,
"O Globo" o seu presidente - to Guimarães, Antônj.o Gosta- ·ra.

.

eanor
pltao LeoncIO Vldal RIbeIro, Tod;: "

t
' 1/6 h .

acha_se preparado para

en-,
vo Werner, Army FaIsca, Auw Roosevel' '

'd ·t
aVla, somen e, as o .

l' '1· B d V'· B il·'OUVI o pelo sr. Renato LeI e ,

"

"

t ' f
frentar uma posslve CrIse no re 10 essa a elga, as la· NOVA YORK 6 (v. A.) _ E�

r-cC _ ras, apos mgen es es orças, ' . .. .
"_

-cantana, delegl\do de planta0 .

d' I I
forneCImento de combustlVelS

I
Umat, Carl Werner Kruger, cohsequência de um telefonema a_

na Policia Central, revelou que co:r:segudlUwSet',.us�n °t�ula put- em virtude do agravamento da Cesar Atila Batalha da Silvei- nônimo, que ameaça�a de morte a
, venza a ex mgnlr ota men e'. -.' . ." '.' h EI R lt-desde a tarde de ontem, em . A '. A

. sltuaçao mternacIonal. Para ra Cid Carlos Porto., pagoberto sen ora eanor ooseve, os �o..
..r: t

O mcendlO, estando toda a cal' .,

t' 1 'd W 1 il il'
liciais tomaram ontém prccauçoes� ..r ude de combustão expon-. . t' 't d'd

tal Ja es a quase conc UI o um a mor S va, Darcy Bras Ia-
ta ga pIa Icamen e per 1 a, d' t S t

'

,
.

, . ,especiais para garantir a seguran�
,....nea estava ardendo a carga plano e, raClOnamen 0,. no

.

an os, 'Dea Cunha, Dmora ça da viuva do presidente R�ose;.
<lo pOI�ão nr. 2, constituida de I O "Loirde Ou�temala" chel- Declarou tambem o general Flavíano Vieira, Elfrieda Lina velt.
lllais de duas mil toneladas de gara a Santos, procedente dos. João Carlos .Bo.rreto que estão Hummisch E'roni Joa.quim AI- A senhora Roosevelt, que � de;.

enxofre, e que era destinada a Estados Unidos, devendo, sô.! sendo estudados elementos pa- ves, Estefano Nicolau Savas, legada junto às Nações- Unidas.
êste pôrto. Como tôdas � ten- ore o' sinistro, correr inquéri': ra a fixação. dos preços de Gerson Bosco dos Sant0s, Gui- (,0:11_pareceu .

ontem a um jantal'\ _

1- • '. •• ,
•

I 'ofICIal proteo'lda por forte e"col"),,,ativas até então feitas para to na la DelegaCia de POllcIa: venda de gasolma, querosene lherme da Silva d'Avila, Gun-I de 110]1'
.•

'"

i
" ..

,..:! I .t- CI UlS ,regressau< o sem 11 f';''Uebelar as cham?-s n�o tiv�s- e na Capitania dos pôrtos.
I
e oleo "Diesel" nacionais. ter Stl'oich, Hamilton José Ber. I vidade ao s€'u hotel.

'

í

/

Q lUIS .ANTI®-DURIO DE SANTA CATARINA

"�I� • D. Gen.te. SmNEI'NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ,..lBBUDA B.UlOI,

Ano XlIV I Florianópolls-:- ·Qumta·felra, 7 de Dezembro d� 1950
,
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,
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Unho belga para vestidos em todas as cõres metro a Cr$ 8900,
(custa ri o r rrre.Irrre rate Cr$ 120,00)

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

_ Milhares, milhares de vestidos, blusas, saias, maiüets, por preços que são

Um"'verdadeíro desafio ii época, na A MOOElAR!!!·

I
I
I

, .-

"

, i

í

Para ENT��GAem DEZEMBRO,
.

'

,

"�

"

,
"

• i

-.

Temos o praser de comunicar a,as senh�res
interessaâos que estamos' recebend� I nas-"cri,9ões Fara e�tr�ga dos famosos a� . p�
Universal no mes 'proxlmo
v i n d ou I' o. ������_)_' _

_

FIGUERAS&J.IOMS tLTDA.
-

,.,"
-

:�ili��i,::i! PORTO ALECRE®I\.G.SUL

��LORiANÓ�i)-LiS (FlLiAL) R_.TIRADENTES, 5
AGENTE 5 EM:- B;urtllnau,Jolnvile, Cacador Cresciu"1a
Araranguá, La ge-sl J oaçaba, Tu barão é Vi,dei Ya\.'

,

••••••••••••••••••• i • • • •• ••

l+. .._ e .._••
'

.._ .._ e .._ .._ ......._.�.
'� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .TT.�•.
Y I t::: Pés tortos=Peurnatsmo _, Fraturas - ,�t��:. Torceduras Defeitos t'isicos �t�'� �
.!. DR. MOHTV - DOMIT I�t�'
ti+'. I�tt
..�. CIRU.RGIA ORTOPEDICA E' GERAL ,�t"
�i· Tratamentos especializados das doen�as, defeitos I�t�
�t· e acidentes dos ossos e articulações. - Doenças I��l
�. de senhoras, varizes e úlceras das pernas. �:!
�� �:,'+'�. CONSULTo R. Marechal Demoro, 220--Fone: 1226 ��.!. i Das 2 às 5 horas da tarde. /

�t�
� Pela manhã �com hora marcada, no

�:�:�: Instituto de Medicina e Cirurgia do ':�:��. Paraná.-:Fones: 67 e 2706. ',�:
.!. RESID. R. Pasteur, 419.-Curitiba.-Atende chamados �:
Â �
.........................................................................................++:...++� ++:...++:. ..
*_�_��-.�...__�����_�_�_�_�����_�_�_�_ .:�_�;,y_�-�_�_�_.'J

Leilão lnédito
. SENIlCIONAL
Aguardem' para Diuito breve na

, Praça 15' de Novembro

(iRANDE SU"PREZA
.:

têC�:?-"', -

'-- )
-

' ,

, �
.�

, '

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

__C�/�()�().-.Ci�)._

VENDE--SE

para a

Sociedade de Floria nõpolisCurso \ de
'

admissão
_.......--:

,

Alu-ga�se
BL����:�;av:! no����: C��\:0e:�: Leiloeiro Oficial DEMERVAL ROSA,
i�alayão de agua frIa e quente,

'

--'- --.- _

campaínha elétrica, dispondo de

amplas sálas devisita e jantar, 4

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

chuveiro para empregada.
A tratar na Avenida Rereilio

I

Luz, nv, 3i-Fone 1076.--

Uma. casa e um terreno à
Avenida Trompowski, 52.

.
, Tratar o prêço. na mesma.

Clube Doze de Agosto 'Procura-se 'casa
, De ordem do sr, Presidente, levo ao conhecimento do -\ I

'

'--

srs. asso.ciados que, a partir do d� 26. do corre�te ���' na para \ a ugarBecretaría do Clube' se, encontrara a Iísta -para inscnçao pa- Procuro alugar uma casa de me.
/

ra as senhorinhas que desejarem DEBUTAR no grade Baile de teríal. que esteje em boas condições,
São Silvestre que este Clube ralizará em a noite de 31 de não, precísando ser no centro. Da-

- A T.A.C. - Transportes Aéreos Catarínense S/A, comunica a seu�
Dezembro.

-

se prefereneia a que tiver garagem distintos fregueses e amigos que transferiu - 'seu escrítorto para &'

FI
. ,

r 22 d N· b I
ougalpão.' rua TIradentes, NO i2�Loja, com telefone N° i053, onde espera con�

orianopo IS, e ovem ro de 1950. Tratar com o agente do Rapido tínuar 'a> merecer a preferencía com que sempre foi honrada .

_

I ( (,
ARNA�DO DUTRA Sul �raSiJeiro _ Telefope i172. Florianópolis, 30-1i-50.

Dir-igido pelo/Prof. José Warken

�Fmíciona em Janeiro e Fevereiro.

Exames pana, giná;io masculiJos e femininos
para a Escola Industrial e Academia de Comércio.

Inicio das aulas: 4 de Janeiro.

Inscrição: dias 2 e 3' de Janeiro, das, 8 ias iO horas da manhã.

Local: Altos do Albergue Noturno, Av. Rercilio._Luz N° 20.

Curso completo: -Cr$. 200,00, pagáveis no ato da matricula.

Informações antecipadas: Rua Alm. Lamego 67.

r

VALVULAS

."1.1',_
MAIOR ESTOQUE,

AUân���. r����o��!· Lda. II
\

ii.
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o ESTADO--Quinta-feira 7 de Dezembro de
_ 1950 3

RITZ
A's 5 e 8 horas

Sessões Chies I
O filme màís festivo e catí-

Ivante de todos os tempos !
,

A .estação é Vérão... mas
(ALVARUS DE OL1VEiRAL há !pI1imavera nos corações! II•

Há uma profecia que afiança que o mundo em que esta, Alegre como um PIC_NIC! --..--
Festivo como um grande FE-

. .mos vivendo terminará destruido pelo fogo. A primeira vez foi AD Sh k
i

I-

.um dilúvio que o acabou, para começar de novo, pois está-
RI
UmO�rOdigiO de beleza(! .

a espeare, UmBraz DOS II. UU.-
- -'vamos natúralmene adianados demais... IDILIO PARA TODOS ShI Nós também dissemos isso há uns 12 anos atrás: _ Que 'I'echnícolor versus aw POR AL NETO
-o mundo terminaria sim, pelo fogo mas não fogo vindo do I

• com. LONDRES, 5 (B. N. S.) -'I, A ./

.

