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o funcionalismo terá Oo abono de Natal M E L fl O R C IM I H H O
RIO, 6 (,C. P.) - Pelas informa- . O deputado Saulo Ramos, despertado pelos nossos co,

�ões que colhemos, hoje, o Aho- mentário às suas mais recentes e estranhas atitudes, falou

no de Natal será mesmo concedi-
aos rapazes de "A Evolução". Apesar de um tanto prolixa,
pouca coisa há a respigar na entrevista do presidente da CaI

do este ano ao funcionalismo ci- missão Permanente, titulo que atualmente mais lhe agrada.
A não serem as incoerências e contradições, que levamos

à conta da inexperiência e pouéa habilidade do repórter que
o procurou em seu consultório médico, parece que a preocu

_;

pação do entrevistado foi agredir o sr. Hugo Ramos, pela
amizade e confiança, que este defruta junto ao sr. Getulio

-mou hoje à reportagem depois de Vargas, e contar a seu gôsto a história dos fatos que antece,
deram as eleições nêste Estado.

Nesse, terreno, nãÓ podemos acompanhá-lo. Não é dos
nossos hábitos descer à retaliações pessoais. Mesmo porque,
sempre procuramos argumentar com a razão e a verdade. E
quem está armado com esses dois elementos, não perde a se
renidade nem a compostura. .

ao fnnclonalígmo. Quanto aos fatos que determinaram a intervenção na

Da sua parte achava justa a seção estadual do P. T. B., não foram objeto de nossos co

mentários. Trata-se de uma questão interna do partido, que
só pode interessar aos próprios trabalhistas. Além dísso, O
E8TADO, coerente com a ética e O estilo, tem por norma não

'projeto, dete��inandl,o Indtstinta- se imíscuír na vida dos partidos politicas.
znente o pagamento "'-de um mês

vil e militar da União e as autar-

Se o sr. Sal,llo Ramos tem alguma conta a ajustar, deve
procurar o sr. Danton Coe140, cuja orientação sadia foi real-
çada na entrevista. (

;guias de providencia social e de

-carater economico. Isto mesmo o

-deputado Benjamin Fará ínfor-

'ter conferenciado a r't'speito com

o presidente Eurico Dutra. Disse

'Ú chefe do governo àquele parla-
Juentar que vem acomnanhando
.eom atenção os �ebates em torno

-do beneficio que se pretende dar

iniciativa, Alpenas fazia res tríção

à base em que fora elaborado \J

de vencimentos aos beneficiados.

E fazia essa restrição porque não

queria que se lhe atribuísse inten-

.no.

qUE os novos 9XI".'iiHLLn0!_',lril); e

aGl.E'les que tivera q llnis de u't:lS

llromoções em virtude/de reajun.

leuniõo no Gcbinete do
Minislro da Justtcc

Medidas asseDtadas na possibiHdade
d� terceira guerru-

RIO, 7 (Via aérea) - No �afinete do Mini��ério da Jus"

tiça realizou-se, ante-ontem, Importante reurnao, estando

presente o Chefe de Policia, bem corno, outras autoridades à

cêrca dos planos subversivos da quinta coluna comunista, em
face da possibilidade de uma nova guerra. Várias medidas tô,

ram assentadas para a manutenção da paz, segurança e tran,

quílídade internas, Também foi decidida a posição a ser to·

mada quanto à convocação da conferência dos chefes de po·

licia dos países do continente, com idêntico -objetívo.
//

Sim� ele'soao
se venderam.,

mas ."-

,O que lamentamos e continuamos a lamentar, como or

ção de onerar mais o Tesouro, C1'1' gão que tem responsabilidade perante a opiníão pública, são

ando dificuldades ao novo gover- as atitudes assumidas pelo _Qeputado trabalhista e seus lide,

rafos, depois da realização do pleito de 3 de outubro.
Assim mesmo só ó fazemos com o intuito' de reconduzí,

De qualquer forma a concessão lo ao bom camínho e à fídelídàde aos principias que vinha de"
.do Abonb

d.
a Natal. "' funcion::lI,iS-I,

fendendo, ora .na A..gse�bleia Legislativa, ora nos comícios da

mo mesmo nas bases modestas campanha do petroleo. r

em' nua vem sendo estudado nas Na s�a c��1Versa com o repó:t�r, o entrevis_tado, no auge I '

"

' ,

t .t I <).0 entusíasrnd, proclama que a VItoria do sr. In,nep "BOmhaU-1ultimas horas, rçqL:el' allpl ixu- l sen é liquida e certa. Mas santo Deus, quem algllD) dia, em,
'

:ção dn Congresgo Nacional para a: Santa Catarina, contestou a vitória do canditato das OPOSi-1necessaría emissão do papel moc-, ções coligadas ao govêrno do Estado? Quem afirmou que es'

da a fim de custear a despesa. sa vitória era ílíquída e incerta, para merecer tão formal con,

,S, t', f" cm o ensamento do! tradita do sr. Saulo Ramos?
, a IS el LO co p

I Vítc t t d
ê

a d G t Ii V
.

t t d
.

, '
.

lona con es a a e a o sr. e u 10 argas, E con es a a
'Presidente da Repubh�a, o depu- unicamente pelos udenístas, que continuam com' as mano-

'tado Benjamin Fará levou-o ao: bras de tôda espécie para impedir que o grande chefe tra
conhecimento dos lideres das di-I balhista volte ao Catete. Somente o sr. Saulo Ramos não vê

versas bancadas com os qLlais' nem percebe isso. Enquanto os' udenistas promovem agita,
t t b m entend'lmc'n-' ções contra a diplomação e posse do presidente eleito, o sr.T seman eve am em u '1 R di Iíd d tí

.

d
' -,

. _.
'

.

' Sau O amos, que se IZ 1 er e pres 19lO, arvora_se em e'
to. Dehalí da a questao, rícou mais

I fensor da liquidez e certeza da vitória. do sr. Irineu Bornhau,
ou menos assentada que o abono, sen. que nunca foi posta' em dúvida pelos seus adversários
será concedido da maneira maís

'

politicas. =--'
amena para o TesolUl'o" contem-I' O povo esperava; especialmente OI? getulístas, que o sr.

1· dê' de venci - I
Saulo Ramos iniciasse a sua entrevista' abordando a tese da

:'Il an o-se com um m s '

,,' d
.

,

•
• '. , I

maIOrIa absoluta, com palavras can entes contra os udems"

mentos. os ,serv,Idores ,que pe� c'

-I tas que não, quereI? reconhecer a �ert.eza e a liquidez da elei
hem ate dOllS mil cruzeuos e com.. ção dos srs. Getullo Vargas e Cafe Filho .

...
.a JUe5Íma importoancia as demais I! Entretanto, c.omprometido com os golpistas até o y:esso-
classes superiores.

- ço e com eles mlstu_!ado em banquetes de confratermzaçao,
_ _ o sr. Saulo Ramos nao pOde, como era de seu dever, se empe-

,

Nao obstante, o depuLa,do Joa:> i nhar a fundo na defesa da validade dayeleição presidencial.
.o governador do Estado, sr. dr. lho'ça, 'aonde já cdegaram os fios

Dl f I t d t B I Ad,'erbaI R. da Silva, acompanha- condutor,e,g da energia que vêm!':
, eo as, I�e a OI' o prole I) eu- O sr. Getulio Vargas que se arranje como puder. Ao de-

d I d H ld P d
.

das uSi'n'as termo-elétl'I'cas do Ca-'o pe o sr. r. aro o .e erner
jamin Farah na Comissão, üe Fi.,' putado Saulo Ramos só interessam a liquidez e certeza da vi-, pI'varI'. _ras, diretor da Empresul, e dos

,

'fianças pretente reduzir ain.da

'1'
toria do sr. Irineu Bornhausen. ','

'81'S. secretários de Esbado, hem Ainda êste mês, s,i')gundo tudo
-mais a' despesa, excluindo do Abo- É a confirmação do d.esprimoroso �pisó�io da eleição de

como do sr. dr. Bezerra 'rrindade, faz prever, FlorianópOlis e as ci-

d Brusque, onde o sr. GetulIo Vargas fOI traldp pela ala sau·
d' t d Ob P'bl' d E d d

..

h t
-.

d'll� OIS ,extranumerarios, nomea os
lista do p. T. B. Os nume).'lOS, falam alto e não deixam mar-

tr,e OI' ,e' ras' no ICas o 's- a es Vlzm as erao maugura (),

d
" . I r , tado visitou ontem pela manhã as novas inst.alações elétricas, quepara os ivm;,so.s mlJ11Si,eno,> sem

gem à duvida: 3.500 votos para as legendas federal e estadu�
.'

,
, '

as obras de instalação da estação lhes fornecerão luz oe energia mai$,
<concurso pela port� larg'a das ta- .aI e 2.700 para o sr. Getulio Vargas! '

I 't' d E t 't t- 'qll.� "'Uf,I'Ci'entes pa,ra o' "'eu consu-e e nc-a o s rei 0, que .es ao pa- lO '" .' ., _

,belas unicas e os servidores tIue Diante disso, depois disso, com�'eende"se a razão da soo
ra concluir-se por estes poucos mo e com amplas possibilidades

tiveram nos quadx:(,}f) de sua,:; re. lidariedade do presidente da Comissão Permanente' aos cala-_ dias. para atender as necessidades do
, - .

