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��d::iiJl.S. Pio XII adverte aos cristãos
contra uma nova guerra

. \ '

.

CIDADE DO VATICANO, 9 la'pnz, pela' união de todas as a l

(V.A) - O Papa gir-ig.iu um apelo' mas e pelo amor cristão do qual
ao mundo no sentido de preservar 1

só poderá advir uma era .pt-ospcra
a paz e preconizou uma "cruzada

1

e melhor."

sagrada" contra a "luta desenfre-I O apelo de Pio' XII foi feito

ada da qual emanan Iantas cala- num momento em que 'I'ruman e

Florianópolls- ,Domingo, 10 de Dezembro de 1950 T M 11 0.2'
mic!ades para a especie humana".' Attlee conferenciavam sobre a som-

����������====+'====��==�============JIL�'=�·��· O �clQ de & �n�ade �n�'bciaillu�� �tuMcional em

do numa Enciclica aos Bispos da I Wash ington e quando na Coréia�
Igreja Catolica enuncia. que o a- as tropas das Nações Unidas ha

fluxo de peregrinos a Roma, du-: tem em retirad'a ante as hordas

rante este Ano Santo, Hpossui um dos soldadós �comunistas chíne

tom de arlvertencia e constitui. ses. O Pontifice concitou todos os

perante o mundo, um testemunho i'católicos a rezarem por "uma paz

solene que de o povo não deseja ampla e segura". duranLe as ha

a guerra, nem a díscordia, nem o: bituais novenas que precedem o

odio, mas anseia intensamente pe- Natal.

I) lU.I8 ANTIG9 DUIUO DE SANTA CATARINA
1..Jdetúlf) • D. gen.tel JIDNEI NOCETI - Diretor. Dr. RUBENS DE A.RRUDA BJ.JI08

Tambem direit�
_ �IO, 9 (V.A.) - Depois de

oU-llitar
da União, autarquia de pre

vn o consultor geral da Republí- videncia social e economica abran

;ca, o pre�i.�ente Euri?o Gaspar ge lambem os proventos dos extra
Dutra decidiu .que a leI 488,

dei'
numeraríos inativos e que o res

'2948, que �aJor?U' os .v�ncime�- pect ivo pagamento será feito
ios do funcionalismo CIVIl -e mi- mensalmente pelo IPASE.

ADÃO MIRANDA
Está aí uma notícia que recebi com certas re

servas. .. Estranhei, mesmo, que algum dia al

g��m que c�mse�uisse cursar na Faculdade de 'Filo
sófía da Uníversidade do Brasil, a matéria referen
te �o jornalismo, pudesse acabar bacharel eu,
mais clar�mente, doutor. .. Ora, tal fato - cá en
tre os colegas, muito em .família - vem orgulhar
a <:lasse, elevando'�, agigantando-a, tornando-a,
eqUIparada. por equidade, a honrosas profissões li
beraís co�o. sejam as de advogado, as do médico, as
do, engenheiro e a outras que por aí andam Brasil
afora ...

Que tal, aqui, em Santa Catarina, ou lá JIO
Amazonas, ano a ano, chegando turmas de douto'
res, sobrassando pergaminhos, os jornalistas que,
por vocação ou necessidade, se meteram nessa pro
fissão, tão nobre, tão patriótica, tão liberal? As re

dações dos jornais, apinhadas "de doutores, ouvín
dose a todo instante, "doutor Fulano", "doutor

B�ltrano'�, "doutor 9icrano"? .. Que tal, amigo
leitor? Nao acha que ISSO seria além de índice de
elevado gráu cultural, muito mais chihoso áinda? ...

E eu, que jamais conseguiria um dêsses perga
minhos, porque já' meio maduro e, -eJTI consequen
cia, tanto quanto desiludido, teria sem dúvida, de
estar a preocupar-me com o atender ao respeitoso
doutor para o meu colega, recém-formado pelo Cur
so de Jornálismo ... Que aconteceria, então? Muito

simples: antes de qualquer noticiário, policial ou

mesmo social, teria que saber, do ilustre doutor, a

meu lado sentado, ímportantemente sentado, por
que recem-saído do Curso de Bachareis em Jorna-

'Iísmo, quais as nórmas que deveria, por direito, em-
••• tra-Idor tam medo

pregar para dizer, como se diz ainda agora, que Fu- (J

lano, desesperado, após sé-rias questões com a espô- de pr1ftcesso
sa, suicidou-se, ou então, que Fulana, enciumada V •••

,

porque o marido fôra encontrado em flagrante, ma- N
- ,

tou-o, friamente. . . "ao' vl·ra ao Brasl-1 �?rt� Velho ......... 3.148: 10. 200:, ! 7.100 I: 229,0

Ora, senhores, ° tempo marcha. Marcha tão·
10 ranco .........• 4.945 i 9.700' 44.800 I ' : 98 o

velozmente, que nem o pressentimos. Marcha, mes-
Manaus . . . . .. • .. " 66.854 ! 90.700 I 23.S00 i