'

. MIckey ROONEY -, Gloria de mais variada e versátil companhia "V. é o primeiro braz que eu co.
centro da t�rra, ou partido das altur.as como castigo aos .hO- HAVEN -,Walter /00'STON nheço" disse o norte-amedcano.. ._ .

,

'" de atores e atrizes, e .:jJ menos em, .'.mens por nao se entenderem entre SI. . • Canções. ..' estatura individual; foi hã pouco "Braz?" perguntou o dr. Jose
que o rogo viria do próprio homem: Ele mesmo se íncum, Idilios. ..' apresentada em Londres. Trata-se de"A.lb�qUer�e, sem entender.

.

viria de descobrir engenhos âe guerra, capaz de, num dia que e corações que cantam! dds caractéres criados pelos g5í1 .

Sun ,explIcou o norte_amer�.
_.

esta a muito lo d t
.

d t d
' No Programa: membros do British Puppet anti cano. "Brazilian, abreviando do.nao

.
v 1 nge, es ruir o mun o o o pelo fogo. . .

.1) _ O T.1.�porte na Téla _� braz" r

O
' . J!J.:j Model Theatre Guild que celebra' .

nosso proximo fim foi previsto que será pelo fogo, uma Nacional. o seu 250 aníversáárío, ol1"bodas Agora, de volta ao Brasil, Albu-
-\Vez que já o foi, pelas águas do Dilúvio ... Mas será maior a 2) _ Metro Jornal - Atua- de prata", e encenou, perante ca- q.uerque senta�se no meu escritó..
vingança do Onipotente: -,- Vai Ele exterminar pelas mãos lidades.

-

rnara de .televisão , "shows' quo n�'Ee comenta"d d breví
.

do homem, exterminar a nossa civilização: canhões, metra- Preços: Cr$ 5,00 e 3,20 bem poucos teatros do mundo te; sta ��pacl a e para � .reVl9:l'\
Jhadoras rádio, eletricidade, gazes, etc. etc... aviões tudo "LIVRE" - Crianças /maío, riam capacidade para financiar se tudo, explica um

.

aspecto 'nnpor-
, '

res de 5 anos poderão entrar ti t f em' de carne e ôs tante da personalidade 10 povo.íseo nas mãos dos que querem a guelTa, cumprirão a vingança as 5 horas .'
os ar IS as oss

. .

. . _

norte-americano.
i'

do Supremo. Vamos camínhándo, sim, para,' o fim do mundo, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

so; . .

"Aquele amigo foi o único qU!lEntre ali maríonetes estavam não
pelo fogo; fim traçado pelo Chefe Supremo, para matar a so- ODEON v

apenas as que são manobradas "por me chamou de "braz", mas isto

beraniã e o egoísmo humano, para terminar o poderio da 'I'er, As 8 horas. cordéis como também as que sãd acha.se perfeitamente de acôrdo
,

C 1 L P' D lo'
, . com a tendência do povo.Ta e lembrar a força Divina, mas executado pelo próprio' ho- .oossa rOlgrama Up operadas por luvas das - quais f.!l_

. "Para êles, 'um' cruzeiro é umI zem narte integrante. Muitos dos.mem.
, ALAN LANE

-'

cru, um norte-americano é um
que tomaram. parte sãQ favor-itosA nossa profecia também deu certo, infelizmente. em dos programas de televisão da H. yank, um pracinha é um GI, Fran..

A bomba atômica veio provar o que dissemos há anos A VINGANCA DO INDIO B. C., e representam perscualida- klin Delano Roosevelt é FDH, o

atrás: - EStamos caminhando para o fim da nossa éra: _ Lutas!
�

des famosas, sendo operados pOI'
novo prefeito de Nova York., Vi.

TorcI'das" 70 .. cente Impellitteri é Impi, etc.O nosso mundo pode terminar - pelo íogov mas das pró-
.

. "crianças" dos 10 aos anos ne

2 "Tudo se faz para ganhar fem-
�.:prias mãos 'do :homem; êle mesmo destruirá a sua própria) \._O ESPA-DACHIM idade, destacando-se a Laurey

po, para abreviar as coisas não
b
',.' A , • Company, dois de cujo�mémbr')s .

-o ra, a sua propna ciencia, a sua propna engenharia, pe_ Teehnieolor essenciais, de acôrdo com o ditadoc-
, -partir-ão dentro em breve para res;las suas próprias invenções diabólicas. . . com lizar uma excursão de 16 semanas

de que tempo é dinheiro .. ."
E' êste será um castigo bem merecido. Larry PARKS pela Autrália. A tendência indicada pelas abre-

Por que não trabalhamos pelo bem da Humanidade in- Olga San JUAN O falecido-George Bernard Shaw viaturas idiomáticas enc01!!:.!uc
em todos- os sectores da vida nor--teira? Para acabar com as moléstias que nos afligem? Com No Programa:

_

pagou o seu tributo a um operador .

, . '. te.amerícana na opinião de Al.O Esporte em Marcha de marronetes, Mr. Waldo L. Lan, 'b
'atormentam? 'Por que guerra e des:

Nacíonal. 1 t
.

d
-

.

AI I uquerque.c ies er escreven o para e e uma p'. E t d U- id$ 3 20 '. -

_. I' or1SSO nos s a os m os sePreços' Cr, 6 20 e cena de mar-ionetes com o tema I .
. ., ,

Sh k
.

SI T d
constroe um automóvel em menos"Imp. 14 anos". a espeare versus taw, en O

I d '')'0.. d
.,.

< I' tempo do que em qualquer i>utrj)
• '! ••••••••• "." • • • • • • • • COl1lp eta o O�;) a_,.o ,e existência, . .

TAd d
- .

d t'-"> 'JROXY a associação pretende organizar pais.
_

.0 a. a pro uçao In us ba
/

n As 8 horas uma sél'ie de' espetáculos para «) no;te-,ar:el'lc��: segue esta n1)l·�a.-O- , -Programa Duplo Festival de 1951. .

ose e. uquerque, <? con e
ANIVERSáRIOS: ,vento, a,. 21 de novembrQ ultL

AMIGOS DE AVENTURA CIdo urologIsta brasileiro, estevo
A data de hoje assinala o mo, de um robusto gâroto que com

.. . \._._.. : . . . . . . . . . . vários meses nos Estados Unidos.
. . 'Não de as'inola nas ruas. Auxilie Dedicou_se a estudar não só as·.aniversário natallclo das se- na pia batismal, receberá o no- . Lynne Roberts

I" _ • •

guintes pessõas: me de Francisco-Rodrigo.
I
SOLTEIROS EM LUA DE MEL as aSSOCIaçoes benefIClentes. I'

suntos de sua especiaFdade mas
. ..........•.• • . • . • • . . . • • .• .. também a observar a vida do povoA senhorinha Zenita Grams

T
com..." norte.americano.-

N N al"gr.ama· r".ido,- Adela Mara IMPERIOovak, filha do sr. Nestor o' 'I:. � g � ,.. \O' .o:t Rechard Crane De inicip, Albuquerque descobrh.
-vak, gerente da Casa Proco. Relações dos tel,egramas .PE!{idos' I Estreito uma afinidade entre o povo dog
piack, em. Canoinhas; na DR. do D.C.T. No- Programa: L_

_ As 8 horas Estados Unidos e o do Brasil.
Izildo Wielenski, Antônio Viei- 'Jornal da Téla - "Nacional. Vicente Celestino. ":É a' cordialidade" afirma Ai.-'a menina Normelia, filha

ra P,edras Grandes; Oswaldo Kum; Preços: Cr$ 5,00 e 3,20 em buquerque. ,,' '1_1-_
"{io sr. Targino de Sena Perei- "Imp. 14 anos", O :Él B RlO' ';"(",_.-

_
Ronant sr. Silvestr'e; Orlando Ma-
noel Base Aérea; Pedro Santos

Sil�a Jardim 73; Marina. Rocha
Mariia.; João Vitorino dos Santo.s',
Base Nayal; Iraid,es, Tiradenles 17;
Vitorino Stringnri Escola Tecnica;
Taidy Silveira Tiradentes 62; Cur
so Motoristas Praça General Ozo

rio; João Pires Conjunto residen
cial Saco dos Limões 87; Sebastião
Gomes jardineiro; Livr,aria Central
Cons,elheiro Mafra 6; Carlos Boa

llaid familia; Martinho João Mar
tins rua Almirante Alvim;. Jos�
Pel�eira Hercilio Luz 26; EmUia

Campos Machado Morro Manoel
Tomaz Capo,eiras; Olga Moisés
Olavo' Bilac 924; José Mada Rua
das Graç,as 9 EsLreiLo; Francisca
Praça 15 de novembro 18; Itagil
do Ferrcira; Oswaldo Rosa Luz
Av. Maul'o Ramos 51; Ritinha Rau

lino Vila Operaria ,Saco dos li
mões; 'Edith Pereir.a' Tencnfe Sil
veira 129; Cecilia Linharcs Ma
chado Rua Irmão Joaquim' 311.