'/
d

bares do P. S. D. S. excia. e sua comitiva estive- seu d,esenvolvimento futuro, den-,:parhçoes reajustados, como os, o
_./ Se o deputado Saulo Ramos acha que esse é o melhor

D ram também no munidpio da Pa· tI'O de longos anos.
epartamenLo dos Correios- e 'fe, caminho que prossiga nele. Mas, por favor, não continue a -'-;.._. � _

legrafos. Essa, medida, entretanto, arrotar prestigio de lider, nem a falar em reforma dos ,nossos
<Íf:lveria tambem atingir' a buro· costumes políticos e conquistas sociais.

craias .que percebe;m altos orde· Prestigio adquirido 'à custa de e:lq)€dientes como o que

:nados que, variam d.e dez mil' cru-
foi usado em Brusque, com o sacrifício do candidato a presi-
dente da República, não é prestigio, é bárganha.

:2E.iros a vinte cinco mi! cl'uzeiros, Atos de solidariedade a traidores e de boicote ao funcio
P€üsa o deputado .J;:::!o <...:e_ofaii namento do Pôder Legislativo, não se confundem 'com refor_

mas políticas e sacio_econômicas.
Em sua 'entrevista o sr. Saulo Ramos apenas demonstrou

que ao invés de fazeI' uma politica alta, prefere descambar
para as retaHi.ações pessoais e para os ajustes de conta, com

Lfi'Entos já gct,ld·v,•.'n ulll I'!'llio os olhos pregàdoo no que já pa�sou, para dar expressão aos
.1 ;: (�Jl�{' dI') Nat'lL seus recalques e ressentimentos.

Avióe's ,de 2.700 gni ..
lômetros 'à hora
Dois engenheiros de aviação

declararam, na sessão de aber
tura de 1950 na Sociedade de

Engenheiros Mecânicos dÓS
Estados Unidos, que a aviação
do futuro.v-vtalvez em 1960-
não será y' aparêlho volumo

so, de frente pesada, de hoje,
que luta tanto para decolar ..
Em seu lugar, haverá um
avião jrápido, delgado como

'um lapis, com mais potência
que- meia dúzia de locomoti
vas, com a frente afilada e

asas finas, que desenvolverá
uma velocidade de 2.700 qui..
lômetros por hora, aproxima", I

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

CONVITE
o Comando do 5° Distrito Na..

val, sediado, nesta Capital, enviou

nos amável convite para assistir..

mos, nos próximos dias 10 e 1�
do �orrente, solinkíades que as;

sinalarão o transcurso da "Serna-,
na do Marinheiro".

I
Dêsses atos, constam no pro-

xímo domingo, às 10 horas, missa
solene na Catedral Metropolitana,
pelos oficiais, sub-oficiais, sar;

gentos e praças da Marinha de
Guerra mortos no, cumprimentt
do dever e, na; próxima 4a feira.

- 13-, às 17,30 horas, colocação"
de uma palma de flôres junto ao

busto do Alte.· 'I'amandaré, razen-
do-se ouvir, nessa solenidade, I)

sr. dr. José Boabaid, Presídenta
da Assembléia Legislativa do Es,
tado.

Após esta cerimônia o Coman
dante do 5° Distrito Naval oferece

rá na séde dêsse departamento..

um coquetel ás autoridades e de

mais convidados.alugaram _••

Para breve'a inauguração das
nevas instalações de luz e ener

gia elétricas em Florianóp,olis
e cidades vizinhas

A sucuri e ii giboia 'brincavam
com uma---criança... ,

FILADELFIA, 7 -_ Um me-I dendo as lSerpentes debaixo
nino que se dedica ao extra-do paleta, tomou o bonde
Ilho paSSatempo de colecionar cheio de passageiros e foi pa_
cóbras conseguiu roubar do ra casa. E as cóbras ficaram

quietinhas aconchegadas a<>

jardim zoqIógico, local um:a ,corpo do garoto. Os pais &
SUCURI de 1 métl'o é meio que não gostaram da história
bem como -uma giboia de um e devolveram precipitadamente
metro d� comprimento- Escon' ; os dois repteis .

/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Unho belq ri para vestidos em todas as cores metro a Cr$ 8900t
(custa' rro rrria.l rrre rit.e Cr$ 120,�?1,_

Sedas emp�droa.agam m aderniesimu a c-s 20,00: Sedas estampadas a Cr$ 15,00. Combinações de seda a Cr$ 390(t,

lvlilhares, milhares de vestidos, blusas, saias, maiitots, por tirecos que são

·lJm verdadeiro desafio à época, na; � J\!00E-lAR!'!!
Oficiais 'Lira lenls Clube,

PROGRAMA DO MES DE

DEZEMBRO

Atos
. .

Portarias de 30 de novembro de 1950

O GOVERNADOR RESOLVE
Decreto de 29 de novembro de 1950

e GOVERNADOR RESOLVE Dia 8 - Sextaf'eira - Soirée de

Formatura das Normalistas do Ins

tituto de Educação.
Dia 9 - Sábado - Soirée de For

matura dos Contadores.
Da 12 - Terçafeira - Soirée

de Formaturg dos Cientistas do Co-

Promover, por antiguidade: Conceder Iícença, em prorrogação:
De acôrdo com o art. 58·, § 20, da lei De acôrdo com o art. 150, item I, com-

n. 249, de 12 de janeiro de 1949: bínado com o art. 111, item V, da

Angelo Ribeiro, do cargo da classe J lei n, 249, de 12-1-49:

da carreira de Diretor de Grupo Esco· A Maria das Dores Espíndola, Profes-

lar ao cargo da classe K dessa careeíra, sara Complementarista, referência IV

vago em virtude da exoneração de Cân- (Escolas Reunidas "Professora Norma Ri-
.

dído Abdon Goulart. bas Pessoa", do Arrabalde de Velha, cí-

Decretos de 30 de novembro de 1950 dade de Blumenau), de seis meses, com

() GOVERNADOR RESOLVE o vencimento integral, a contar de 8 de

Conceder aposentadorfa ; agôsto de 1950.

De acôrdo com o art. 197; § 3.°, da lei A Carolina Postol da Silva, Professnra

11. 249, de 12 de janeiro de 1949: Normalista, classe G (Escolas Reunidas
A R.alnlldes Rita Ramos, no cargo de "Professora Edemita .Conceíção Rosa", da

_PrOfessor Provisório (Escola mista . da vila de Paula Pereira, no município de

vila de Itaquá, município de Btusque)," Canotnnas), de 90 dias, com vencímen

com o provento anual de nove mil cen- to integral, a contar de 25 de outubro

to e vinte cruze;!'"", (Cr$ 9.120,00). de 1950.

De acôrdo com o art. 199, § 30, da lei A Castortna-rvíeíra Fernandes, Profes-
n. 249, de 12 de janeiro' ele 1949: sora Complementarista, referência IV a rigor.

A Lúcia Livramento Mayworne, no (Escola mista de Pinheirinho Baixo, dls- Dia 17 - Domingo - Soirée do

cargo da classe F _.da carreira de Protes- trito de' Jacinto Machado, município de Grêmio dos Funcionários Publicos
II!Or Normaltsta, do Quadro único do

ES-,'
Turvo), de 120 dias, com o vencimento _ Coroação da Rainha Eleita.

_tacto (Grupo Escolar Modêlo "Vidal Ra- integral, a contar de 5 de setembro de

'mos", de Lajes), com o provento anual 1950),
Dia 20 - Quarta-feira - Soirée

'de treze mil e oitocentos cruzeiros .... Lícencíar, "ex-officio", em prorro- de Formatura d� Turma da Escola

(Cr$ 13.800,00). gação: Industrial de Florianópolis.
A Irmã Luiza Venturi, na função de De acôrdo com o·art. 150, item I, com- NOTA Para as festas acima será

Professor, referência III (Escola.s Reu- binado CQm o art. 111, item V, da obrigado a apresentação de convi.
nidas "Professora Julieta Lentz Puerta" lei _U. 249,-'de 12 de janeiro de 1949:
_ Nova Petrõpolís, município de Joaça. A Zuzete Llma de' Sousa, Professora tes e para os associados do Lira

m, com o provento anual de oito mil Normalista, classe F (Grupo Escolar O talão do mês de dezembro
cento e sessenta cruzeiros (Cr$ 8.160,00). "Getúlio Vargas", de Saco dos Limões, Haverá severa fiscalização na por.
A Maria da Glória Carvalho e Silva, mun�cípio de Flo�ianÓpol�), por mais

I taria.
ma função de Profes�r, 'referência III 30 días, com vencimento Integral, a con-

D' 25 S d f
.