,

u 35:tJ
'

mo, e, novos e modernos costumes se vão arrolando. WASHI�(,:frO'N, 9 (V.A .. ) - O
Boa Vista .. --; ' 1.398 i�, 4.900 iI 3'.500 ;"l;_' 250,0

A humanidade vai melhorando multo: até mesmo embaixador do Brasil, Mauricio
Belém . . . . 164.673 I 226.500 I' &1.800 J1f!i: 37.5

nêsse setor de atividade. Mas, pergunto, o [ornalís- Nahuco. declarou ter adiado se �acaiá ", 1.012 I 10.100 : 9;100 i 9'10,0,

ta, principalmente o da provincía, feito doutor, regr-esso, em férias, ao Rio de- Ja-
ão lih! - 38.735 I 80.',100: }�1.500! 36,6

poderá sujeitar-se, depois de um curso mais ou me- neiro, _ que estava marcado -para
Teresina . . .. 34.595 I 53.100 I 18.400 I[ 53,')

nos duro, com despesas a lhe sugarem os magros H do corrente. D�\rido à situação
Fortaleza . . . . . . . . . . . 140.901: 212.500:; ;71.(1)0 I 50,�

vencimentos conseguidos com vales à Caixa, que internacional. o embaixador bra NJatalp , 51.479 I 96.000 I 44.500
i 86.1

são, aqui como em tôda parte do Brasil, o processo síleíro considera que não deve
oão. essoa , " 71.158 I 90.900 : 19.700 i � I· I 27�7

mais seguro de se ter em dia os pagamentos, a êsse afastar-se desta capital. Sua via-
Recife . . . . . . . . . . . . . . 323.177,1 318.90; 195.700 �i,' i' 60,�.

regime de remuneração? Poderá, feito doutor, su- gem dependerá da. evolução dos
Maceió , �.. 80.045 i 101.300 i 211.300 I 26,5

[eítar-se a andar, xadrês em xadrês, ouvindo índíví- acontecimentos mundiais. Aracajú - . . . . . 50.306 I 68.300 I f8.50:0 I'; j 36,8-

duas envolvidos em- crimes ou coisas semelhantes?
Salvador ...........• 290.443 r 396.000 i 105.600 �" 36 t

Podera', feito doutor, percorrer, muitas vêzes a
Belo Horizonte 177.004 I 345.70,0 I 168.700' ','

.' 9/
'v A t'g d N t I Vítóría

..-

1f'r09°
I

51200
s.s

pé.estradas difíceis, em busca de esclarecimentos' r I os e
.

a a ',�-� .. ..... ...
�..:i.' Q I . i 9.100 I ;'[ 21 f}

em casos misteriosos em que a opinião pública pre-
Niterói ... .........• 124.507 I 174.300 i 49.800: ii 40:0-

cisa d� luz afim de conhecer melhor das razões que EMPORIO . ROSA Distrito Federal (2) 1.764.141.i 2.407.800 i 643.700 I' I;' 36,5

os determinaram ou originaram?,
São Paulo 1.258.18_2 I 2.027.300 I 768.800 I fIl,! I

Não! Acredito, piamente, que seria, então, a Para' A delesa CFuIri!iba �......... 99.440 I 137.900 I 38.500 I 38,�

morte .da imprensa! Isso porque êsses doutores, !
U ortanópolis . L..... 25.014 I 48.800 I ',13.800 I 95,11

porque sejam bacharéis, haveriam de, antes de qual- da Europ�
Pôrto Alegre 259.246 I 381.600 i 122.400 I 47 �

quer noticiário, preocupar-se mais 3:inda com o';es- �
UI Cuiabá .. -............ 18.861 I� 24.100: 5.200 , 27::>

tilo.
-

WASHINGTON, 9 (V.A.) _ A�
Goiania .... , . . . .... . 14.943 ! 40.800 ( �5.IJOO i 17.3 'i

. Enfim, poderemos contar com doutores
-

em

jornalismo, mas haveremos de procurar um jorna-
credita-se que ainda esta semana ,NOTA: I - A delimitação do perímetro da cidade (quadros e su�

lista, dêsses que nascem feitos como os poetas, com
o general Eisenhower ;serâ nomea- burbano) nem sempre obedeceu ao mesmo critério, nos recenseamen.

h d b t do, pelos "suplentes" reunidos em t d 1940 1950
a vocação que lhes ven a o erço, e .. , encon ra- o.s. e e • Trata.se de providência de iniciativa do, poder mIl-

�

b h" t t Londres, para o põsto de coman- I ó t
remos, então, nas redaçoes, ac areIS os en ando TIlClpa e,'s men e em cara ter supletivo, o Serviço Nacional d,e Re.

anéis sem que saibam escrever, como acontece ain-
dante-chefe das fôrças do AtIan- t 't f' d
tico Norte. Essa decisão &celera-

·censeamen o In er erm na elimHa'çfio ·em apreço. II - Para ,efeito dt)

da, reportagem de fato fútil, ou mesmo de qualquer obt
-

d d d t' t 'd'f
.

d d' rá. consideravelmenLe a prodllç-a-o
ençao os' a os a lllen es a 1 erença absoluta :8 relativa, os o8le-

acontecimento- curriqaeIro os nossos Ias ...