, ....

:. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

i NATAL--Jesus nasteu--NATAL
�t"
�:." O mmpórl/0 Rosa' oferece os melhores artigos de natal

-

�:." - n _ pelos melhores preços.
�... Tâmaras-Figos-Passas-Nozes-Amendoas-Avelãs-Chocolates-Balas-Brinquedos.;. t de qualquer tipo e ricas BONECAS. Cestas de Natal (as mais lindas) PQr

1:
.

qualquer preço e para qualquer. bolso.
�... Os proprietários' do EmpóriQ Rosa, agradecem aos seus clientes a prefe-
.:. rencia com que sempre foram distilIguldos e, no transcurso de mais uma

.:. data maxima da Humanidade desejam aos seus freguezes,
� amigos e ao publico em geroaI um�:."
�:." J'eliz Natal e prõ.sper.o Ano /Novo
'�i� ,SALVE 1951 ..

.:..
- Rua .\l'cipreste - Paiva Edf. Ipase - Terreo 1 ...... �-�-� ... -�-� �.. -�-.. - ......

'

... '

------------------------=---�----=-------------=-----� ..•..•�....�.��.�.�.�.�.++.�.�.�.�.�.�

Vida eocial
.�Diário da Me'ropolé/

•

.� Bamba ·AtôlQic8, é a profecia bíhlica
�/

:3!S necessidades que nos

'truiçôes?
A bomba atômica quem sabe não veio mostrar que a

proficia ao termino 40. mundo peta fogo vai evidenciar-se? ..

(Lida ao.,microfpne da Rádio Guarüjá)..

-Ta;
o jovem Newton Lisbôa,

'-filho do sr. Osni Raul Lisbôa,
funcionário do Hospital "Ne
rêu R,'amós'?;
- a exma. sra. d. Alda Go_

lnes da Silva, esposa qo sr. Os
car Damasceno da Silva, co

merciante no Estreito.
- a menina Ju'lia Adelaide

·

PinteI' filha � do sr. Antônio
-Pinter;
- a menina Mirian, filha

· do dr. Jorge Japur, -comercian
--te.

NASCIMENTOS
O lar do dr ...", Hildebrando

M.- Souza Menezes e de sua

exma. esposa, d. Aida Nardí
-- Menezes, residente em Tanga
..

rá, está de pa,rab.ens com o ad_

Panelas de Pressão ARNO
a Cr$ 5tO,00

Grelhadores Etétricos �
"

a Cr$ ·300,00
na Elefrolandía

os 1.750.00Cine-Diário
o quanto custa uma enceradeíra�

A If N O
ELECTROLANDIA

Icua Arcípreste Paiva �difi(}fo Ipase'-Terréo.

'�

. .,.....,..-.-.. '; .

PARA OS -MALES DO
r� FrGADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

,H E P'"I C H O LJI N
\

o R E M E'D I ·Ó QUE'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 Q ESTADO- Qu�ta-feira, 7 de Deze_m_b_l'o__d_e_19_5__0 .__�--
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Trasnportes Aéreos Calarinenses·S.8. *
�t·
�t·
�t·
�t��.

..�.�

.....

..'t.

..�.

..�.
...�.
..�.
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�t"
�t·
�t·
�t"
�t"ti: \_

TRAFEGO MutuO COM:, :i:ç� Cruzeiro do Sul-Rio :::
ti·, Sdvag�POr{o Alegre .!.

f Pluna-Montevidéó �

�� PAS"AGENS E CARGA : :�
� y
�p ::florianópolis '!' Fiuza Lima &: Irmãos ;1:'�.� Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565' ���� �

I�:� < Agência CRUZEIRO DO -SUL
'-

:l:
..... Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500 ..... " "'.

'..�.' \; \ .."t. (orrespon�encl i

�t Em Itajaí: Luiz Noceti :1: '

Comerciai

�..� Rua Pedro Ferreira (Ed. Bauer) Telef. 329 e 330'
.."t. DIREQAol

.�� Em Blumen8o: Agência Cruzeiro, do Sul :!: Amélia M Pjgozz!

�:., Rua 15 de Novembro, 1326-Telef. 18 .:. Ru. General Blltencourl, 48

�i. �i. (Esquina Arber�ue Noturno)

�;: Em Joinvile: Soe, Comercial ((Mi:1I3S» Ltda. ::: .Colégio Calarinense
bt•1 ,/ '. . Rua do Príncipe, 482- Telef. 455 '\ ' ..�.! /, ,!Ed�ta' I \._�� Em outras cidades do ksta<'''do com o_'-Ssub-a eentes ::� �

�"4,, Li I' L v, ....�'" e- �..'" Exames de Admissão: Inscrição: dias 15 a 30 de novembro.
"."t� da Cruzeiro do Sul ..:. Exames dias 1°' a 2 de dezembro, ás 8 horas.
, : :. Documentos: Certidão de idade, atestado de vacina e sanidade.
Iy ,

.

•.
,. � �ames' de 11 época: De acôrdo com a Portada n. 163 e 636.

- �,.
.

- ,

��

�.'•.'� IP�M��M�q���oebm�dfi�:
. I'+' �-. � � � • � • � � � � � �

•.
� � • � � � � � • � • • • � � � � � � � � .��� � , Em fins de janeiro.

II Para os demais: 'frimeir'a quinzena de fevereiro (12 e 13).,
III Exame de admissão: Inscrição: Dias lO a 13 de fevereiro.

_

Exames: Dias 14 e 15 de fevereiro. 1

Para os candidatos ao exame de ac!missão haverá um cursa de
preparação regular desde 29 de janeiro. Mais informes com a diretoria.

J
1

i SORVETERIA DE 8 FUROS"-lIARCA ,,' ,

r.orri r.aoAr.iflariA narA illO lit.ro� dA sorvete. pq11iDlltb r.om com

pressor "COPBLAND" ortgínal, motor de 3 H. P. e batedelna com mo

tor de i-H. 'B. em perfeito estado de funcíçnamento e conservação.
TRATAR NO "EMPóRIO ROSA".

Agora, sob i! orientação té�Dica da Cruzeiro do Sol
ESCALAS:

As SEGUNDAS, QUARTAS F- SEXTAS-FEIRAS:
Rio-Santos-Paranaguá-Curitiba-Joinvile-ltajaí
Lajes e Porto Alegre.

AS TERÇAS, QUINTAs E SÃBADOS:
Porto Alegre-Lajes-Florianópolis - Itajaí-Joinvile
Curitiba-Para:naguá-Santos e Rio.

Modernos e possantes aviões ]ouolas
·Tarifas reduzidas

fRAQUEZAS EM GElAI.
VINHO ClEOSOTADO
fi S i L V' E I I A "

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

f�Nf5� •. .1.25% 4218 Coira Pod.lS>CS _�_
nU.CRAN", PROSEBRAS PARAN4 ,_CUR1TI.A

1 Colégio Catarinense
ESTUDO DO �XTERNATO

Para fomentar ° aproveitamento intelectual dos seus allJ'"'
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.'
"

Matricula: Sendo o número de vagas reduzido convem, far
zer logo a matrícula na Secretária.

�, .

o

, Mensalidade: Cr$ 100,00 por mes, alem da mensalldade.
Nota: Mês começado deve ser pago integralmente.

"ORESGO" ,

"URGAl�IZAÇÃO ESPECIALIZADA DE SEGUROS,
RESP. LTDA."

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

COMPANHIA DE SEGUROS RIACHUELO
Incêndio, Transportes e ,Acidentes Pessoais

CORRETORES OFICIAIS DO
Inst. de Prev. e Assist. dos Servo do Estado. (IPASE)
r- Seguros de Vida, sem exame médico até Cr$ 500.000,00

. .,- Seguros de Garantia Hipotecária, com· prêmios mensais
reduzidos sem exame médico até Cr$ 500.000,00. "'\
ACEITAMOS SUB_AGENTES NO INTERIOR DO ESTADO

, .

Admissão ao 1- ano doCurso f'un
damental do Inst, Tecnológco

de Aeronáutica
o Comandante do Destacamento da Base Aérea de FIo·

rianópolis, faz- saber que se encontram naquela 'Unidade, as
instruções no concurso de admissão ao 10 Ano de Curso -

-

Fundamental do Instituto Tecnelógico de Aeronáutica em -,

1951. encerrando-se em 8-12-1950, o prazo para eJ1trega de

requerimentos.
Florianópolis, 9 de Novembro de 1950.

CARLOS DA COSTA DANTAS - 10 Tenente - Ajudante

Desfibrador de madeira
Compramos um desfibrador hídraulíco para polpa de ma

deira, 'de ibom fabricante e em perfeito estado," capacidade

aproximada de uma e meia tonelada por dia; ofertas para

Desfibrador - ex. Postal 248 - Bahia.