G
(Escola mista da Enseada, distrito e mu- tal' de 17 de setembro de 1950." la - egun a- erra - rac-

mcíplo de São FranciscQ do Sul), com o Portaria de 2 de dezembro de 1950 diosa soirée de Natal - Ambiente a

provento anual de olto mil cento e ses- 10 GOYERNADOR RESOLVE caráter - Grande ornamentação;
senta cruzeiros (Cr$ 8.160,00). I Cuneerler licença, em prorrogação: Inicio ás 21 horas - Sorteios de

Designar: De (\·_-61C10 com o art. 162, alínea b, brindes as senhoritas. A tarde _

Olivério Vieira Côrte, ocupante do car- i combinado com o art. ,,164, da lei

go de Fiscal da Fazenda, padrão M, coi 11. 249, de 12 de janeiro de 1949: Grande tarde infantil com farta
Quadro único do Estado, pára servir na A Elly Garcia Rebêlo, Aux!liar de Es- distribuição de brinquedos aos fi.;.
20a Zona Fiscal, com sede em Canoinhaa. cr+tórto, referência V, de mais trinta lhos dos associados com inicio ás
DecretoS"de 1° de dezembro de 1950 \30) (!i!is, com o descont� de um têrço 16 horas. -.,_,__.

,o GOVERNADOR RESOLVE ;.·e seus vencimentos, a contar de 19 de

I'
. ..

Promover, par merectmento: ·':·.-en;ÍJro Co corrente ano.
. �la 31 - Domingo - Magistnal

D.� acô,rdo com o art, 54, da lei n, 24.9, Poi-tarla de " de dezembro de 19:;0 I ._�nl(' de gala - São Silvestre apre-

de 12 de janeiro de 1949: Q. GOVERNADOR RESOLVE J _;c-;:bção d� debutantes de 1950 '9
Júlia, de Oliveira Cordeiro, ocupante do COll�e'�ill' licença, em prorrogação:

. I Sccícdade. �presentação da dança
cargo da classe D da carreira, extinta, De aco.�ao com o art. 162, Ietra t,' da Polonaise _ A atracão dos tra-
de Contínuo, do Quadro único do Esta- combmado com o art. 164, da lei n.

•

do, ao cargo da classe E dessa carreira, 249, de 12 de janeiro de 1949: d\cionais bailes de reveilion do Clu,
vago em virtude da promoção de João A Pedro Fernandes Cardoso, Mestre be da Colina. -

Honório do Nascimento. Especiaâizado, lotado na Diretoria de Todas as festas serão abrtlhan-
Promover, por antiguidade: Obras Públicas, e acidentad� elh servi- tadas pela Orquestra do Clube sob

De acôrdo com o art. 58, § 20, da lei co, de trinta (30) dias, com salário inte-

n. 249, de 12 de jan�i.ro de 1949: gral, tendo em vista o laudo da Inspe- a direção do magistral pianista
João Honório do Nascimento, ocupan- ção médica a que foi submetido. Murilo Ulisséa -..__Exclusivista em

;te do cargo ela classe E da carreira, ex- musicas para dançar.
tinta, ele Contínuo, ao cargo da. classe RLe"roatl"VO f!BDb� NOTA: A lista de adesão para as
_iF dessa carreira, vago em virtude da U \S 111 O .

aposentadoria ele Jacihto Bittencourt.
senhoritas que desejarem debutar

Decretos de 4 de dezembro de 1950 C6ucordja encontra-se com a senhorita Layla
O GOVERNADOR RESOLVE Freveslebzh e o sr, diretor social

'Conceder exoneração: De ordem do sr, Presidente con- do Lira.
A João Conte, <lo cargo de Adjunto vido atodos associados e não asso

do Promotor PÚb-lico da comarca de Joa-

çaba. cíados para 'assistir a soirée dan-

Nomear, por eencurso: sante que este Clube levará a efei-
De acôrdo com,o art. 86, da lei n. 257,
de 21 de outubro de 1946 e decreto
n. 3.674, de 23 de novembro de 1946
e artigo 184, da Constituição do Es
tado:

Osvaldo Jacques, pãra exercer o cargo
de Professor, padrão _0, do Quadro· úni
(lO do Estado (Trabalhos Manua!s - Ins.
tituto de Educação e Colégio Estadual iodos socios ,e exmas. famílias.
"Dias Velho", 'cidade de Florianópol1s).
Decretos de 5 de dezembro de 1950

O GOVERNADOR RESOLVE

légio Catarinense.
Dia 14 - Quinta-feira - Soiréc.
Dia 15 - Sexta.feira - Soirée

de Formatua Ginasianos do Colé

gio Dias Velho.
Dia 16 - Sábado - Baile de For-

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

Préviamente será anuneíado o ím,
cio dos ensaios para as debutantes
e dança da Polo.naise.

PO,UGRE ,', __

SANTA CATARINA

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

DArl LOG

Au •. General BIUencourt, 48
(l$squina Albergue- Noturno)

(orrespon�encll
COIOerdl1

_" �- �

'-�.�'];
.i--

DIREÇJlOI
Amélia M Pigozzi'

-,

SÉOE.·

FLORIANÓPOLIS

FIA
(onfere
Dlptoml

.M.ETODO.
Moderno a Eflclentll

Elimine .as

Para colocar SOLA E S P I N HAS
em seu· Sapato A causa Combatida no 1.0 Dia

PROCURE Logo á primeira aplicação, Nixo-
derm começa a eliminar as espi-

o, Ido
nhas como si fosse por mágica.

swa Use Nixoderm á noite e V. verá sua

pele tornar-se lisa, macia e limpa.
As senhoritas que não estiverem ,

Nixoderm é uma nova descoberta

t \1 � 536 132
que combate -os parasitos

vestida de: baile não poderão dan· e e.lon es 1 e ·4 da pele causadores ,das espinhas,
Conceder exoneração: P.15 de Nov. n.22- 2'. andar frieiras, manchas vermelhas, acne,

De acoArdn COln o art. 95, § 10, alínea a,
saro impingens e erupções. V. não po·

�
__ '> derá libertar·se destas afecções

<la lei n. 249, de 12 de janeiro de, Milton Luiz Rosa --......... cutâneas a menos que elimine os

1949:
.

Não de esm01a nas ruas. Auxilie_ germes que se escondem nos mi-

lO SecreLário núsculos poros de sua pele. portan·
.

A Agripa de Castro Faria, (10'- cargo, as· a'$sociacões"beneficientes•..' ta; peça Nixoderm ao seu farroa-
<
em comissão, de Dirétor, padrão X, da I

cêutlco,.:o,boje mesmo. A nossa ga·

-Colônia Sant'Ana. -------------------------------------- U:':'Oderllll':;rantia é a
p..,. sua maior

: D�;E��;d:";';';::.:.','::.,�1 Comité LOcai Calârinense de Seguros .. �,7,���.��::
��2re�� ;::1��:s�lui��;:to;�:�:�rã�, Assembléia Geral Extraordinária .

T E R R E N O
, X, da Colônia Sant'Ana, vago em virtu- Ficam convidados todos os associadós e representantes VENDE-BE 1 lote situado á

. de da exoneração de Agripa de Castro· d
.

Faria.

"
as seguradoras que operam neste Estado, para a assembleia Avenida Mauro Ramos perto

Decreto de 6 de dezembro de 19� geral extraordinária a realizar�,se .no dia 15 do corrente ás, 9 do C-.ampo do Manejo.
-

{o G�:!:��OR RESOLVE
, horas da manhã na Sé_de da Associação Comercial de Floria-

Tratar nesta redação com o

, De �ôrdo com o § 10, do ai'l 32, da ! nqpois, á rua Trajano nO 13 sobrado, gentilmente cedida pela
sr. Sidnei Noceti.

leI n. 346, de 10 de dezembro de 1949' i D' t' f' d d' t'd
-.

. ••••••••• ,. .

Narbal Barbosa de Sousa, Ca-pitão Con: ! sua Ire ona, a l1ll e ser m,cu 1 a e resolVIda a reestrutura- fRAQUEZAS
IEM

-

GEItAL
-tador-Tesoureil'�, do Quadro de Adminis-

.

ção deste comitê e� atenção as r�comendáções do Sindicato VINHO CREOSOTADO
tração da Polfcla Militar do Estado para da E d S d p' d C 'tal'

-

d 'O,' da reserva remunerada d� llIesma Corpo. s. mprezas e egu os rlva os e apl rzaçao o n'lO e u S I L V E I I A ,�

ração, no pôsto de Major, com os venci- JaneIrO.
mentos anuais de quar nt tr il .,.

.

e a e qua o m . FlonanopolIs 1 de dezembro de 1950
.e quatrocentos cruzeIrOS (Cr$ 44AOO,00), \ .'

, .' , .

!l:orrespondente ao põsto de Capitão, Amerzco Souto - -SecretarIO

to na noite de 9 do corrente, com

inicio ás -21 horas, ,e aQ mesmo teiu-

,po apresentará a coroação da r:ai

'p,hà' que se efetuará ás 23 horas,
e'speraIldo o comparecimento de

í

• • • • � ••••••••••• _., •••••• e'e

TIf'..'TAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR_

Escritório de CODta ...�

bUidade Santa
-Catarina

Dirigido e orientado por té-
cnicos diplomados e compe�
tentes. Acéita-se qualquer'�
serviç.o atínente ao ramo,' in- - ,

clusive correspondência.
Preços módicos.

Cx. Postal, 3.j8. Florianópolis;;,
, Rua Crispim Mira, 41-

Sta, . Catarina

� .

'. )
..... ,. .. . . " .