E, então, ái da imprensa escrita! Ái das nossas
dos materiais de guerra e a orga-

mentos referentes a 1949, foram tor,nados com arredondamento.

tradições jornalísticas! Com os jornalistas-bacha- nizayão, dos exércitos .europeus. (1) - Dados provisórios correspond.enLe à população registrada!

réis, teremos apenas, nas redações, homens porta- �,� .:ace dos acontecimen�os da

Inos b,oletíns,
incluindo moradores ausentes e resultantes dé contaO'em

dores de pergaminhos, se:rn_,a alma dos homens-de- meIa., Truman pensa pedn' 5 bi- d'd l' �-XI
-"

imprensa do passado, sem a alma de repórterijs dQS
lhões de dólares suplemefrta,res pa-

tyroce 1 a a e 1;> -1950. (2) - Total ela populaçao (quadros urbano.

ra o equipamento dos exércitos
suburbano e rural) .

dias presentes ...
__________ , -..,.

europeus.
' '

J

J

têm

Bachareis em Jornalismo

Espalham que nos
vão processar •••

<,

..��mas

,/

ao Mundo

o recenseamento de 1950
Dtlma pe,rcentagem marca o cresci
mento de Florianópolis.

-

Em sua ultima reunião, sob a presidência do sr. Rubens Porto, a

Junta Qtecutiva Central do Conselho Nacional de Estatistica ocupou ..

se de assuntos do maior interesse relacionados à execução, já em fase
bastante adiantada do VI Recenseamento Geral do Brasil.

.

I

. Presente.à reuni�o, o sr. Tulo Hostilio Montenegro, Diretorf'Téc
mco do Serviço Nacional de Recerlseamento, prestou importantes ·�3·

elarecimentos acerca da marcha dos frabalhos censitários, informando
que SS,8% da coleta do censo demográfico e 81,8% da do censo agríco;
la se acha�al11 concluídas: quanto aos outros censos; 74,2% das cole..
tas respech�as também estavam terminadas. Comunicou, ai ada, que
em mais dOI·S Estados - Pernambuco e Pdauí - já se 'havia encerrado

a contagem da população e que, no, concernente a São Paulo, 9. operação

�. encontrava concluída ao respeitante a 247 Municipios."
Heferindo-se aos primeiros resultados do censo ria regiao para..

naense de Londrina, referiu-se o Diretor-Técnico do S. N. R. -à rapidez
verdadeiramente espantosa com que se vem desenvolvendo aquele trc ..

cho do território do Paraná, fadado a um progresso sem precedentes
no país e mesmo no mundo. Manifestou.se a respeito, confirmando
com a� suas observações pessoais, o que estava, sendo revelado peJ�
apuraçao do ceJ?-so na aludida zona, o- Conselheiro Carlos Alberto GOJ� ..

calves.
.

,

A Junta' deliberou sôbre assuntos ligados à 'economia interna da:

entidade e aprovou votos de congratulações com o Embaixador .10,(;

Carlos 'de Macedo Soares, 'Presidente do L B. ,G,E., pela sua recente
posse na Academia Brasileira de Filosofia; e, de' pesar, pelo faleciinen
to da genitora do sr. Raul Lima, Diretor do Serviço de Estafística -Ia

Produção.
POPULAÇÃO DAS CAPITAIS BHASILEIRAS - lIX�1940- e l-VII-t95().
j, "

.'i:i:[��t�� ',- POPULAÇAO DA CIDADE

I (Quadros urbano e su burbano do Distrito da
Sede)

,:' (

CAPITAIS' �.;:---:-�-:::--:-:-----------Presente I
' Hezistra ,

;
,�-, j:

em : da em, I DIFERENÇA
I l-IX-1940 I 1-8�1950 i-------

(1) i Absoluta %

(Do "Jol'llal do Comércio", do RtO).
'-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTAT'O-Domingo 10 de Dezembro de' 1950
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

I.
1

Servid'ores Públicos
deveria realizar
Lira T. Clube •.

RElOGIOS SUIÇOS
(oro enfeites artísttcos
Folheado Ouro 20 q.
1.060 ancora 15 Rubis

Cr$ 470,tO
1 070 Sist. Ancora 15 Rubi'

Cr$ 310,00
pUlseiras folheadas de

Cr$ 80, 1 10, e 180
GARANTIA ESt.:RITA lO AIIOS

Pelo reembolso s m 'de pezas,
Ot mas ccndiçõps pua

Revendedores e Agentes
p, çãin -n05$'0$' c-otalogo5 gratis.

INTRA LTDA.
c. P. 793 - S. PAULO

�
"

liairl,ha dos
0, baile para a coroação _

da Rainha -des Servidores Públicos; que se

no dia t 7 próximo, - domingo, dar-se-á dia 16, sábado, às 2 t hs, no

obrigado a apresentação de convi-

ei b
.

d R I 81d L
tes e para os associados do Lira

.