DATI LOGRAFIA
(onrere
Dlplom. \

ME'l'ODOI'
Moderno 8 Eficiente

\

ONDAS 'LONGAS
/

Rádios Atlântida
o sucesso'[da técnica' electrôníca - Atlântida - Super construção paea durar mais .:_ Atlântida - Som natural - Alta sensibilidàde

Grande alcance Ótima seletividade VENDAS A VISTA E A LONGO PRAZO

Rádios Electro'êt� - Transmissores - Amplificadores,
Atlântida Rádio Catarinense '_ Limitada,I -

_

Atlântida "

,

_----D-l-·r-e-to-r:-t-e-C'::"D-iC-O__W_AL_T_E_R__L_A_N_G_E_J_r_. .:...... R_ua_. Trajano, n. 31
.:>

Telefone n. t459
__

'
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o E.STAOO-Quinta-féil'a 7 de Dezembro ôe M5J �._-���------�----����----------�--�--------_:::����--:_-=:_-=��������::�---------------- ..----....��......----�...

-: TEI.HADO

·ONDAlIT
I Lira Tenis Clube Escr�t.ório de Conta-o;

. PROGRAMA DO MES DE
-. bllldade Santa

DEZEMBRO

(Ca" tarl·08Dia 8 - Sexta.feira - Soirée de
Formatura das Normalistas do Ins-
titi{to de Educação.
Dia 9 - Sábado - Soirée de For-

matura dos Contadores.
Da 12 - Terça.feira - Soírée

de Formatura dos Cientistas do Co
légio Catarinense.
Dia 14 - QUinta-feira - Solrée,
Dia 15 - Sexta.feira - Soírée

de Formatua Ginasianos do Colé-
gio Dias V,elho.

,

Dia 16 - Sábado - Baile de For
matura da Primeira Turma da Fa,
culdade de Farmácia e Odontologia,
NOTA: - Será permitido branco
r ,

a rrgor,
Dia 17 - Domingo - Soirée do FERIDAS. REUMATISMO E '

Grêmio dos Funcionários Publicos PJ..ACAS SIFILITICAS
- Coroação da Rainha Eleita. 1711-1,-r de NpnUel·raDia 20 - Quarta-feira - Soirée D B
de Formatura da Turma da Escola U.d'oac8o :ulZUlu DO UQtcUDlDt

do aflUt.
Industrial de Florianópolis. . .• •..• .' _. _.,. . .•.. , ..

NOTA Para as festas acima seI�
T E R"'" E N Oobrigado a apresentação de convi-
"" R ""tes e para os associados do Lira

o talão do mês de dezembro VENDE-SE 1 lote situado fi,
Haverá severa fiscalização na por.

Avenida Mauro Ra�os perto
tãria. •

do Campo do ManeJO.
Dia 25 - Sesunda-feíra _ Gran- Tratar nesta Jedação com o

,diO�at soirée dGe Nadtal - Ambietnt� � j �::'. ����::..����:i:....... . ....
cara er - ran e ornamen açau;

-In�cio ás 21 horas. - Sorteios de Casa de nego'cl"obrindes as senhoritas. A tarde -

Grande tarde infantil com farta ,,�

ddistribuição .de brinquedos aos fi_ a ven· a
lhº-�s ,associados. com inicio ás Por motivo de JViage� vende-se,16 horas. no Estreito, uma casa, de negócio
Dia 31 - Domingo - Magistral com muito boa casa de moradia.

baile .de gala - São Silvestre apre- Aprovei-te esta oportunidade.

sentação das debutantes de 1950 II Informações na agência deste jor.
'9 Sábado - Fárrnacia Moderna Sociedade. Apresentação da dança P I SOLA- Rua João Pinto. da Polonaise - A atração dos tra.; ara co ocar
10 Domingo - Fármacia Moder- ��c�:��l�:!�es de reveílíon do cre.

am .Vell �apatona - Rua João Pinto.
\

U "u. �
Santo

f • Todas as festas serão abrtlhan- .) PROCURE16 Sábado - Fárrnacia tadas pela Orquestra do Clube sob

O' Ida direção do. magistral pianista swa
"

O17 Domingo - Farmácia Santo. Murilo Ulisséa - Exclusivista em
.

Antônio - Rua João Pinto, musicas para dançar. tele íon es 1536 e 1324
:23 Sábado _ Fármacia Catari;

NOTA: A lista de l}desão para as P-15 de Nov. n.22- 2'. andar
senhoritas que desejarem debutar

_.... 1
encontra-se. com a sen�orita La�la I ."Iu f.Uel ..

Freyeslet""'l e o sr. diretor social filla 1
do Lira. de. "11••'& ••• • aeDI..
Préviamente será anunciado o inr, .�... ,ara. .... -POIPO......

cio dos ensaios para as debutantes , ... ea'eraeta •• 'caaDI'r.macia Noturna -'Rua Trajano.
e dança da Polonaíse, IlUTU'Q P&DII.L.

30 Sábado - Fárrnacia Santo

"'_�
;/?�,
v�:�
"';'

DURAVEL '-
• Elaborado com material betumiuolJo
inalterável e fibras de alta resistência.

• Recoberto com mineral refratário.
• Moderníssimo sistema de labricaçéio
norta-americano.

• Pesa 5.'10 Kgs. apJ'Olr. por mt.2.
• 1.OOOmts2.\ransportam-se fàcilmante em
um caminhão pequeno. .

• Requer mui pouca madeira para slla
colocaçélo.

\fCON�MICO
• Baixo custo inicial_
• Grande economia no transporle.
.. Madeiramente levíssimo.
• Colocaçtio fácil ,com pregos com�n••

\

ONDAIITs/A
a,.,'.JJ�MiI!!116 C A J X A , O sr A L 3 3 9 8 _ $ Ã O , A U L O

Distribuidores em Santa Catarina:
CARLOS HOEPCKE

Servidores Públicos
Santa..Cajarina

" SERVIÇOS MÉDICOS '. ,

Dr Danilo Duarte - 2as., 4as. e 6as. das 17 as 18 hs.

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

_ 3as. e 5as. das 14 às 16 horas

(doenças �e senhoras em seu

consultório). Aos sábados, na

sociedade, clínica em geral, das
\ 14 às 15 horas.
_ Diáriamente das 15 às 17 horas
_ (exclusivamepte crianças em

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

Observações - A Associação não se responsabiliza -
-

por nenhum tratamento especíalí
zado sem a prévia indicação dos .

médicos da sociedade. Nas visitas
à domicilio o transporte correrá
por conta do associado.

"

Naldy Silveira _,20 Secretário

.
i(omité LOcai Catarinense de Segur.s

Assembléia 8eral fixtraord';nária
Ficam convidados todos os associados e representantes

-das seguradoras que operam neste Estado, para a assembleia
,,geral extraordinária à realízar.se no dia 15 do corrente ás 9
:lloras da manhã na Séde da Associação Comercial de Floria

.nópoís. á rua Trajario nO 13 sobrado, gentilmente cedida pela
.sua Diretoria, afim de ser discutida e resolvida a reestrutura-

��ão deste comitê em atenção as recomendações do síndtcato
-das Emprezas de Segudos Privados e Capitalização, do Rio de

...Janeiro.
" Florianópolis, 1 de dezembro de 1950.

Américo Souto - Secretário

l\tlAGROS E FRACOS
VANADIOL

E indicado nos casos de fraque,'
za, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancías
tais como Vanadato de sódio, Líei
tina, Gilcerofosfatos, pepsina, noz

'de cola, etc., de ação pronta e eficaz
nos casos de fraqueza e neuraste
ruas. Vanadiol é índícado para no,

mens, mulheres, crianças, sendo fór
mula conhecida pelos grandes me
dicos e' está licenciado pela saude
-Publíea,

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

Ass. dos
de

Dr. Renato Costa'

Dr. Miguel Sales
Cavalcante

Dr. Ed. Moenoivk, C. O.'
Reabriu sua c.ínica. Rua Nerêu Ramos, 38. Nesta.

S/A
Plantões

Antônio - Rua João. Pinto .

. Dirigido e odentaro por té�
cnicos diplomados e compe
tentes. Aceita-se qualquer'
serviço atínente ao ramo, ín
clusíve correspondêncía.
Preços módicos.

Cx. Postal, 3J8. Florianópolis
Rua Crispim Mira, 41

Sta, Catarina
. . . . . . . . . .. . .

CASA MISCELANEA: dletri
buidol'1l dOI Rádiol'''' R.:C. A

iCtor.\V6lvul.. .rDilCola
Rua Cotilelheiro'_� Mafra

I

I
\ .'

- Isso evidencia
anormalidade i a s

funções gástricas. O

melhor, para normali
zá-las é a M a g n é si a

Bísurada, que neutra
llza o excesso de aci
dez estomacal e exer
ce benêUca ação

sobre o fígado.

nens·e - Rua Trajano.
24 Domingo - Farmácia Catari,

nense - Rua Trajano.
2-5 Segunda-feira (Natal) - Fár-

Agnstfnho - Rua Conselheiro Mafra
3-1 Domingo - Fárrrracia Santo

Agostinho - Rua Conselheiro Mafra

O serviço noturno será efetua

do pelas Fármacias Sto. Antônio

e Noturna, situadas ás ruas João

Pinto
\
e Trajano na 17.

A presente tabela "não

ser alterada sem prévia 'autoriza.

ção deste Departamento.
Departamento de Saúde Publica,

em 27 de novembro de 1950.

Luiz Osvaldo d'Acampora
Inspetor de Fármacia

..... , . . . . . . ... . . . . . . . ... . .. ..