\

·CLINICA E CIRURGIA DOS 9>"
,LHÓS - OUVIDO - NARIZ E GA,R;

GANTA,DO

08. J. J. 84RRETD1
-

Formado pela Faculdade NacionaJi'
de Medicina, _/da Universidade dP:"
Brasil_ Ex-assisteJ:l,te dos ServillOIi""
de Oftalmologj�, do Professor Caldagy,
Brito, da Policlínica Geral do Rio
de Janeiro, e de oto'rino-Iaringologia,
do Professor Leão Velloso, Hospital
MonÇlOrvo Filho.

-

Consultório: Rua Trajano, nO g:t
'1° andar

.

.

Atenderá, diariamente, a partir dG··

lUa 1° de Novempro" no !!m'ário da>'"

\4 ás 18 horas. - :_�_"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'-------------..."..--- .._,---,,--
-------�--------------'

liainha
;0 baile para a coroação _

doa Rainha dos 'Servidores· Públicos,' que se deveria realizar
,'no dia t 7' próximo, domingo, dar-se-á dia 1,6, sábado, às',21 hs_ no) ,Lira T, Clu�e ..

dos Públicos

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICil.�r

Elixir de NflgUeira
M.dicacõo ::lUll:iH�u' no h'l1:Clm" II

, ..

'

,

da .lllH.
, I

_. __ e -

':&Dr'
CO'ilWNHÃO .-

o sr. Campolíno Alves e sua

(ALVARUS DE OLIVEIRA)' exrna. espósa, d. Antóníe. do Lagn
Alves oferecerão, à noite de hoje,

01.1& � DA, PROPAGANDA em \Sua residência, fest,nha ínLi-1}\ ma, com lauta mêsa d� dõces. às'

Festeja-se hoje no RIO, no Brasil :rí'a Arnéríoa o "Dia Pa - pessôas de' suas relações em virtu-

:..-namericano da Propaganda". de da primeira comunhão dos seus

C
·

D·
I •

, diletos filhos Pedro Luiz, Nelson' 1 n e-I a '--r 1 oMais um simples dia de festas de uma profissão como Mur ilo- e Paulo Gil.
'

. tantas e tantas outras que por snobismo comemoram "seu" Enlace Spoganicz-Linhares
-día? J�,'

.
' Consituirá nota chic nos Ás 5 e 8 horas

Não! A propaganda além de ser a propulsora da econo, anais da sociedade, floríanopo, A farsa ruais h�lariante do ano

.mía, desenvoltora do comércio e da indústria, a íncrementa-: litana o enlace matrimonial, apr-esentado por PRESTON
-dora do _pl'Ogresso estabelecido. pela concorrêncíaç-baíxa o hoje, da g.e�tilissima'. e pr.en-! S:rURRGES o "ge-nio louco" do
.custo das utilidades pela produção em massa. Que seria das dada s�nhorlta, Mana Nílza i Cinema! Mickei ROONEY - Gloria de HA-

1 dei , dos' t
' .

d 'do
. Spogamcz, elemento de realce '

VENge a eiras, os au omoveis, os ra lOS e de tantos produtos em nossos meios sociais filha Um verdadeiro vendaval de
-que hoje fazem parte. do confôrto e da necessidade moderna- da exma. sra. d. Hild� 'Silva gargalhadas! "-

.se não fosse a produção em massa permitida pela publícída- Spoganicz", viúva do saudoso Romance encantador, embalado 1)
orle coordenada e científica? conterrâneo, sr. Bruno Spo- por suaves mel�dias!

_

,Nac.
A propaganda também é sustentáculo da imprensa per- gani�z, o?m o sr. dr. Jauro

ESTA LOURA É UM _ DE-MONIO 2) - Metro Jornal - Atualída-

ití d f I..., -. ". Dentrce Línhares da alta so,
."mI In o azer-se .bons JornaIS e editar-se belas revistas cUJas. . ,

'

," 'I'éehnicolor'
despezas não são cobertas pelo preço da vendá por exemplo clhedade, fdll�O ldtO sr. J3;l�e LdI'; com
�.' " _ "

, .' n ares" o a o comerCIO e'
''_-'

,.c. os fOlmo�os, educativos e dívertídos programas de r3;?lO, nossa praça, e de sua, exma. Betty GRABLE - Cesa'l"_RDMERO
-que se ouvem gratuitamente? Não é a publicidade que cus, consorte, d. Edith Dentice Li- -_ Rudy VALLE -. Olga San Juan.

�teia? Quanto lhe custaria um [ornal- uma revista, ou um nhar�s�" '

..
' _

, " ,
Romance Tempestuoso! ,

'

,programa de rádio se você tivesse de pagá�lo total e direta' O ato CIvil tera.- }ug.ar as: Beleza .. , Graça... Fascinação ...
:mente? 161.30 hora�, n� r,esldencI� da I No Programamae da. noiva, a rua' Almíran,

Por isso quando os homens que vivem na propaganda, te Alvim n? 2, servindo de pa-I �) - Jornal da Téla - Nac.·

-tais como os desenhistas, os diretores de agências e de depar, raninfos, por parte da nuben- 2) - A voz do Mundo - Jornal Continuação do seriado'
·tamentos, os co�retores, os escritores, os .composítores. os pro- tt:, o sr. dr. Aderbal Ramos da 1/ Preços' Cr 5,00 e 3,�O PERIGOS DA REAL P0ItICIA
-dutores, os clicheristas, os tipografos etc., que compõem o

Silva Governador do .Estado,
I "LIVRE" - Creanças maiores MONTADA

e sua exma. consorte, d.'Ruth � __ . ,'bloco da propaganda, festejam a sua; data, não é uma simples H k d Sll W lt ',de;) anos poderão entrar .as 5 hs. 3 e- 4° Eps.
oepc e alva; sr. a e1'l'

.

,

'

-data que deva passar como tantas pelo calendário de uma Mey.er é e�a. consorte, d.!
_

- .ODEOlj - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• ••cidade que .presa a atividade e a vida. Merece registro à par- Odete Rocha Meyer; por par, I �tQ_ Haverá Sessãb Cínemato- Não .de esmola nas ruas, Auxilie,'te e sobretudo quando a sua Associação acaba de' adquirir te do nubente, o sr. Fernandó gráfica" as associações beneficientes,
.séde própria, e monta uma "Escola Técnica de-Propaganda" Pac�eco D'Avíla . e ex:nâ. se- j -----.,_,....:-,-------........-__,..---------

díf di h' t d t
·A. té nhora, d.. Zulma Línhares '

_,:!ue I u� .Ira co� e,cIm:n os .a ar e, clenCla?� ecmca. qu.e D'Avila; sr. Aldo. Vieira e CODDr8ga�ao de' N. S. do- Bom "oDselbo.,e a publicidade. Essa pleade �e homens de atividade que dI'
..exma. esposa,' d. Lílía

Sil�1
Y ti

.ríge a publicidade no Brasil, que hoj-e comemora o seu dia, Vieira._ . "
Comunhão Geral

',transformou essa simples data numa fes.ta Inter.americana, O ato religioso se.r� reaUz�: Pelo presente. ficam convidados todos' os S1's.

-prestando mais um serviço: o fortalecimento da amizade pa- d.o na Capel� do DIVInO Espí, I Congregados Marianos para a solene Oomunl1ão ge-
. .-'; rIto Santo, cerca das 17 horas, 'r'al, a realizar-se' no próxima domingQ, dia 10, na Ca.namenc�na. .

"-v
" .

e será testemunhado, por par-
A cidade, pOIS s�u da aqueles que lldam na propaganda te da noiva, pelo sr. Eugênio pela do Ginásio Catarinense, às seis horas. "-

>e. tornam ainda mais fortes e unidas as Américas unidas e Spogani,cz e sua exma. espo.
A DIRETORIA

:fortes! sa d. Elvira Olinger S'pogani-
(Lida ao microfone da Rádio Guarujá). I cz, e dr. José Rocha Ferreira

-o- Bastos e exma. senhora, d.
Maria de' Lourdes Ferreira
Bastos. Serão testemunhas do
noivo, nesse ato, o sr. Jaime Li'

nhares e exma. esposa, d. Edi
th Dentice Linhar,es, e Capi
tão Ivan Linhares e e exma .

consorte, d. Gilda IvJaria Linha�

Vida eocial
• ti.. . . ., . .,. . .

.

Diário da Me'ropole

ANIVERSA'RIO§::
I
José Côrte, inspetor escolar .

.Jornalista J.oão Frainer L Transcorre, nesta data, o

Passa" hoje, a data nataU- all.iversário natalício dQ sr.

-:tia do nosso prezado confrade I Adão SobierMky, funcionário
.Jornalista João Frainer, dire- i-da conceituada firma Carlos
tor da magnifica Revlsta Hoep�ke S.A. Comérico e ln'
"'LEIA-ME" e diretor da Se� dustria.
,cretária da Câmara Municipal - Passa, hoje, o aniversá�
<de Florianópolis. rio natalício da senhorinha
O ilustre homem de impos- Maria da Conceição Guima

tura que se tem, credenciado, rães, empregada da Livraria
'pelas suas excelentes qualida' Central.
'des à estima e à consideração VIAJANTES:
dos seus inumeros amigos será Jorn. Zcdar Perfeito da Silva
:;alvo, hoje, das mais caras ho,. � Com destino à região do

menagens, a que nós - os de oeste
_

catarinense viajará,
,''O ESTADO" - nos associamos' amanha, o nosso prezado c>on�

prazeirósamente. I frade Zedar Perfeito da Silva,
- Faz anos, nesta data, a escritor conterr-âneo, autor do

interessante menina Gláucia llivro recem-editado "Oeste Ca
Maria Côrte filhinha do sr. I tarinense" .