U e e eua as o Ul o talão do mês de dezembro

.

.

_

. �;�:rá s�v.era físcalizaçâo na por,

De ordem do senhor Presidente ficam convidados todos Dia 25 � Segunda-feina - Gran
os sócios deste Clube e exmas. fam�li.as,. para tomarem par" diosa soírée de Natal _ Ambiente a

te na FEIJOADA, com que será comemorada a brilhante vító- caráter - Grande ornamentação.;
ria do "Aldb Luz", na regata'Cle 15 de Novembro, obtend� o Inicio ás 21 horas - Sorteios de

maior numero de pontos e conquistando o Campeonato Ca- brindes as sen�orita.s. A tarde -

tarinense do Remo de 1950 a realízar.se domingo proxímo.] G.ran.de . t�rde mfa.ntil com far�'l
.

.

"

" _ '. . .' distribuição de brmquedos aos fJ_
dia 10- a� 12 horas, na chácara do <:'OrtSOCIO sr. Enco Nspmdo- lhos dos associados com inicio ás
la, nos Ba'lTeiros. 16 horas.

A condução será em .onibus que partirá da sede do Clu: Dia 31 - Domingo - Magistral
be ás 8 horas, pçís haverá durante a manhã daquele dia, na, baile �e gala - São Silvestre apre

quele local, uma regata interna do Clube, com vários pareos. sen�açao das debutant:s de 1950 !l

.- ,'.' .

' Sociedade. Apresentaçao da' dança
FlonanopoJIs, ,5 de dezembro de 1950 ',' .

da Polonaise _ A atração dos' tI'3'
E'(i.rico Hosterno - 20 Becretárlo �ic�.Qnais baíles de reveilion do}Clu,

___'------ .....1_ ' .h�"} C I'
, I

l' Ir
e ,ú<l, ".o mn•. \

.

t ,�
,

";-;"":_" < ."U,,�.:· _

/ ; Todas as festas serão abrtlhan-
ii Iadas pela Orquestra do Clube sob

i- direção do magistral 'pianista
- :-.iurilo Ulisséa - Exclusivista" em

musicas para dançar. .

NOTA: A lista de adesão para as

senhoritas que desejarem debutar
encontra-se com a senhorita Layla
Freyesh�b,,'h e o sr. diretor social
do Lira.
Previamente será anunciado o im,

cio dos ensaios para as debutantes
e dança da Polonaíse.

BUSSOL.A
li sua revista

/

AGUARDEM

So A '

, ,,�OS'
(

.

Muitas vezes nos admiramos ao_ver certa_:; pessoas I�osas que. no entanto, /.-eonservarn todo o vigor e a bôa disposlçao da mocidade. Elas prolongam
todos os prazeres da vida, que encaram com o otimismo e a bôa dispo
sição que lhes proporciona o seu físico' sadío. Quer saber a razão delas

demonstrarem menos idade do que realmente tem? Pois bem, preste
atenção a fsto : a DEBILIDADE NERVOSA e o ENFRAQUECIMENTO
NEURO-MUSCULAR provocam a FALTA DE' MEMORIA, A PALIDEZ,
O EMAGRECIMENTO, que geram o DESANIMO e a indisposição moral

e fisica (FRAQUEZA SEXUAL, MENTAL e ORGANICA). :€sses jóvens
aos 50 anos, cheios de vitalidade e disposição conservam' o seu organismo
usando FOSFOSOL, considerado pela classe médica como um ótimo tônico
nervino, dada a sua fórmula cientifica ser bastante concentrada em

fosfatos, de ass1milação imediata pelo corpo humano. Os que não se

sentem jovens e animados, devem-no à falta de fosfato em seu organismo.
, Usem, então, FOSFOSOL em elixir ou Injeções Intra-musculares e logo

_.depois das primeiras colheradas ou injeções se sentirão outros: Animados I

Fortes 1 Dispostos 1 Não encontrando FOSFOSOL nas ,farmácias e-drogarias,
escrevam aoDepositário.V.SANDOVAL m. - Çaixa Post�11874 - São Paulo

AI:. Pctt;inaU

VIUYA

,
.. , NILMA E LUIZ' FERNANDO,

.

NOIVOS.
- . . � ":'.

,.

Florianópolis, 2 de Dezembro de 1950·.

Lira 'enis Clube
JpROGRAMA DO MES DE

DEZEMBRO
Da 12 ,- Terça.feira, - Soiréc

,

de Formatura dos Cientistas do Co-

légio Catariuense.
,Dia 14 - Quinta-feira - Soirée.

-, Di�. 15 - Sexta.feira - Soir-ée
de Formatua Gínasíanos do Colé

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

matura da Primeira Turma da Fa ..

culdade de Farmácia e Odontologi-a.