SE I SUl LIIIGUI
ESTá SI8URHOS••••

Magnésia
'Bisurada'

. •••••.........................•

Deseja -um emprego

poderá

I

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

instrução. e ocupações anteriores e se passível fotografia.

,QUER VESTlR·SE· COM CONFORTI E ELEGAMCI.. I
A

Mello
B-ROCURB

Alfaiataria
/

Rue P'elippe Scbmidt 4�

VENDEM-SE
As residências, com grande area de terreno, situados à rua Frei

Caneca, nrs, 152 e i58.

I
Tra,lar à rua Sald,anha Marinho, nO iS; diáriamente.

-"..-
-

I lia geID com segurança e rapidez
NOS CONFORTAVEIS l\lICRO-ONIBUS DO80

RA?IDO «SUL-BRASILEIRO»
./

Florianópolis - Itajaí - Joinville - Curitiba

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cock-tail dançante no Coqueiros Pratn Ulube
J)ominuo -Dia 10- Cock-Iail dansanle. das ,9- horas em diante, com o cO.HcursD da
orquestra exclusiva do "Doze", sendo que os associados deste clube, ficam con

vidados- p-ara aquela � reunião, • no ,arislocratico clube praiano
Federação 'Auuática de S. CataJilil
A DIRETORIA E O CONSELHO que o mesmo 'participe das Reglt.

SUPERIOR DA FEDERAÇÃO :I\.� Las promovidas pela FederacáEJ;,
QUATICA DE SA.l�rA CA'TARINA do Remo de São Paulo, nos próxi
em reunião realizada hontem., em mos dias 25 e 28 de [aneíro. erre

sua sede provisor-ia, no Edificio vista de tratar�se de Entidade re--,
do Clube de Regatas "Aldo, Lnz", conhecida pela CBD;

, deliberaram' 49 - Mandar constar em ata:,.

Campeonato Paulista 1� - Ced�r a pedido, por em- da presente sessão, um voto de

de 4tlet·l�mo
prestimo, ao clube de Regatas" AI·, louvor pelos trabalhos prestados

àJ do Luz", o OUTRIGGERS SANTA pela Secretár-ia e Comissão Técní-

S
'

P 'ULO (V CATARINA, para serem efetuados Cia',' na regata de/,15 de novembros• i'- ,,6 .' A.) - Adis.
ES"""OCOLMO, 6 (U.p.), -I

Nyheter"·. - "Jannseson está em - os treinos de suas guarnições que 5° - Distribuir aos filiados Oi
.1 puta do XXII Campeonato Paulís-,

di
-

d f t f' irão tornar parte nas regatas a rea, ante-projeto do novo "Código dei'''Por que não mandamos um con içoes e orçar, o as 1'0 In- ,ta de Atletismo, sábado e, domin- '

homem a Bão Paulo" estão
j dandês Koskela, e s. 'm,elhores cOr- g

,

d
' Iizar-se em São Paulo, 'nos dias Regaias 'desta Federação", mar:...

'" s , o, na praça ' e ,esportes'do ,Clu-' r-

-J : redores norte-americanos a se em- b d R t
25 e,28 de.janeiro proximo, concor .. cando (J. prazo doe 30 dias, a eon-

perguntando os cronistas es' penharem â fundo e certamente
: e "

� es-a �s Tieté, não

-podsria rendo as provas classicas "FOR. tar desta data, para a recepção de,
rti 1

. ter Sido mais auspiciosa para o ÇAS ARMADAS DO BRASIL e emendas;
•po vos ocaIS. não deverá 'ficar além da 4R colo- esporte base, não sómente em São

Já há mais de uma semana cação, na lista final' de' 'vencedo- Paulo 'e no Brasil mas também
QUA-RTO CENTENARIO DA: FUN- 6° - Fazer constar, ainda n�

que foi aqui recebido o, convi res em são Pauló. 'para 'todo o t·
'

, DAÇÃO DA CIDÀDE DE SÃO ata dos trabalhos de' hoje, um vo-
COI1' mente sul-amerí- PAUL""', t d I E

,.

H te
•

te dos promotores da corrida "Se não mandarmos .um homem cano o que e' ex Ii d
'" o e ouvor ao sr, urrco; os r-

, pnca o com o
20 D t

. '-

Cl b N S tã G' I d FASC ped,e São Silvestre, a realizar ..se: êste ano a, São Paulo isso será feít tl
' , ,

, , - e errnmar ao ue. au- no" ecre ano era, -ao' • ..

leIO e Adernar Ferreira da Sil-, ti 'F
.

M" II'
�

't I f
-

d A t P
.

l:a 31 de dezembro naquela ci- 'Uma confissão de pobreza e� pode-
" -

'...I ' I
'

,

- ,ICO rancisco arune 1,' a en .re-
.

a con ecçao o n e- roje o re-
-

va, 16ll'a a.Ilda o "wo1'd mundãal
ga do OUTRfGGERS SANTA CATA. ferido no item anterior.dade brasileira, 'para que a' rá fazei' com que não sejamos con- do salto-trtplo. com 16 metros, ,es-, RIN' '

'CI' b d R t AldA -: • -, , "- ao u e e ega as o Salas, das sessões em Floria_n.:>soCIaçao Atletica SUECA, vidados no ano próximo!',' tahelecido há 14 anos p,elo, japo-
• ,

'

,

mande um representante seu nez Naoto Tajima, nos jogos O1üll-
Luz.cmediante termo, de responsa- nópolis, 30 de novembro de

partlcípar dessa' já famosa Recreativo - Clube picos de Berlim, em 1936. Nêste bi��dade�onceder ao Clube ,de ne,
1950.

EURICO HOSTERNOeompetíção, mas ainda não .fol \

C d·
feito, conetituí a apoteose de uma gatas ','Aldo Luz", r Seoretárto ' Geral da FASe

escolhído que:m será �sse atlé- _,ocor 18 competição brilhante, na qual ou- icença para

t�. O conhecido �undIsta. Ber_1 De ordem do sr_. Presidente con-
tros resultados técrricos excelen- -De 'CraqDe�I" a- moede' I- ros falsostIl Albertsson foí convidado ' <, tes, foram registrados como por l�

. - .: .

I'
vido atados associados e' não asso-

_pela Assocíação, mas declinou .
'

.. .
,exemplo, os 47"8/10 de Argemiro CID-ADE DO M-E'XICO 6 (U.P.)" do local onde estava detido ma-s

�e aceitar o. ?opvite, 'por .mo eIad�,s para 'assistIr � sOl�óe da�- Roque, nos 400 mts. finais do 're- _ A policia federal acu�ou a dois que ainda se encontra no pais, 'se
tlVOS de famIhà. Agora, os cro� 'sante que est'e Clube levara a efet- vesamento de 4 x' 400. inclusive; Jogadores profissÍonais df,) futebol gundo se acr.edita..

ni�tas- pér�ntam por que não � 10 na noite de 9 dif corrente" com tirando uma diferença d,e 20 me- ,de po,s.suÍl·em mais de 7.000 dóla- Raimúndo Bibiansi Orsi, arge�_
fOi e�colhIdo, outr� que possa. ,inicio ás 21 horas, ,e ao mesmo tem- tros, e ficando a 2 decimos, do res em moeda .falsa. Disse que o ti�o, ,e 'MéÍ;'rio' Gon2lal:ez Hlel"I'erw(
e queIra concorrer aquela com-I"

"record continental do nosso' Ben- d';nllel'ro ,fOI' l'n,troduzido no ,p,ais mexicano" foram detid'os num Clll-,,',
t·

-

'

po apresentará a coroação da rai- "
'

,

pe lÇ�O., ,
'

"

,-to de Assis. E ,ainda a Ademar, por intermédio -de Max Cossman, fé dal..J)arte baixa da cidade qua�
"Pr,ecisal1lO's aproveÍtllr e.ssa 0- 'pha que se efetuara as 23 horas, dispensamos uma cotaçã'o espeúial, trafic.._ante internacional ct.� entor- do Gonzalez procurava -entregar a.

po'rtunid,ade para publicidade no esperando o comparecimento de p'(llos seu; dois saltos de 7m�!), pecentes, que há dois m:êses fu�iu, Orsi. 3.000 dólares falsos.
Brasil", disse o maior jornal sue- '�odõs socios -oe e?,m.as. familias. .em distancifl, nas provas' _de ,sábao

COA�h:D�gec����:t�éter;êsse jmnal
As .senhoritas que n�o estiverem :�. a��;��osS!�!P�liI7!�0, p��:r� �:;�� Um b ra S I-I e' 18 r'o 'I-gU a Ia reco rd e m'u o- d Iaa I-

, vestida de baile não poderão dan-
bele' ceI' 'no,'a 'marc'a mll'ndl'al seque há, pelo menos dois candida- " ,

tos, Curt Soedenberg e Gusiar Jan-
sal'. recordarmos, que, na quinta teu· S. PAULO, 6 (V.A.) _ Um, ra registrar um-recorde mun.-

rues-on, qúe aceitariam sua desig-l
Milton Luiz Rosa tativa do salto-triplo, "queimado" dos �aiores feitos do esporte I dial parà o Br�sil.

l1,ação. - AcnesoelllUru o "Dage,n.;; 1° Secretário infelizmente, saltou 16,02. , -

t ç·t d tI 't t· ICom os r,esultados de sá))ado e brasileiro nos ultimos tempos, Es e J.eI o o a e a rICO OI';'

,domingo, -o São Paulo F.C. laureou- foi registrado na tarde des do- registrou-se quando em dispu
se Campeão Paulista de Atletismo. mingo pelo grande atléta Ade- i ta do campeonato estadual de
pela 7a. vez, totalizando 202 pcn- -,' 'atletismo, na pista do Tieté.
tos, 'Seguindo-se, a A.D. Floresta, mar Ferreira da Silva. do São sendo também oportuno sali--.......__com 100 C.R. Tieté 84, C. Campi- -.