,

.

res.

Aos distintos noivos que
após o enlacyseguirão em via

gem de nupcias, fazemos vO-,
tos de perene lua de mél.

1
.,

-Cr$ 1.750.00
o quanto custa uma enceradeira

A· 'H N O
EL E C--TRO LAND I.A

"

Rua Arcipreste Paiva l<;di1icío Ipasel-Terreo

,

Panelas de Prp�são ARNO
a fr$ 510,00

Grelhadores Elétricos
fi Cr$ 500,00

Rua �"CiP�!' _(!�!!!laEl]f�!:!e - Terr� t

- ROXY -

- RITZ

No Programa

, Ás ,8 horas

n)ILIO PA-RA TODOS,

com

Noticias da Semana

des .

Preços Cr 5,00 e 3,20
_ "I!mp. 14 anos".

........................ . . ,. .,:,"

/ Il\IPERID (Estreito)
Ás 7,3.0 doras

Alau LANE

A VINGANÇA DO INDIO

CLUBE DOZE Dr'AGOSTO
De ordem do sr. Presidente, convido a todos os

Associados e exmas· familias, para o Grande Baile de
Gala de São Silvestre, que esse Clube realizará em a

'

noite de 31 do corrente e com inicio às 22 hOJ;as. quan.
do serão inauguradas as grandes reformas em seus

salões, como também apresentadas a sociedade flo

rianópolitana, as Debutantes de 1950�
Não haverá reservas de niêsas.

TRAJE: Casaca, Smoking e Sumer.
O Secretário Geral - Arnaldo Dutra

.

�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 Q ESTADO- Sexta-feira, 8 de Dezembro de HJ50

Cock-taii dançante no Coqnei'ros Praia Ulube
Domingo -Bia' 10- Cock-tail dansante,' das 9 horas em' diante, com o concurso da'
orquestra exclusiva do . "Boze", sendo que os associados deste clube, Jicam con

vidados para aquela reuni,in. no ari�tocratico c,lube praiano-

Club� - Doze de Agosto
De ordem do sr. Presidente, levo ao conhecimento do' r

srs. associados que, a partir do dia 26 do corrente mês- na'

Secretaria do Qlube· se encontrará a lista para inscrição pa-
ra as senhorinhas que desejarem DEBUTAR no grade Baile de

São Silvestre que este Clube ralízará em a noite de 31 de
Dezembro.

Florianópolis, 22 de Novembro de 1950,
ARNALDO DUTRA I i

t

I '

.

.

-

I Viagem com segnrancae rapidez
1

.

Só NOS CONFORTAVEIS lhICRO-ONIBUS D'()

R4�lno {(SUL�BRA8ILEIRO»
Florianópolis - Itajaí - Joinville - Curitiba

Agência: Rua Deodoro . esquina da
Rua Tenente Silveira

"""

Para ENTR�GAem. DEZEMBRO
,

Temos o praser de. comunicar aos senhores
inter�ssaâos que estamos recebendSl,J,nBsp-.'criçoes p'ara e�tr�ga dos famosos \J� •

Universal no mes \' ,prOXlmo
vindout"o.

Rumo C e rt o

.. ,

FIGUERAS�J.lOM5 tLTDA.
.

� pBRTO ALECRE-ReG.SUL
.

S:-LOlliANÓPOLiS (FILIAL) R.TIRADENTeS, S
AGENTE S\/EM: Biumen�u, Joinv.le/� Caça",dor, Crescjuma,
Ararangua, Lages, Joaçaba, Tubarao e Videira.

AI·uga.,se
Confortável casa, sita à rua

I

Bulcão Viana na, 61, com rec-ente

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

amplas salas de visita e jantar, 4

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

chuveiro para empregada.
A tratar na Avenida Hercilio

Luz, na. 3i-Fone -i076.

(O REGULADOR VOORA)
A mulher evitará dores

ALIVIA AS CÓLICAS UTERINAS
emprega-se com vantagem para
combater as Flores Brancas. Cólí
'cas Uterínas, Menstruaes e ap"s o

parto, e Dores nos ovários,
É poderoso câbnante e Regula

dor por excelência.
Ji'LUXO SEDATINA, pela SUa com

vrovada efieacia é receitada pOI
médicos

.

ilustres.

FLUX';> SEDATINA -encontra-se em

toda parte.

TINTAS PARA PINTURA
C Q T T O M- A R

A Bússola é o instrumento que indica o rumo.

Nas bússolas o norte é sempre indicado por uma F'lor de

liso O ESCOT�ü segue um caminho - o caminho da perfei
ção - É o seu uma "Flôr de

N
NNO NNe

Norte, a 'sua me-

VENDE-SE
Uma casa e' um t.erreno à

Avenida Trompow�i, 52.
Tratar o prêço, na mesma.
t

.......... '.e ..

Dr. Ed. Moenuick, C. D.· ,Reabriu sua c.ínica. -, Rua Nerêu Ramos, 3�. Nesta.

1.1s" também o é

I

p1fa�a
A T.A.C: - Transportes Aéreos Catarinense S/A, comunica. a seus

distintos fregueses e amigos que transferiu - seu escrltorío para S

rua Tiradentes, N° 12_Loja, com telefone N° 1053, onde espera con

tinuar :a' merecer a preíerencía com que sempre foi honrada.

Florianópolis, 30-1 i-50.
.'

:t

ta. E da mesma ENE o do Escoteiro.

Procura:se casa

para alugar
Procuro alugar uma casa de

me-Iteria)', que esteje em boas condições,
não precisando ser no centro. Da-'
se prereroncía a que tiver garagem

. ou galpão; -----_;_------------------

Tratar com o agente do Rapido
Sul 'Brasileiro - T�fone 1172.

••Ito r.UddadM .

141 •• •• fllJalBh I

lIu. ai. ..,••c.. •• e ••111.1
,......&. ,ara e ... IIf'IIIPOLJlOll.
, .m. eadfll'18eta li. CUDm
IIm'UO PDD�

'O Esêotismo leva
oso esa

Norte da agulha

é indicado por

os rapazes à per

feição, desenvol-.
s

vendo-os .física, moral e intelectualmente: os três pontos
.

da
Flôr de lis representam aqueles três objetivos e simbolizam ainda

'

()6 três ar í.ígos da promessa do Escoteiro.
.

(-

CURITleA

\

ii
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,

o OlEO \
I

para uma lubrificação
perfeita do motor.

'OI DETERGENTE
para limpar (iS partes
vitais do motor. --

* Tem uma película ·lubrificante .altamente

aderente.

"* Mantém seu corpo sob temperaturas elevadas..

. '* Evita oxidação, corrosão e formação de "bôrra".

"* Mantém livres 08 anéis de segmento.

� '* Isenta de entupimento os canais do sistema

de' circulação do lubrificante.

I

1".»
�!:
.�
"

'� :

1.
,.,

0

b
�;
l

"

.;
/

;-t:

��
;�
(,t

' .

. )

,
"

Ao trocar ou adicionar
no cárter, insista no

ATLANTIC MOTOR O'IL
de "Ação Dupla", que limpa

....

e lubrifica

- -

,

Associe o nome ATLANTIC às necessidá.des de seu' carro

. Motor Oil * Gasolina * Lubrific�ção * Pneus * Baterias

I
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7 Q F�TADO- Sexta-letra, - 8 de Dezembro de '950

Clube de- Regatas' DIdo luz Cine Diá-riol
�: ordem do senhor Pre�idente ficam convidados todos Amanhã

O'S SOCiOS deste Clube e exmas. familias, 'para tomarem par,
te na FEIJOADA, com que será comemorada a brilhante vitó-

- RITZ -

l'ia do "Aldo Luz", na regata de 15 de Novembro, obtendo o
Ás !1,30 e 8 horas

major numero de pontos e conquistando o� Campeonato Ca- Unl filme espetacular!

tarinense do Remo de 1950, a realízar.se domingo proximo A historia triste de uma linda
,

"

dia 10 ás 12 horas, na chácara do consocio sr. Erico Espindo- Jovem �u,e cometendo um erro

la nos Barreiros conseguirra osquece-ln v '

1

_ ',. , , Voce poderia não d)na�la entrar
A conduçao sera em oníbus que partira da sede do Clu- mas.,.. nuncaem ,sua casa...

_

'

'be ás 8 horas, pois haverá durante a manhã daquele dia, na, conseguiria esquele-Ia
quele local, uma regata interna do Clube, com vários pareos. F R I E D A

Florianópolis, 5 de desembro de 19tiO
'

Eurico,Hosterno - 20 Secretário

Coqueiro1 Praia Clube
A. Diretoria do • Coqueiro.s

I
Granadeiros' da Ilha e 'desta gue".