�OTA� - Será permitido brane-)
a rrgor,
Dia 17 � Domingo - Soiréc do

Grêmio dos Funcionários Publicos
- Coroação da Rainha Eleita.
Dia 20 - Quarta-feira - Soirée

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

Plantões
10 Domingo - Fármacia Moder

na - Rua João Pinto.
16 Sábado - Fármaoia

Antônio - Rua João Plnto.z'
17 Domingo - Farmácia

Antônio - Rua João Pinto,
23 Sábado - Fármacia

Santo

Santo

Catari;
nens·e - Rua. Tr-ajano.

24 Domingo - Farmácia Catarl;

Agostinho - Rua/Conselheluo Mafra
'

3i Domingo - F'árm'ild<a Santo

AIgostinho � Rua. Cl)ns'elh�il"e l.\lafra
o serviço n:ofutll'0 será eretua

'd'o pelas. F'àrma'Ci�s Sto. Antônio

'é Noturna, sH:'üàdM as ruas João
,_ .--- .• ------,--- .. --- -75-

CASA MISCELANEA: dlltri
buidor. dOI :Rádiol'''' R.:JC.' A

ictor. �Vélvul.1 eí'Di,cO�1
.
Rua CODlelbeiro'_:� Mair.

C•· P
·

C I b
Plnt'o 'e 'Trajap.<?_ rio 17.

O�I! ra 18' ". u e" A' ;vtesentoe>tabela não . pode�
. O·quelr '" : , .'

..

.

_ I ser alterada sem prévia auíortsa;
A Diretoria do Coqueiro.s gr�_II�9�!l'0� d� lJIl1t.:� �

desta çao deste Departamento.
Praia Clube tem . o

.
prazer de' StJ:�l��d�� ,.!i :$e. real�z�r. 1:;.0. Departamento de' Saúde Pliblic<a,

convidar seus associados e os p!'-'oximO dlá· 9, com mICIO as .

do Clube 12 de Agôsto e Lirà 16 hàí'ás e �oo(}k,tail e tarde em 27 d,e novembro .de 1950.

Tênis Clube para particip'à-- dansante dia 10, domingo, com Luiz OSualdo q'AcampGra
rem das solenidades de inau- Inspetor de Fármacia
guração de suas novas can- íhício às nove horas. Outros�
chas de balão, que constarão sim, Cientifica que haverá ôpi
de disputas entre as equipes :bus espeoial, domingo, com

representativas do Clube Ca- saida da Guarda Moria da AI

id��:"",�,a � Tiro, de Blumenau, s.e., fândega.

/

l

_./:

!
('{

·CLINICA E CIRURGIÀ DOS O
LHOS - OUVIDO - NARIZ E GAR
GANTA DO

DR. J. J. BARRETO
Formado pela Faculdade Nacional

de Medicina, da Universidade dtJ
Brasil. EX'assistente dos Serviços
IIe Oftalmologta, do Professor Caldas
Brito, da Polícltníca Geral do Rio
IIe Janeiro, e de oto-rino-Iaringologia.
110 Professor Leão Velloso, Hospital
Moncorvo Filho.

'
.

Consultório: Rua Trajano, na 31
LO andar

Atenderá, -diariamente, a partir do
dia. 10 de Novembro no horário da
\4 ás 18 horas.'

-

GANHE.
UM

corte de c a s
í

m i'r a
inteiramente
de GRAÇA

Peça explicação jun.
tando um' envélópe

.

".' ':

selado

Caixa Postal, 458'7

sxo PAULO

nNTAS PARA IMPRESSIO
C O T TOM A I·

VAEAORIO?'
.'

QUARTO C/Bl\rUIEIRO

END. TELEGR, "ARGENOTEL"
TEL. �5·7233 ,

'RUA CRUZ LIMA, 30
HAIA DO FLAMENGO

. .

FLORIANOPOLIS
.'"

....�
SANTA CATARINA

Escritório de Couta-"
bilidad e Santa

Catarina

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

Dirigido e.oríentado
-

por té-
cnicos diplomados e compe- .:
tentes. Aceita-se qualquer-
serviço atinente ao ramo, in-
clusive correspondência.
Preços módicos.

Cx. Postal, 3-18. Florfanópoliss
Rua Crispim Mira, 41

Sta, Catarina'

Ipara colocar SOLA ;{.
em seu Sapato ;�

PROCURE �i

Oswaldo 1
teleton es 1536 e .1324

R,15 de Nov. n. 22- 2'. andar
�----------------------.._�,

••.•.......... _ � � .

Casa de negócio;
-à venda

P&r motivo de j\'iagem vende-se..
no Estreito, uma casa de negóci(!J'
com . muito boa casa de moradia.;.
Aprovei-te esta oportunidade.
Informações' na agência deste jor-

•• ..... t" t*" • _. o. • • . • .. • . . • • • • •• • ..

fRAQUEZAS EM GEIAL
VINHO CREOSOTAOO
"SILVEIIA"

Se rico quereis ficar
De modo taci! e elegeI
Fezei hoje'uma inscrição
Credito Mutuo Predia

Não de esmola nas ruas. AuxiJ.i81
as allJloci-açõês '�ben.eficientes.·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Agem directamente sôbre o ap

parelho digestivo, evitando a pri- J
são de. ventre. Proporcionam bem r

estar geral, facilitam a digestão,.
desc'Ongesti'Onam o FIGADO, regu
larizam as fuações digestivas, e fa-
zem desapparecer as enfermidades

�do ESTOMAGO, FIGADO e INTES- •.