, _ I .,' -.

'--""_'
n�ro R.' N. 70, Pinheiros. 66 e C.

Paulo F.C., no salto trIplo, entar que amda ha pouco, na.

?� ordem do senhor Presidente
..

ficam <pnvidados todos, A. Paulistano, 42.
-

igualando o recorde mundial disputa do Troféu Brasil. êle
os SOCIOS deste Clube e exmas. famIhas, para tomarem par_ de' 16 metros, de TaUma. An- melhorara por duas y.êzes, ()
te n,a FEIJOADA" ,com que será comemorada a brilhante vitó- ........••...••...........•

tes de Adernar sómente a na-
"

d t·A esmola dada, filas ruas agrava'
'

, - seu proprIO recor e Gon Inen..
ria do "Aldo Luz", na regata de 15 de Novembro, obtendo o

o problema da" mendicancia. dadora Maria Lenk, conseguL ,tal.
maior numero de pontos e conquistando o Campeonato Ca-

........•.................. ' ) f

tarinense do Remo de 1950, a realizar�se domingo proximo,
dia 10 ás 12 horas, na chácara do consocio sr. Erico Espindo
la, nos Barreiros.

A condução será em onibus que partir;i da sede doO Clu- Cam
-

t.. C· ··oca Ibe á:s 8 horas, pC)Ís' haverá durante a manhã daquele dia, na� peORa O arl
Iquele local, uma"'regata interna do Clube, com vários pareos. í de futebol

,Florianópolis, 5 de dezembro de 1950 RIO. 6 (V.A.), � Após a rea-

;1Eurico Hosterno - 20 Secl"etário lização da sexta rodada do re-

turno .:do ,campeonat0' carioca

I
de futebol, é a sc�uintt a co�

R-u m O C�e r t o locação dos clubes na tabela:
,

,
Profissionais - 1 () lugar :.:_

América, 3 pontos perdidos; 20
lugar - Vasco iS Bangú. 6

pontos perdidos; 3'" lugar -

Botafogo, 9 -pontos petdidos;
49) lugar - Fluminense, 13

; póntós perdidos; 5° lugar -

Olaria, 1·7 pontos perdidos; 6°

'lugar - Flamengo, 19 pontos
perdidos; 7° lugar-Bonsuêes
so e Madureira. 20 pontos per
didos; 8° lugar - Canto do

Rio,.24 pontos perdidos; 9° lu-

J gar
- São Cristovão 29 pon

tos� perdidos.
,

/:

Direção de PEDRO P.lul'o MACHADO

Os suecos e a - Corrida de
São Silv.esire'

Clube· de Regalas ,Dido Luz
'" -

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

A Bússola é o instrUl11en to que indica -o rumo.

Nas bússolas o norte é sempre indicado por uma Flür de
liso O ESCOTEmO st:gue um caminho - 6- caminho da perfei
ção - É o seu uma "Flôr de

N

Norte, a sua me·

ta. E. da mesma

J.is" também o é

0'0 o cio Escoteiro.
_.;..--- .

maneIra o O -Escotismo levaque
050 Ese

NOde da agulha

é indicado pOrI'

.. 05 rapazes à per
il

feiç.ão, de�envol·
s

,

vendQ-os física, moral e inlelectualmen�e; os três poulos da
Flôr de lis repr,esentam aque1.es três ,objetiv'Üs e simbolizam ainda
os três arlig'os da prome.ssa do Es,cotciro.

VIUVA

OSVALDO

participam' o

VICENCIA DIGIACOMO SILVA

MACHADO e LYCASTE MACHADO
I

c�ntrato dt:; ,casamento de seus filb6s
NIlma e LUIZ Fernando. "

7'

NILMA E LUIZ FERNANDO, NOIVOS.
,

Florianópolfs, 2 d.,e Dezembro, 'de 1950.

J

J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
Dr. (L"RNO G.

GALLETTI
ADVOGADO

Crime e ai...l

OOllltltll!ção ri. Soel.ciClel..
NATURALIZACOE J
TitulOl D.alarat61'10fl

I
Elcrlt6rle • R.'ld.nala
Rua Tbad.llt.1 '7.

FONE •• 1463

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
e"

DR. ANTONIO Dm MUSSI
Médicos

Cirurgia-CUniea Geral-Partoa

Serviço eomplet.o e espeeíalísado das DOENÇA! D.
SENHORAS, com modernoa métodos. de diagnó.Uco e tra
tamento.
COLPOSCOPÍA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

,

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

Consultório: Rua Trajano, na 1. {O andar - Edifieio
do Montepio.

Horário: Das g és 12 hora. - Dr. Mulli.
Das 15 ás 18 horas ..l.- Dra. Mussl.

Residênma - Rua Santos'Dumont. 8. �Pt:o. I.

--------- ----------------------------

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal áe Medicina. TisioZogista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização

. pelo S. N. ,T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, a8
Consultas, 'diariamente,

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

\
SIm!

s s o e SOCIAL:

POIR10 AlEG'IRE

RUA VOUJN ,'ÁRIOS DA PÁTRIA N;O 68 . 1.· ANDAR

CAIXA POSTAL, 51\3 • TE>L!;FONE> 6640 • TE>LEGRAMAS: .PROTECTORA.

"
,

............_ ••J..T__.."._
...._�%-...-J�...

-

... w7_-_.........__...._-...........,....T....
-

..G•..._.....� ....�. =
.»

RADIOTERAPIA
·/RAIOS X

<,

DR. ANTôNIO MODESTO
Ateade. �mente. ao Hospital ele CuNad.

Ru. Vitor Meirelea L 1.

Fone manual 1.701
RESIDINCU' '1

"

!&venida Trompowsti n
Fone manual 711

------------------------ .

�:D,. Roldão Con,onã
-

CIRURGIA GP:RÀX,- - ALTA. a·
IlURGA - MOX,_STIAS D. ••

NHORAS - PllTOI
J'ormado ,ela J'aeuldade de Il..
.. .. UIllTenlldade de SIe PaaJ-.
onde foi ...ístente por ylrfoa ..... ..
&.rYIeo Cirúrgico do Prof. .AllJfit

CeI'rM' K'"
Ctrurlla do eatômago • YIat Iirnla-
ru, Intestinol delgada • 1f'OII.. tini>
de, riuI. prõdata, beldp, .....

nlriol e trompa•. Vr.ricoeela, �
ceie, Y&rian e benlu.

t'..on.ulta. : Cu J ii 5 lull'lu, • I'S:&

l'eUpe Sehmldt, 21 (alto. da eu.

P�IO). Telef. 1.5,.
."Id�nela: Rua J!;ltenl JaAl.., 17';

Telaf. M. 764

Dr. A. Santaela
(rormado pela pacuIdade KaetOr
aal de I(ejllcina da UIi!"entdad..

do 'Braid!)
lUdIco PQr cencursc da .&uIatID>
ela • P&tcopatas do Dútr1to'

PederJl].
Im-interno de J!lospltal PllquJt,.,
trico e IlanlcOJB1o Judic1l.rlo

lÜ8 Oapital Pedéral
ax-tntemo da Santa Oua de 111>
.er1córdta do Rio d. JIUle1ro
OLtNIOA ImDIOA - DODOU.

NEE\V08A8
Oon8u1t!1r1o: :Id111cl0 Am6l1rl<>
..to - hla I.

8f1111d&nc1a:
Avenida Rio Branco, 144

.

Das 111 .. II àor"
Telefone:

Oonsultório - 1.aea.
a.atd&nc1a - Lili.

Tl'on.�rte. regulares de carga f cc stJ to de
,

s-Io FRANCISCO DO_ SUL para IDVI 1011
I lnfol'magõ•• Gomo. Acrent.. e

Plorí.ooPoJl. - C_rioI HoepckeS/A - OI - Teletoue hUI ( ih 1. tele,:
São Ptânciíco do Sul-C.rlo, Hoepcke S/A -CI - TeleloQo ô \fTl � tMACS:

í Dr. Pofydoro E. S. Thiago
->tn&.r da Maternidade e JIlé4ililll 40 Médico e ••rtclJ'.

cOMPANIDÃ .T"l1llN�r"DA"iiA1ííA"
--

� 21NI��.�:1s�g��· _ cr-

ao :::��.�eAa=:·d:' Flo-

� RURGIA PARTOS Maternidade

fudada em 1870 - Séde: IAIDA) ltqnÓltico, control�' e tratamento X>ençu dOI órgãos ínteraoe, .....

INCANDl08 E TRANSPOR'l'ES
.

�..do da ·gravidêa. Díetnr- eíalmente do eoração e '9'UO&

Cifra. i•.Balaaç. i. '1'" lÍoa da adolescência e da menupau· Jcençu da tíroíde e derom &1&..-
CAPITAL J! RESERVAS Cr' lO.iOO_CI(HI,lo ll. Pertubações menstrnats, Á'll'l'l

.