,..__,

Fr�_ Clube tem o �razer de Sociedade, a se realizar, no IMPÉRIO (Estreito) -

,convidar seus asso�iados e. os próximo dia 9, com inicio ás, - Ás 8 h.s. -

d� C?lube 12 de Ag?sto e, �ira 16 horas e cocktail e tarde Jean BE�:\TETT Michatll

Tem\-aClube _para, partIcipa- dansante diã-lO, domingo, com REDGR�VE
�m _ �lellldades de inau�

• .

guraçao de suas novas can- iuício às nove horas. Outros�
em:

�ha�. de bolão, que const�rão sim, cielftifica que haverá ôni-
e isputa� entre as eqUipes ,bus e�peoial, domingo, com

represe�.tatIvas 'do Clube Ca- saida da Guarda Moria da Al
ça e Tll'O, de Blume�au, s.e. Jândega.

,.'1l8 i:�;)j_�I':;s'i"Ii�·"'..Il!tdl;!:;''lS�!L'lii

Recital de cHnto do
soprano Eleua Monti

2000milhões para a
Aeronáutica �

Esteve no Ministério' da Ae�
ronáutíca o senador Braga
Pinheiro, que foi recebido pe
lo ministro Armando Trom
powsky, à quem fez um relato
de sua visita às Bases do Nor,
te e do Nordeste. Informou,
então, que o 'Orçamento do
Ministério merecerá a aprova
ção da Comissão de Finanças
do Senado, inclusive a emen
da que apresentará referente
a conservação das Bases, por
se tratar de verbas absoluta.
mente indispensaveis à pró
pria segurança nacional, tais
como 30 miÍhões de cruzeiros
para renovação da frota de
transporte, 35 milhões para
aquisição de combustíveis, 70
milhões para subvenção das
linhas aéreas internacionais

.

(aeronaves brasileiras), 45 mi
lhões para a conservação das
Bases (restabelecimento da
verba). verbas para funciona,
mento da Escola. Técnica de
Natal e ainda 20 milhões' de
cruzeiros para prosseguimento,
das obras de instalações d0
Centro,Técnico de Aeronáuti
ca (São José dos Campos. A
decisão final depende da Co
missão de Finanças da Cãma,
ra dos Deputados.

,------

Se rico quereis ficar
De modo tacil &--elegal
Fazei hoje uma inscrição
Credito Mutuo Predia

Dia 11, no Alvaro de Car
valho em homenagem ao

Exmo. Sr. Dr: Aderbal R.
da Silva, D. D. Governador
de Estado.

.

Será na próxima segunda-feira
.

'

dia 11, que a nossa platéa, ouvirá
uma' da:s mais bri lhantes figuras
da cena Iirica italiana.
'I'rata-se. da insigne soprano li

geiro - Elena Monti - Ó Rouxi
nól de Florença, óra em excursão

pelo nosso Estado,
Depois de-brilhar, nas principais

capitais da Europa e' ter-se apre
sentado nos mais famosôs teatros,
de ópera da, Itália, Elena Monti
veio ao nO:8SO País, contratada pa:
ra o Teatro Municipal do 'ftio de
Janeiro. Recentemente tomo\l pa'r
te na Temperada Lirica Oficial do

EsLadl do Rio Grande do Sul on

de teve atuação destacada, mere
cendo' da critica, e do publico os

mais entusiastíces ,aplau-sos.
Em nossa próxima edição, da

remos o programa completo desta
noHada d:e !a,rte,' que está faciada
ao mais absoluto êxito.

.. . . . .

Não de esmola nas roas. Auxilie
as associações benetíeíentes,

$tu s'lOc· ...

�OQTO ALEGRe,

""" YOl.UNTARJOS OA PAfftlA N.- ......�
..... P04w.. ... ·�fiMD·� ...........

',enéla Geral para S. Catarina A til'
. d' N IRu.a Fdipe

SCbmidt,. 22-S0b."
r Igos e ata

C._P�8tBI, 69 - Tel. «Protetora» 'EMPÓRIO ROSA__ FLORIANOPOLIS '

VIUVA

OSV'ALDO
VICENCIA DIGIACOMO SILVA

MACHADOMACHADO- e LYCASTE

parrtfcipam o contrato de casamento de seus filhos'
Ni�ma e Luiz Fernando.

I NILMA E LUIZ FERNANDO, NOIVOS.
/

de Dezembro' deFlorianópolis, ,2 1950.

"'--__�__*-'__�;__-�;;;.:2� �-;;,:: ;'_�-':' '_
-v

,

A crítica paulistana já está se
'

preender, que essa voz é única, ,quet
manifestando sôbre o primeiro f'il- ela soa sózinha num' espaço vazío; '.'
me da Cia. Cinematográfica Vera cer�ado de outros acentos diferen
Cruz e da melhor maneira possível. tes."
Não tinhamos duvidas a respeito da "O cinema brasileiro nasce co

en01'111e diferença que forçosamen- mo quereríamos que êle nascesse..

te seria ver-ificada entre CAIÇARA balbuciando o vago de nossa voz;
e a produção brasileira .atnal, mes- com o acento empastado Cfile 'é 0l

mo que fracassasse em _ um ou único que reconheceriamos num

Não Haverá -Sessão Cinematogra- t "A dr -6 b '1'-, a ou 1'0 setor. pre uça rasr eira país cuja vida e, cuja história não
110 momento está no nível de GAH- se recortaram ainda, porque' nãa

NAVAL NO FOGO, CAMINHOS DO' foi ,capaz do sacrifício das dímea
SUL, ESCRAVA ISAURA e PERDI- sões do passado, da renúncia ao;

6,45 e
DA PELA PAIXÃO, filmes que, I estremecimento das casas, na noí
embora

re,pl"esentep
progresso em

I
te carregada de pesadelos, dos ges

um ou outro setor, não=são produ- tos sem sentido diante ao luar ei

to de movimento algum capaz de da noite carregada, de estrelas, e

ROXY - 7,45 horas libertar o cinema brasileiro do ainda acredita nos olhos dos ho-

O assombro do' cinema Brasilei- baixo padrão' artístico ou da im� mens. quando. se umedecem em

provisação. Corno arte ou' como face dum grama, como êste de Marf
indústria pouco ou nada represen- na e do seu' meuino eaíçara, sacrt
tam.

_
ficado Dela fidelidade ,e pela ter

MUito diferente é a situação de' nura."
CAIÇARA. Trata-se �qui. �o prime�-I Preso à terra e ao !10me1f\ estâ
ro produto do mais sólido mO"I- igualmente TERRA E SEMPRE
menta que já tivemos 'destinado a TERRA, o segundo filme, no 'qual
produzir em elevados .moldes in- mais ainda crue em CAIÇARA - te--

O maximo -em perfeiçã-o e tecníca ,,-

, dústríais dentro de rigorosa hones- mos razão de depositar esperan-
tídade -artístíca. A Vera Cruz já ças.
tem seus planos traçados e sua

i
_

produção está bem planejada. De,s- "NÃO SEJA NA VU)A UM FOSF<r
-ta vez o cinema brasileiro será RO QUÉIMADO"
conhecido no exterior e podemos
'est.ar certos de que terá repercus- "VIRILASE" - Expoente mãxi�

são. I mo da virilidade, combinação cien
, "O cenário e' a direção de Adol- tifica de vitamina "E", hormônias
fo Celi" - escreve B.J. Duarte totais e sais fosforados. Regenera
_ "já 'oferecem ao público brasí- dor racional das glandulas em am

Jimmy Wakely, Dolores Oaste-] leiro, at� então sem voz na tela bos os sexos. Esgotamento nervoso"
dos cinemas do mundo, uma' pos- falta de memória. Moderno revígo
sibilidad,e de pa,lavras,' a oportuni- rador do sistema nervoS'o e tônico€)

Façanha,s Ir;lCriveis! \ dade de um verbo que ,se incorpo- geral. V,IRILASE, um produto deJ.
3) - ALAN LANE - o no\'o rei EN é d'drou num espaço histórico, com Laboratorio J;::,A ,ven I o em

.dos "cow-hoys" na sua mais �x- gritos de índios, diLas de mamelu- todas as Farmácias é Drog�rias.,
citanle aventura,: cos, lamentos e queixa,s africanas I

P I'rtidos pelo Reembôl-so, - CaixlI

A VINGANÇA DO INDIO e que, de N!pente, sente sem com- Postal, 3383 - RI?

COIn ,
•

David FARRAR - Glynni.s
JOHN::> - Flora, ROBSON, e apre-

sentando a nova ,estrela suéca!

MAl ZETTERLING

Produção, de: J: ARTHUR RANK

de proporções

.

C A '1 C 'A R A

Um espetaculo
gigian tescas 1

No Programa:

1) - Cinelandia Jornal - .Nac,

2) - Noticiario U�iversal - A-

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

em virtude de já estar novamente funcionando, a (OTERIA FEPERAL.
,;-

reiniciaremos nossos SORTEIOS normais a partir de dezembro, eJ;l1

diante mensa,lmente, pela ultima extração de cada mês.

Outl'ossim comunicamos /(tl,le por determinação dó Sr. Fiscal de:

Clubes de Sorteios, fica esta S�dedade aguardando o despacho d!l au.�

toridilde competente para designar a data da realização dos Sortei�a
atrazados, face a paralização da LOTERIA FEDERAL, agora já em nh,..:
vas a.tividades.
_ w.- -.-.;..-.- .-.- y.- -..-.-.-.- -••_ _..,.,.