TINOS. IJ íHM

I C-------------------------------------------_. ICOII'te' LO"ca atarlCnense de- Seguros"",_-_-.....� -: .. - - - - - . - ... - . - - -� - - - - - . - .. - - - - - - - - .. _ - . _ .r_ .
.

.

CLUBE DOZE DE AGOSTO FiC���!�a!!!� !!!�@I!�!'!!ntantes
das seguradoras que operam neste Estado, Para a assembleia

ri' geral extraOrd�ária a,realízar.sa n� �ia 15 dó �rrente ás. 9horas da manha na Sécle da AssoClaçao Comercial de FlorIa
nópoís. á rua Trajano nO 13 sobrado, gentilmente cedida pela
sua Diretoria, afim de ser discutida e resolvida a reestrutura

ção deste.çomítê em atenção as recomendações do Sindicato
das Emprezas de Segudos Privados e Capitalização do :Rio de

I
Janeiro.

.

. Florianópolis, 1 de dezembro de 1950.
.

Américo Souto Secretário

Só é- velho
-quem quer
Velhos portadores da 'descrença,

.anoços, combalidos pelo esgotamen

.'1'0, moças indiferentes aos praze
-res da vida não desesperem! Com,
\batam estes males de' fundo nervo'

'50 usando o remédio de plantas in
-dígenas "Gotas Mendelinas", cujo

/ �feito extraordínárío está assem,
.ibrand� o mundo. Enérgícas e de
-efeito seguro, sem contra.dndíea-
-ção, podendo ser usadas até por
".pe,ssoas de idade avançada as fa-
mosas "Gotas' Mendelinas" '''A
',fonte da Juventude", 'àd'Otad�s nos

1:lOspitais e receitadas diáriamen,
te por centenas de medicas ílus
�tres, é o espantalho da velhice, do
-esgotamento nervoso e da neuraste
·nia. Distribuidores Araujo Freitas
.,& Cia. Não encontradas nas drgs
-e farms. do local enviem antecipa
-damente, o-s 25,00 para o End. '1�e
\legráfic'O "Mendelínas", Rio, que
eremetemns. Não atendemos pelo re

embolso.

r Novol�

,fácil! Agora,
.quando V. tiver o
(:11ariz entupido de-
• -vida a um resfriado,
·.01 poeira ou ao ar vi-

,

-ciado, basta-lhe aplicar
.3 cada narina o lnhalador Vick, e
.aspírar uma ou duas vezes.

.

.

Rápido! Em um instante, essa me-

-dicação penetrante e .suave toma
·.mais fácil a respiração. Que agra
-dável é, então, poder r-e-s-p-i-r-a-r!
Cômodo! Leve com V., no bolso ou

-carteíra, o pequeno e prático Inha
Iador Vick. Use-o quando e sempre
-que quiser, tão amiúde quanto ne

cessárío.Experimente-o hoje mesmo!

INHA1AD,OR Vlel
PRODUTO DOS LABORATORIOS DE

VICK VAPORUB

�ombafa à
Bronquite

tonificando as vias respi
ratórias

A Bronquite é uma porta ab=rta

� graves enfermidades. Corte (' ma]

'Pela raiz tomando "Satosin " - p'O
-deroso antíssétíco e- desconge,;tio·
-nante da traqueia, bronquios f' pul-
-mões, "Satosin" tem efeito r�phlo.
'Pluidifica o catarro, diminue ::I tos

'1Se . e torna 'a respiração livre e (a·

-eil.. Nas Bronquites asmáticas, cro-

-nícas 'Ou agudas "Sat'Osin" é o seu

'-:remédi'O de confiança. Peça an seu

'farma_cêutico "Satosín" - c domi-
, nador das 'gripes, tosses e bronqui
-teso

'TERRENO
VENDE-SE 1 lote situado á

'Avenida Mauro Ramos perto
-do Campo do Manejo.

'I'ratar- nesta redação _com o

-sr. Sidnei Noceti.

\

•
c

-

o CAMINHA0

.
;

_ A CONCEPÇÃO CHRYSLER
"

tem seu fundamento

na técnita

Às novas séries 1950, constituindo
a linha de 80 novos modelos, apra·
sent.:nn, entre muifos outros, os

melhoramanias segulntes-; De Soto foi eonstruide atendendo às rigoros"s exigências do trabalho

rude, em quaisquer estradas e terrenos, oferecendo, além da fôrça,
e perfeição características do seu motor, tôda uma série. de melho

ramentos nas mudanças de marcha, no sistema de arrefecimento,
nas engeenagens do conjunto diferencial, no molejo, na distribuição
das' cargas - assegurando um trabalho fácil, econômico, ,infalível e

rendoso. Dentre os 80 modelos das Novas Séries De Soto, sempre
há 'um que se adapta perfeitamente às suasneeessídades de transporte;

SISTEMA ELÉTRICO
inteiramente novo, para maior eco-

.

nomia de combustível, incluindo:
Novas velas -- Nova bobina de igni
ção - Maior capacidade dos gera
dores - Perfeita proteção contra

poeira e umidade.
'

" -

NOVAS TRANSMISSOES
Sincronizadas, extra-reforçadas, tanto.
nas de 4 como nas de 5 velocidades.