(lulu ínternsa

,Responaabildadea ••••.• ..• • .• . . . • . • . CrI '1.978.401.755,'7
\
aaç6e1 e tumores do aparelho flenl ,-."Jlnica e cirnrttla de If)IIIhorillll -

Receita •••••• •.•••• ..•.••.•.•..••••• CrI 87.053,245,30 ti feminino. Partos

:
.

,Ativo •.••.••• . .•• ;; ...•.•• • •. :..... Cr' 1-42.176.603,80 Jperaçi'Jes do atera, oviri08, tróm- fISIOTERAPIA -. ELECnÓCAart
'Sinistros pagol nOI áltimol 10 .Boa ...• CI:f 18.687.811,30 lU, apendice, hérniu, variaM, etc. DIOGRAFIA - METABOLlS.O
Responaabilidadea .. ":,' Crt 78.731.401.101,20 C :b.'IU'1Jia plutlca do períneo (rn- BA!AL

� Diretorea: j� 1IrU) IORARIO DE CONSULTAS: -

<é·Dr. Pamphilo .'Utra Freire je Car'9'.IIa.� Dr. "rane"e. i. � \SSISTENCIA AO PARTO B OPIJ.. q1àr1amente das 15 la 18 ho-o

ABlaio MallllOrr., Dr. Joaquim Barreto de AraiJo • loú AI,r... RAÇõES OBST8TRICAS ruo

'_,.:r.,....T&T&T.,yr,.....;.T,.:r&T.T..T.........-._._............_"....,..T..T.........,....W'w:_..T.,:r...... oi .T.. ':__• »MJlçU glandlllarea, tiroide, o..,,· CONSULTóRIO:

\N, bipopise, etc.)
J{§tnrbioB nervoaoa - Eaterllldad.

R�gimes.
O1UU.ltÓrio I\._JoJo Pinto, , -- 'ltll
ül
ReaM. R. 7 de Setembro - EdU.

::ou e Sousa - Tel, 846.

Dr. Newton d'Avila
Ciriqia geral - Doenças d. s.....

.... - Proc:toJogia
FIetricidalle Médica

::oDaolt6rio: Rua Vi�or Meirele. n.

li -- Telefone 1.307

Conaultas: ÁS 11 ,30 hora. e � tar·

AgenCia Oeral para Sta. Catarina tOR':�d1ê:!��a�:: ���eRamo. a.

/"'
Rua Felipe Schmidt, 22-Sob. • - Telefone 1.m.

Caixa Postal, 69 - Tel "Pretactere" - FLORJANOPOLIS-
Dr. MárioWendhausen'
atai.. .édlea 4e adaltoe • m&a'IU
ooa.ult6r!.o - Rua Joio Pinto, II

,

Telef. )(. '10
�ualta du • li , ......

...4.uIa: J'eU,. BeUdtt L "".
TaId. 11.

I
-I

I
i Dr. Pauto Fontes
I Clinico • opM&dor

00aa111tório: Rua Vitor X_RI... ,I.
Telefolle: \,405

,. OouultQ du 10 Ú 11 • üa 14 U
�. m. a..ldb-ela: Rua !ll__...

I,or. Mi;O��:-��:Peleira
I

Clinica Cirargica
Mol.üu ie Senhor••

1 'CIRURGIA GERAL
... Serviços dos Professores Bene-
bto Montenegro e Piragibe No

gueira (Sio Paulo)
OoUltlt&8: Das U ii 17 horu
... Fernando Machado. 10

Dr. M. S. Cavélcanti
� ad__ta .........

.

alIA Saldulla ltari.... l'
.

::.,.. .. ".
.

, ,

".'08_bio

�IVIR(iEM ESPECIAliDADE" da
elA,WETZ�L]INo gsTRí A.L .. rOI N v [L L ru: (Marca r l( r!1

.o Y.lU DO I'I',U.u
- P.roeuea .. .ldJJieia

, . ProP'I••� )

LIVB.A.RU. .,, Ll� )1;] .lH .-

aou.

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORI"\!AL S. LINO

I
Edifício IPASE - 2. andar

Caixa Postal 260

FI�ria�ÓPolis
- S. Catarin�

�

,
j
I
I
J
•

/
..........

·VDÃa
..

ii
.

TiiB:iôDiõi· ........ "4'
PORUe V. .. cuu ou t«rreue ....

yeJ,·ferf
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OESTE C!T4BINE-NSE O- emprestimo d'e Minas na Frane",
Gentilmente ofertado pelo. .

Belo Horizonte, 6 (V.A.) - O cimentos de.ordem ínternacio.,

professor C.andido Naves, se- nal não conseguirão frustrar
cretárío das Finanças dó go: os entendimentos que .se- ./

vêrno mineiro acaba de regres, acham em sua fase final. '
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Em declarações a imprensa ... ,

Nao somos a eitos a,o e ogio sal' o 10, on e 01 para en-
.. _

faeíl, razão por que nos senti- caminhar conversações relati-
o sr. Naves apreciou a pOSlça()1,

êstí á 'I' do sr. Juscelinç KUbitsC.hekmos muito á. vontade ao fazer vas ao empres Imo' ser nego- 'I - "

'to. em re acao ao empres Imo di-"
êste registro bibliográfico, em cíade com a França e os Esta - "
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que as palavras de sntusíaa, dos Unidos. O titular, das Fi-- zendo que o. governador eleito-

mo e louvor se impõem diante
. .

- esta agradecido ao �tual go-
..

d
'. - nanças mostra.se otímísta com, verno pela colaboraçao que lhe:da nossa SIncera a TIllraçao. '
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f" d S'l o
o andamento das: negociaçoes, I esta prestando com 'o, prosse=Zedar Per eito a � va - �

I. ' . _ -

.

d t d "NEM TU- achando mesmo que, ao me-. guímento das negociaçoes com..

festeja o au ar e I -

'

_

PERDIDO" "ATÉ I"nos
por enquanto, os aconte- i a França e com os EE. UU.

DO ESTA - , . r
'

QUE SURJA A ALVORApA" e --.,...'---""----'--.------------
"PERFIS DE ALGUNS CATA- ii I' P

·

\Obí o dRINENSES ELUêTRES" ",oge.o ODZOOI [etívo O
D é'. realizou um excelente trabalho '

R 'te ",lo_ema de divulgação popular sôbre
1J!GI......,Wlly.;_!l.li�la'i ••-.e.:c'"p,

'O ary
/

. as prodigiosas riquezas e' as

'O cl-nema frao-ceAs' 00\ ,"'B,rasl·'1 imensas possibilidades da rê.
_ gíão oeste de Santa Catarina.

- Seu primoroso trabalho or-
por um ,cinema de sangue- novo,

.,
.,;., .

moderno, dinamieo e sobretudo ganízado com l'hteIIgenc.la,
orientado com _.o maior

brilhantlS-' apresenta�o. com art,e e' escnto
mo. • ,<. com objetIVIdade, da.nos uma

D�retamente ligada ,a esta �eno� visão panoiâmica sugestiva,
vaçao, apareceu �,Fla�ça FIlmes

'. .t fiél do progresso al-
do Brasil cuja or-ientação geral se conquanQ,

. . .

deve· a J�an Séfert, do "Consor_ eançado pelos m,.lJl1lclp�c1s. de
tíum Franco-Americain de Filmes. Pôrto União, Caçador, Vldelfa,
Os exitos dos nossos filmes deixa-! Tangará, Joaçaba, Capinzal,
ram .patente o i�teresse g�ral das I Piratuba, 'Concórdia e Chape
plateias do, Brasil pela cinemato,
grafia francesa.' do após-guerra, e

consequentemente essa solidarie
dade se fez sentir decididamente
em nossos desejos de dar ao pu.
blico aquilo que melhor lhe con

v,ehI. Estamos ce�tos -de quê atin

gímos esse 2àminh<l de 1948 até
1950. E mais certos estamos de

que continuaremos na mesma tr i;
lha com a produção que temos ps
ra apresentar em 1951.

SURiPRESAS
A primeir-a surpresa, será sem

duvida "La Taverne de New Or.

có. "

Encerrando esta aligeirada
nota enviamos aZedar perftei
to da Silva as nossas calorosas, Encontra-se nesta oC,apital,
f-
..

t
- • desde ontem., o sr. Angeloelící açoes.

, Ponzoni Prefeito de Videira
Quem está de parabens,_ po: ,e presttgioso elemento pes e

rém, em primeiro plano, nao e dista naquele próspero muni
o autor: é o povo de Santa Ca- cípio, a quem .apresentamos
tarina, com o qual nos congra, _c_u_m_p_r_i_m_e_n_to_s_. _

tuíarnos, jubilosamente, pela
magnifica obra de dtvulgaçâo
do valor da gente e da terra

oeste catarinense.

(Comentário da Rádio Gua"

rujá, lido ao microfone ante

ontem).