Pa-

!f
�'

tualidades )

Preços : Cr$ 5,00 e 3,20

"LIVRE" - Creanças maiores

de 5 ano,') poderão entrar as 4,30

horas

- ODEON -

rica
Domingo

Simultaneamente
RITZ - 2 - 4,15

8,45 horas

ODEON - 7 e 9 horas

rol "

CAIQ'ARA
.

� com

EliaIia LAGE -

Produção de CAVALCNTI

Direção de ADOLFO CELI�

• c_ ROXY-
Ás 4 e 8 horas

Programa Colosso

1) - Cine Jornal - Nac.

Uma deliciosa e :iuovimenta

da aventura noOeste l -

RUMO AO TEXAS

com

le

I i

LuLas •..

Torcidas ...

Sensações ...

4) - Continuação do

do:
,PERIGOS DA REAL

MONTADA

/

super-seria-

POLIClA�,

com
, 'j

Jim BANON - 3° e 4° Eps.

Pre'ços: Cr$ 5,00 - 3,20.
"Imp. 1 O (dez)''''-1l.nos''.

IMPERIAL
Finalment.e dia ,15.

Festiva reahertura '.'

Arturo de' CORDOVA - em:

O DES'rINQ DE DUAS VIDAS

Maior do que "Deus 'lhe

O SEGREDO DA PORTA FE�

CHADA

"Rigor,osamente proibido até iS

aROS" .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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V A L V U L-A S

.hillp'o
MAIOR ESTOQUE

Atlântida Radio Cal. Lda.
<,

R�a Trajano, lt

AouardeDl para móito breve na

Prloa -15 de Nft'lembro

para a

r
I

.

QUER VESTIR-SE COM (ONfORTe E ELEGANCI4'
PROCURE A

Alfaiataria .' Mello
RU5 FeHppe' Scbmidt 4R.

/

'.

Leilão Inédito
.

r-

SENSACIONALC,

J

1

_.

para compreender porque

T
eitá acima de todos em

o que tr.ais conta num caminhão é o

que está por baixo - e no novo

ChevroJet � encontrará ainda mais

potência. rigidês. durabilidade::;/
para lhe dar mais quilômetros de

operação econômica... mais' anos de'

serviço lucrativo. Antes de decidir a

compra de um caminhão, veja o novo

Chevrolet, que. apresenta earacte-

. rístícas que reverterão em mais lucro

para o seu negócio I

MAIS TEMPO NA ESTRADA -

"'�NO$ TEMPO NA OfiCINA I

4·11

rendimentG

__ econom;o
.

lucro

DURAVEL

POSTAL 3398_SÃO PAULO

• Molol' de válvulas lia lampa

• Embreagem de mola-dll.
IrfllJm�·'GRAM·D'E SURPREZA.

Sociedade de· Erorianópolis
Leiloeiro Oficial DEMERVAL ROSA'

• (1.0 'razeiro ",pOld

• freios tle dupla artlculaca.

• Rodas de aro larga

• Dlreçao com mecanlSml di
esfer'$

Para vendas. servI
GO proc!,r. os conee,.
5ionários ChevrcalO)
tgJ .., o PQÍJ•

....QIluI. da

ÇENER,' MOT'OlS 'DO' BRASIL S. A.

• Elaborado com material belumfDoso
in'CIlterável e libras de alta resistêncict.

• Recoberto com mmerol refratário.
• Moderníssimo sistema de Icrhricaçtto
norte-americano. _

LEVE
• Pesa 5.�·Kgs. âproz. por mt2.
• 1.000mts2.transportam-se làcilmenf. em
um caminhão pequeno.

• Requer J;Ilui pouca madeira para na
c:olocaçtio. '-

l:CONOMICO
• Bai:lro custo 'inicial.

, • Grande economia no Irem.porte.
• Madeiramenfe levíssimo.
• Colocação lácil ,com pregos comu.a&

NDAllls/A
Distribuidores em Santa Catarina:
CARLOS HOEPCKE S/A

\

. ••o4t

ASS. dos Servidores Pú,blicos
de êante Calarina ..

SERVIÇOS MÉDICOS
Dr. Danilo Duarte - 2as., 4as. e 6as..das 17 às 18 hs,
Dr. Paulo Fontes - 3as. das 17 às 18 horas e 5as. das

14 às 15 horas.'
/

- 3as. e 5as. das 14 às 16 horas
, (doenças. de senhoras em seu

. consultório) . Aos . sábados, na

sociedade, clínica em gerai, das
<...-... 14 às 15 horas.
- Díáríamente das 15 às 17 horas .

- (exclusivamente crianças em
seu consultório).

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

por nenhum tratamento especiali
zado sem a prévia indicação dos
médicos da sociedade. Nas visitas
à domicilio o. transporte correrá
por conta do associado.
Naldy Silveira - 2° Secretário

'\

Dr. Renato Costa

Dr. Miguel Sales
Cavalcante

, '

VE'NDEM-SE
As residências, com grand'e area de terreno, situados à rua Frei

Caneca, nrs. 152 é 158.

Tratar à rua Saldanha Marinho, ne:> 18, díãríamente.

" "Curso de
/

admissão
Dir@do pelo Prof. José Warken
Funciona em Janeiro e Fevereiro.

Exames paI1a, ginÇ,sio , masculinos e femininos
para a Escola Industrial e Academia de Comércio"

Inicio das alllas: 4 de Janeiro.

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

CASA MISCELANEA: dhtr:
buidora dOI :R'diol� R.:C. A

ictorl�Vêlvulfi' erDi,cO!h�
Rua COD.elbeiro·.�· Malr.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OONVITE
Convida-se as Crianças da Catequese e as Asso,

ciações Religiosas paroquiais para assistirem a mo

desta homenagem que será prestada às incansáveis
Irmãzinhas da Imaculada Conceição. no Cíne Roxy,

�às 15 horas do dia 8, testa da Imaculada -Conceição.
................o � ....

I
I

li
I
,I
II
!

,

FLORIAHOPOLlS - 8 de Dezembro de 1950.

Formaturas
Hoje no Teatro Alvaro de Carvalho, solene en

trega de diplomas aos prolessorandos do lnst.
«Dias Velho».-No Colegio «Coração de Jesus.»

Às 20 horas de hOTe, no Teatro Sômos gratos ao amável convi,
:Alvaro de Carvalho, realizar.seá te com que nos distinguiram.
a solenidade da formatura dos

Prof'essorandos do Instituto
_

de

Educação "Dias Velho", sendo

Ipatrono a Prof. Antoníeta à.e Bar

ros e Paraninfo :prof. Lídio Ma�_
tinho Canada.

São, ainda, homenageados: pe
los novos professôres catarinen

ses, os -sts. Governador Aderbal

R. da ·Silva, Sr. Gustavo Neves,
:Secretário da Educação, '(>r. E'l,
pidio

'

Barbosa, Diretor do Depar
tamento de Educação do Estado.

I'
"

bem como os lentes daquêle acre..

ditado estabelecimento de ensino.
Além dessa solenidade, há ainda

a da missa, na Catedral Metropolí
tana ás 8 horas e, às 22 horas, no

Lira Tenis Clube soírée,
São os seguintes os novos pro.

f,essõres: Iraci Braga, Zenaide no

drígues, Herondína F. de Macedo
:(oradota), Celia C. Daussen Neli
Cássia Stuart, EH Fernande�, Ma
ria de L. Cascais Moemia do LL

vI'a�ento, Léa G: C.aetano, In:', I L8VI Odette l?omingues
Scheídt, Creusa C. Lima, Andolo

j'
Léa L. Morítz

Z. Linhares, Olga Clara Rocha Leda Lacy Koharg ,

Romuzo M. da Silva, Leilda F. Xa' Lenira Wanda Dutra
"vier, Horávio H. da Silva e Odete
Silva Amorim.

NO COLÉGIO
"CORA·ÇAO DE JESUS"

A 12 do corrente as 'Magis
trandas do Colégio Coração de
Jesus, desta Capital. realiza
rão a sua festa de formatural
tendo por Paraninfo o dr. car,
los Gomes de Oliveira, sendo o

programa o seguinte:
8 hs. -:- Missa em ação de

Graças na Catedral
Metropofitana.

2Q hs. - Benção dos díplo,

mas na Catedral
Metropolitana.

21 hs. - Soirée( no "�yra
Tenis Clube".

As Magístrandas dêste
são:

*

Carolina S. de Souza
Edy Luz

.I

Elly Schlegel
Esmeralda Sc.J1legel

*

A homenagem de saudade é
prestada ao saudoso conterraneo
Prof. Odilon Fernandes que foi um

\

Maria Celina Santos
Neide Maria Areias
Nelly Bonassis

Odilía Carreirão Ortiga
'I:.

do.s mestres a serviço da educação Rosa Maria de C.ampos
naquêle modelar estabelecimento' ') Rosa Maria Lehmkuhl
de ensino do Estado. Zuê Rabello.

NA ESCOLA «LAFJYETTE BELfORT OlHei!»
A 8otr.,ga,looiem à Doite. de diplomas
No Grupo Escolar "José Boiteux" berto Bittencourt, Hídemburgo B.