.

('$
.

RODAGENS MAIS

REFORÇADAS
Rodas de maior resistência aos cho

ques de estrada.

O MAIOR NÚMERO DE
·MOD·ELOS

até hoje racionalmente construídos,
para perfeita adaptação a qualquer

• exigência de transporte.

r

1!4��

.,
.�\

- .� ...

.'.: .... ·.v.
-

'··(fo.1)�B�
VEN�AS ATRAVÊS DOS CONCESSIONÁRIÓ� E REYENDEDORES 1'Arasmotor

�' _

"

* "COOPERAR COM A ASSOCIAÇÃO PRÓ BOAs .ESTRADAS É. OBRA DE PATRIOTISMO" * \ '.

48

1-
- ...._. - -.·-·-·-:·..............·_..·.·

· ........·.-.·.·.·.-0-.-.......· ....·._ ,......._._...._.•.•- •.....v-.
.

. PRISÃO DE VENTRE
•

- ESTOMAGO - FIGADO :_ INTESTINOS "

�-,� PILULAS DO ARRADE MO�S . �. (onespon�encll
Comerciai

(onrer.
Olplom.

DIREQlo I METODO I
(

Amélia N Pigozzi Moderno e Eficiente
., -.

.

Au • i. Genera. BUlencourl,
(l!squina Albergue Noturno)

De ordem do sr. Presidente, convido a todos os

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

noite de 31 do corrente e com início às 22 horas, 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 Il}�sas.

TRAJE: Casaca, Smoking e SUll!.ey'.
O Secretário Geral !.... Arnaldo Dutra

I
1
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.

Federação Atlética Catarin'ense
CORRIDA DE SÃO SILVESTRE JUIZES DE CHEGADA
Dia lO, de dezembro de 1950 Wilson D. Cardoso, Jorn. WaL

COMISSÃO EXECUTIVA: dir Grisard Tte. Paulo Sarni, Hé

Dr. Osmar 'Cunha, presidente d� lhi'--Milton 'Pereira, João Pedro

Federação Atlética Catarincnsc. Nunes e Ciro Muller.
Jorn. Aribaldo Póvoas, preso da CRONOMETRISTAS:
!Associação dos Cronistas Despor- 'Valdir Ouriques, Dirceu Go-
tívos. Major Alvaro Veiga Lima, mes, Milton Lehmkuhl, Él'iC'�
presidente do C. A. Catarinense. Straetz Jr.

Cornte. Nelson Carpes, presidente JUIZES DE PERCURSO:
do Caravana do Ar Esporte Club:�.' Paulo Oto Scheidemantel, Dr.

Dr, Oswaldo Bulcão, 'presidente João 'Batista' Bonassis, Pedrn.Pau;
do Lira Tenis Clube. Tte. CeI. Elo} ló Machado, Nelson,Mai� Macltado
Mendes, presidente dil Associaçãc e ló'S'ma; Meirá. ,"'�,' .:
A. Barriga Verde. Rubens Lange, FISCAIS DOS P()STO$: I

'

presidente do Ubiratan S. C. E:L Posto Praça 15 (Defronte a Ca:
gênio Muller, presidente do Tauba- tedral): Walter Mussi; Osny Laus
té E. C. e Eugênio l\luller.
DIREÇÃO GERAL DA CORlUDA Posto Praça 15 (Esq. João Pino
Dr. Heitor Ferrari, presidente to): Hélio Lange, Acimar Silva,

do .Conselho Técnico da FAC. Gustavo Zimmer e Hélio Quint.
JUIZES HONOR.4.RIOS: Posto Rua Conselheiro Mafra:

Dr. Aderbal Ramos da Silva, Go, ·(Esq. 7 de Setembro): Haroldo
vernador do Estado, Dr. José Boa- Pessi, Cap. Mauricio Spalding de

� baid, presidente da Assemhléb, Souza, Eurico- Hosterno, 'CarllJs
Legislativa ..Dr. Adalberto T. de Bonetti.

Carvalho, Prefeito Municipal. João Posto Rua 7 de Setembro (esq.
Batista Pereira, presidente da Ca__Felipe Sehmidt): Agapito Veloso;
mara Municipal. Benjamim Sodré, Osny Barbato, Oswaldo S'i'rveir.'l,
Crnte, do 50 Distrito Naval. Tt s. Waldir Albani e Nierefs Haviaras.
CeI. Paulo, Vieira da Rosa, Coman- HORÁRIO DA PARTIDA: 9 horas.
dante da Guarnição Militar. Tte, ',-----------
CeI. Eloy Mendes Comandante ela

• • • • • • • • • • • • • • •• • •••••••••••••

Força Policial. Charles Edgar
1 MOrItz, preso da Federação do Co;
I mércio de 'Santa Catarina. Solou
r�ieira, presidente do Conselho)

I Regional de. Desportos. 'Dr. Heitor
.