Crédito Mútuo Predial
autor, recebemos o' novo livro
de Zedar Perfeito da Silva, sob
o titulo "OESTE CATARINEN-

Comunicamos aos nossos prestamistas e ao publico em geral que

em virtude de já estar novamente funcionando a LOTERIA FEDERAL
reíníciaremos nossos SORTEIOS normais a partir de dezembr� em

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

Clubes de Sorteios.> f'ica- esta Sociedade aguardando o despacho da au

toridade competente para designar a data da realização dos Sorteios
atrazados face a paralizaçãó da LOTERIA FEDERÁL, agora já em no-

,

vas atividades,

fU)RIA�OPOLl) - 1 de Dezembro de 1950

O cineasta francês de hoje avan

ça em ritmo acelerado tanto no

conceito, publico internacional C0-

mo na opinião dos mais' ahalisados
cultores da sétima_arte, no seu

campo artistico. A .diferénça entre
à produção artistica trancesa oue
se faz desde 1938

,

e a que se viu
até 1947, é positivamente clara, �u
explicando melhor: enquanto que
(JS filme� franceses de 1939 até
1947 se apoiavam apenas no SPU

valor artístico, dependendo unica
mente de um gosto essencialmente

intelectual, os de 1948 para cá são
,

ao contrário. de um agrado geral
que' abrange vitoriosamente diver-
sas camadas. .

E haja vis� sucesso como "Es,_
cravas do. Amor" (Dede D'Anvers),
"Anjo Perverso" (Manon) ,

"Vito,
mas do Destino" (Au Royaume rle"

Cleux), "Por uma noite de amol"',
e tantos outros exibidos recente
mente na capital e em vários 'pon.
tos do territorio brasileiro.
Esses filmes, como tantos outros !eans". que tem nos principais pa

aplaudidos pelo publico e a criti- i peis Enol Flynn, Micheline Pres
ca Internacional, é parte do gl'ãn- sle, Vicent Price e Agnes Moore
de programa de distribuição que a head, Como se verifica, um elen,
França Filmes do Brasil - empre, co quase americano num filme

-

sa ligada diretamente ao "Conson- francês! A dlreção e Robed�lorey
Hum Franco-Americain de Fibnes e a impressiolla�te narrativa de Exposi�ão Escolar
(Corram), com' sede em Paris ._ que é possuido, alias bas'eada nu" ,/
iniciou ha cerca de três anos em ma história origin�l do. pro�)rk em homenagem .

nosso pais. O primeiro "A mã0 rlo Errol flynn. Este fIlme, amda qua i "
- l

diabo (Le Main du Diable), teve a: inteiramente rodado .na .França, e à Marinha /-
propriedade de angariar úma verdu_ todo ele falado em lllgles. .o Departamento de Educa�
deira siniPatia do publico brasile( Logo, depois virão mais os <.c- _ . .

ro pelo filme francês, alérp de re- guintes filmes: "Justiça est fatte" çao do Estado, partICIpando-dOIS
velar Pierre Fresnay, que logo tCJ (com o titulo brasileiro provisor�o, comemorações/da "Semana po
ve o. seu prestigio consolidado co- de "Justiça é feita!!!), que acaba I Marinheiro", inaugurou, on
'mo "Monsieur Vinoent, 'Capeião das de obter o maior galhardão do tem ás 14 horas com a presen
Galeras". -Outros s'uoesso,s segui-; Festival de Veneza, onde foI cO,n. ça de altas autoridades dvis
ram_se. Em geral, filmes que �e

I
siderado o. "melhor filme". A di- .. '..'

mantinhflm, como até agora, qna- ferença de "Justiça est faite • cuja �l11tares e do m.agl�terIO cata.

tro, cinco, seis e até sete semamlS história se baseia num audacio- nnense, bem organIzada expo
em cartaz num unico cinema.

; sissimo caso de Eutanasi,a - pe"- siçao com trabalhos de escola-
UMA QRANDE ORI1��NTA\ÇÃO

.

tenc� ao jovem realizador André res, homenagem á mariva do
Os frutos foram objetivos. O d� Cayatte, e o elenco ineluiu Mignel B s'l

nema francês, liberto de, certas Aucrair leuding-man" de Cecile
ra 1 •

eonvenções, passou a outro extra- Aubry 'em "Anjo P�verso", e aio_ A exposição, que se instalou
lUO: o da qualidade ligado a Uill da um novato, Claude Nolher. no seguhdo andar do 5° Dis•.
agrado geral por parte do publico. "La Ronde", ó filme que renne trito Naval agradou em toda
Dir,etores, tecnicos e artistas pas- Simone Signor�t, JJ'ean,-Louis Bar- linha.

.

saram a renovações. Surgiram aio. rault, Simone Simon, Fernand Gre.
da valores novos em di,yersos c�m· vey', Serge Reggiani, Gerard Philli.. Não de (lsmola nas ruas. Auxilie
poso O publioo e os criticos aplau- pe Danielle Darrieux Odette J

ore-l
as associacões bimeficientes., , '

diram seJ;ll reservas os nomes de ux, Isa Miranda, Auton Waibrooy, _w.w._.w _ _ w.._._._._._ -.-."W

-Cecile Aubry, Simone Signorp-t. Daniel Gelin e Bernard Bher O. bry sofisticada recentemente
ÚdeUe Joyeux, Serge Reggiani, phuls é o diretór de "La Ronde" mas a "Anjo Perverso,", de Clouzot,
Anollk Aimée, Michel Auclair, Je. que para" o Brasil chamar-se·,l reaparecera em "Barbe �leu) (Bar
ao Marais, Georges Marchal, no "Conflitos de a�Jr". O Festival de : ba Azul), v'ersão francesa de ceIe. '

grupo dos interpretes, e Claude· Veneza outorgou á "Conflitos de: bre historia com Pierre Brasseur
Autant Lara, Jacques Becker, Hell. Amor" dois premios:- um para o

I
nq papel·titulo. A direção de (Bar

ri_Georg,e Clouzot, André Cayatte c "melhor argumento" e outro pa_ be Blue" e de Chistian Jaque e a
tantos outros na parte diret<lrial e ra o "melhor dócor". fotografia foi feita pelo proces's0
t'ecnica. Foram nomes revelados Cecile Aubry - uão ,a Ceçile' All-, colorido "Gevacolor".

p �_R A f E R IDA S,
ECZEMAS,
'INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,

?'
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O objetivo do Rotary é estí.;
mular e fomentar o ideal de'
servir como base de todo em

preendimento 'digno, promo-:
vendo e apoiando:
fI° - o desenvolvimento do
companherismo como elemen..

"o-
to capaz de proporcionar opor-
tunidades de servir;

"

_2°" - o reconhecimento do
mérito 'de toda ocupação util.
e a difusão das normas da étí-:
ca p)rof�ssional;

3° - a melhoria da comuni
dade pela conduta exemplar'
de cada um na sua vida publi
ca e privada;
_ 4° - a aproximação dos pro·
fissionais de todo o Mundo, ví.;
sando a consolidação das boas.

relações da cooperação e áa pazs
entre as nações.

(Texto aprovado pelo Rota;"
ry Internacional).

BRINQUEDOS
EMPÓRIO ROSA

Fpe'GQanao�
O' conspícuo sr.' Saulo Ramos, 'prócer udenista que

tarrib� se faz passar por trabalhi�ta, falando à EvOlução
declarou que estava dentro da orientação sadia do nosso

a.tual pr�sidente Danton Coelfiõ\
'

,

'Nada menos verda-cleiro do que essa assertiva. O S1'_

Saulo Ramos e os seus traballtistas de Santa Catarina, vi_....

vem aqui de sala e cozinha com a U.D.N. Não movem uma.

palha sem consultar a U.D.N! O sr. Saulo, na presidên-/

cia da O)missã�' Permanente, para despachar um r-éque"
rimento, recebe, através de bilhetes_papagáiosf a orienta
ção e as ordens udenistas!

O Jornal que se diz getulistâ yiVé de agressões pessoaiSf.,
aos pessedistas, e mormente ao sr. Nerêu Ramos.

Até hoje não teve coragem para condenar o golpismo;>
-... ud�nÚ?ta, que se preparavà para degolar eleitqralmente Ü"

sr. Getulio Vargas; Porque ,não, o fez? Apenas porque, do-
minado peia U.n.N., éstá proibjdo de fazê-lo.

,

'

Cumpre assinalar que' es�a orientação é 'apenas a da.

ala sa.ulísta. ' .

A maioria trabalhista do Estado, agora impressiona
da com essa lamentável �!\ridão, com"eça a perceber a rea

lidade dos fatos. E do balanço dessa situação êêlodirá' o'

movimento tendende a levar o P.T.B. catarineruse à linha:
justa do' P.T.B. nacional.

\
'

•

Os getulistas barrigas-verdes aprestam-se para, um..

Grito do Ipiranga, que os livre dessa vexatória condição de:'
candatários do partido que combate seu eminente chefe.

Está provado que o sr. Saulo Ramos, por justificada
_, emoção_afetiva, não usará do seu bisturí para cortar o cor'

dão umbilicalque liga a atual direção trabalhista à eterna";
vigilância. "-

Essa operação, todavia, já foi preconizada pelo depu
tado getulista; dr. Volnei Oliveira, em objetivas declara-'

, ções ao. Correio do Sul, da Laguna.
Somente depois do ato cirúrgico, o sr. Saulo encontra-'

rá, com a sua conversão ao Pártido Trabalhista Brasileiro.,
aquela luminosa e bíblica Estrada de Damasco ...

-"Guilhe1'1ne - Tal
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