'110 distrito do Estreito, teve lugar, de Oliveira Humberto Ghisi Peíxo
ás 20,30 horas de ontem, com a to, Jayr Oliveira M!attos Lélia Ma
<presença ile altas autoridades ci- ria Garcia (onadora)' Lourdes.
viS e militares e' de exmas famili- Leopoldina da Silva, Max' Schu
'as, a c-erimônia da entrega de di- mann .Pereira, Nancy Rucio Lima,
iplomas d-os alunos que concluiram Onildo Sebastião Ori'que.s. Rui Hof
-o curso de ".correspondente e fmann, Zélia Vasques.
Prática de Escrit6rio" da Escola PRATICOS DE Ê§pRITORIÓ
"Lafayette Belfort Garcia." turma Aldo Prazel'es de Oliveira., Alci�

.
de 19rJO, mantida pelo SENAC. des Jorge Filho Aládio Sclmitez, '> '

A homenagem d,e honra coube Aimoré Laus, Altair de Oliveil'a,
ao Prof. Flávio Ferrari. diretor-ge- Dilma 'Souza, Edmon Duarte Na
l�il1 do SESC e SENAC, nêste Estado der, Eliseu de Almeida, Erica Sil
falando, na, oportunidade, o Prof. v.eira Penha, João .8. de Andrad,e.
Osni Paulin6 da Silva. paraninfo o, João' Evangelista da Silva J�ão

,

I{lm nome dos cOlega.s, a -senhorinha Conceição :Simas, Jo.sé Co.ta, Má-
Lélia Marifl. Garcia.· rio Angroletti, Mário Schárf, Mau

São os s'eguint.d os 'alunos que 'ra dos Passos, Nicanor de Andra
receberam os seus diplomas, nésta de,' Osni' Ouriques, Paulo Souza,
solenidade:

.

Valésio Silva e Zenir M. Fr·eitas.
CORRESPONDENTE

f
Encerrando as comemorações

Cecilia Tereza Cória, DUma Ana teve lugar, apó�, ás 22 hOl'as, Soi-
de Souza, Eudésia \Vagner,. Eri- iré-e n.o .C. R. "6 de Janeiro".'

"

�

Dr. 4ristídes Barreira Aventura
Diplomado pela Faculdade de

)

Medicina elo Recife, colará grJu,
hoje, naquela faculdade, o nosso

conterrâneo' Sr. IAristides Barrei

ra, que conta. cérn grando núme

ro de amigos nesta Capital.

o novel médico .é filho -do Sr.

Antônio Barreira, já falecido e

ex-tuncíonarío da então Escola

de Artífices, e de Dna. Maria Zo

mel' Garcia, atualmente casada

em segundas núpcias com o Sr.

Virgílio José Garcia. acatado re

presentanto c-omercial nesta pra

oa, e é neto do Sr. Pedro Zomer, Jcidadão SObejamente conhecido- c

estimado nesta capital.
Congr'atulando-nos com seus pa

rentes e amigos por esta auspicio- I

sa notícia, enviamos àquele nos

so distinto conterrâneo os nossos

efusivos cumprimentos pelo êxito
ano, de seus estudos, bem como os nos

_ sos votos, de felicidades na. altrurs-

tíca e nobre carreira que abraçou.

PONTO FAGULT4TIVO
Hoje, dia de N. S. da Concei:

ção, será f,a.cultativo o ponto
nas repartições públicas esta
duais.

\

BRINQUEDOS,
--EMPÓRIO ROSA

ftristêu P. Lopesl
Em sua residência. nGS Coquei

ros, faleceu ante-ontem :1. noite. o

sr. Arísteu Pôrto Lopes do alto
comércio local.

'.

Filho de tradicional íumi lia da

Lupa, no Paraná, o exl.in!o viveu

sempre em nosso Estado, onde go
zava de geral estima pelos seus
dotes de coração.
Em Caçador, por [:mg,) tempo,

exerceu à sua profissão de f'arma
cêutico. Qua.n(lo, mais tarde. re:'
solveu dedicar-se ao comiiÍ'ci!j ma
ddreiro, foi com imen".1 pl�sar que
a popula:ção daquele municipb
viu o seu -afàstamento .

Nesta Capital, d,e logo., gruageou
a estima .de largo circulo de ami

gos.
O seu prematuro desapa:reci�

menta. por' �sso. ·foi imensUÍllente
'sentido n.a cidade ,e no vizinho dis
trito ond,e re�idia.
{�ntem, pelas 17 horas, os seus

restos niortais foram sepultados
no .cemitério de Itacorobí, coiu
enorme raeompanhamento.
À famili;;t em luto as hoill,ena

gens do nosso maior rpe,sI}'r.

II

perIgosa" rI' II"

Quatro aviadores norte-americanos, com destino
a S. Paulo, estiveram momentos de aperturas.

Curiosa aventura acabam de! quele país, a fiÍn de.' abaste-:

yiver. quatro aviador�s norte-j ceram os aparel�os, foral? ,pjl'�-'
americanos que estao trans, ses e postos. mcomumcaveis.

portanto quatro aviões de tU-I durante mais de- 24 horas, CO

rismo da Calífo'rnia para São mo participantes do atentado
Paulo. / �.

. I Apo's
uma série qe dem.archess. entre as autoridades locais e"

Em consequencía do "com-lo consulado americano, foram",
plot" em que perdeu a vida o! então soltos, prosseguindo via
presidente da Venezuela, quan.j gem rumo á São Paulo, onde"
do desceram numa cidade da-: acabam de chegar. ".,

\_ -

Tempo bom erà o de ,d'a'fttes. Quando a gente fazíai,
das suas e tinha de pagar, 'a cobrança vinha atrasada e::
não machucava. Aquilo é que era tempo! O castigo an-

dava a cavalo, diziam os nossos bisavós.
E, note.se, .o veiculo simbolisava a velocidade máxi-

ma da época. Os jornais, in illo ... , eram quando muito-
hebdomadarías, no anúncio do expediente.

-

Mas, na realidade e na rua" saiam uma vez por mês.,
Dava-se, hoje, uma frechada no semelhante e a respos
ta, quando vinha de volta, trazia a oportunidade maíss
fria que a manifestação às homogêneas bancadas dass
minorias.

Hoje é o diabo! A gente escreve aqui a paulada e cín..
co minutos depois recebe o troco. Não dá nem tempode

, tornar o gosto!
V1ejam ji�to: há cínco dias analh�vam, no Didrio-

-

uma poesia dedicada ao sr. Nerêu Ramos. E quatro luas;
não eram passadas, lá estava, no meSIM Diário, também
uma poesia. A dedicatória,' apenas ela, variava: era para
'o seu Irineu, eminente governador. Eu diria iminentet:

/' Mas'o vate preferiu a primeira fórmula, justíücanéô-a.
sincera e serncertmoníasamente:

.

"remos laivos de adoradores". I

Eu poderia, analisando o poeta bornhausenista, em-:

patar a peleja:
Para que? O P. Cardoso é amigo e também é irmão!"

_

Pena que n�o seja poeta, ou melhor, q1(e seja poeta es�

forçado, como diria o Othon d'Eça, Esforçado e prático ..

Prático e .sobretudo higiênico.
Tão radical nessas virtudes, que apesar de reconhe-

cer nesta Ilha formosa. como um lindo botão de rosa, a.
terra feiticeira e' amada, filha do nosso amado Brasil;
apesar de jurar que as 'moças aqui. nascidas, trazem nos:

lábios brejeiros \'
Beijos tão ftNiiceiros,
Beijos que falam de amor;

apesar de seu tropícalíssímo afeto pela terra adorada da,
Ilha danada, que tem um clima

Que dá sasuie- que anima,
mesmo nos dias de vento Sul, e nas quinzenas dê lesiaâa:
chovedeíra; .apesar de reconhecer que nesta terra ben-
dita a lua

Traz para o povo da rua

A claridade, de graça,
0\ que não acontece noutras plagas, onde os discos voa�

dores aterrissam para o desembarque {los agentes cobra
dores de luz e energia lunar; apesar de tudo isso, se não>

...--

fôra a luz da mer:G_nc;orlia e não fossem as lavagens plu--
\riais. lá perderiamos irremediavelmente o Vate, que\ iria..
embqra dêste chão bem brasileiro,

Porque querer, não queria.
A escuiidão e o chiqueiro!

Que desaguern,,!>ois, os ,Céus e que a Lua nos dê per�
manentemente, o minimo de 220 de voltagem! Mas nã()J·

percamos o Poeta!
Antes de morrer, - eu, bem entendido - quero vê-lo�

bater à minha porta, ao clàrear ou dealbar da madruga
da, para mostrar.me esta apoteose:' a nossa Orquestra
SinfÓnica de passarinhos,' sol;> a competente regência dOe

maestro Sabiá, formad� ali nos fios inúteis da luz de Ca-

pivarí, exec;(tahdo para as nossas almas tingidas e ape-
ritivadas, a Sonata de Bethowen!

'E eu chamando�lhe humildemente O POETA e co·-·
, .

roando-Ihe a fronte de louros,_recitaria, em surdina, oS:;

seus versos imort?,is::
Os passarinhos de êá,
Tendo':Çt frente o sabiá

., Tem os mais belos ttinados. ;/

...;_ GUILHERM:E )TAL
.l
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