Ferrari, preso da Federação Aquá,
tica de ISanta Catarina. Renato
Ramos da Silva, presidente da FA.
CE.

,H E P I C II O L II N
o R E M E'D I O QUE

de 19'50

PARA OS MALES DO
-

FrGADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

e - D i à r i o Trate as gripes
E MUITOS OUTROS

. FIGURAN- e resfriadosTES.
\

.

.
.. . •

qontos silY'tües com vidas re- . Ao prlm�lro eSpl�rQ, dor de .gar-
pletas de paixões Iganta ou dor no peito, comece ime-

Tres homens, lutam por uma diatamente a tornar "Satosin" 'e.n
mulher - Um com baixeza. - e .doses máximas, recomendado pelOS
outro com brutalidade - e o ou-

[médiCOS.
"Satosin" deseongestíona

tro com um amor sublime. os pulmões, tira a opressão. solta (I

CENSURA catarro, desinféta e acalma a t05-

Proibido até 10 anos. tae. Pela sua poderosa açio reeí-6° Luzes do Deserto short,

70 PAGINAS COMICAS No programa gorante combate a fraqueza dei-

Um interessante filme miniatu- Noticias em revista nO 3'- "

I xàda pela gripe, levantando ràpi.·
Atualidades Warner Pathé -a- damente as forças. Procure em,�

d
•

tualidades mundiaés sua farmácia "Satosin" - o om,,"
-

Censura Livre
P C $ 3 2 Preços : nador das Gripes, Tosses e "'Brou'..
reços:) r ,2.00 - • o.

RITZ: itàs 2 horas Matinée da.s-/Moças qui es.

10 Inf. do Prog, Cerro Azul naco �- 4,15 - Cr$ 6,20 e ª,20
20 Betty Grable Cesar Romero -ás 6,30 - Cr$ 6,20 unico

Rudy Vallée ás 8.45 - Cr$ 6,20 e 3.60

ESTA LOURA É UM DEMONIO ODEON:
.

Um milhão de gargalhadas num ás 7 horas - Cr$ 6,20
deslumbrante tecnicolor.- ás 9 horas - Cr$ 6,20 e 3.20

30 David Farrar Glynni Robson ROXY
,

FRIEDA

A VERA CRUZ a maior prQ..!:lv
tora na«ional apresenta a prodJ
ção

'

do CAVALCANTI sob a dire

ção de 'ADOLFO GELLI
,C A I Ç'A R A

com os novos astros do cinema FlorianópoHs. 8 de dezemb�o' de 1;950.
nacional - ELIANE LAGE _. Viuva Justina Carlota da Concei'çãD Abreu participa aos paren-
ABILIO DE ALMEIDA - CARLOS tes e pe,ssôas de suas relações o· contrato de casamento de seu filhtt, '\ INão caberá ao governo acabar com as' favelas 04 não deixar que VERGUEIRO - MARIO SEtRGIO BRAZ com a senhorita. CARMEN FERRARI.

elas aumentem na proporção em que estão?
" I .são Pau10, 8 de dezembro de 1950.

9uando Oswaldo Cruz en�etou a s�a ação de pl'ofilaxia, quandD _
. � � � � � � � � � .. � �� .. .. ��� .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .PereIra Passos andou d·estrumdo prédIos para abrir a Avenida Rio

l'f
� � �..�..�..� �.� " " � �..+!f � � " � "

�.H.".��IBranco, foi criticado, .achincalhado. etc ... Agora, também s,eria neces- �� ,

'

, Isário algU'ém de coragem para uma campanha idêntica ]_)fara ° ,ex-_ �t� NATAL J NATAL!�ermínio da� favelas ou dando a essa �entrmorada construida com :�� -- esus nasceu--, I !
,algum cônfÓrto ou mandando-a para o mtenor, para a Lavoura. para �. I

() campo! .....
(Lida ao microfone da Rádio Guarujá). ..�.. O I1mpôrlo Rosa .oferece os melhores artigos de' patal

Z D pelos melhores preços. !

C U
1\. �t." Tâmaras-Figos-p;assas-Nozes-Amendoas-Avelãs-Chocolates-Balas-Brinquedos ..-J.

,'UJ'SO
/

'pO'� corrospo n'
. enOl8 �t" d� qualquer tipo e ricas BONECAK Cestas, de Natal (as mais lindas) por ��..�I L .�

/"

qualquer preço e para qualquer bolso. :'" I.:� Os proprietários do Empório Rosa, agradecem aos seus clientes a preIe-

,��
.

CURSO GINASIAL em um ano (Decreto.l,ei nO 424,4), Preparató- .:� rencia com que sempre foram distinguidos e, no 'transcurso de mais uma
rios para Direito, Medicina. Engenharia, Escolas Militares, Escola TeCe .:. data maxima da Humanidade desejam aos -seus freguezes,/ .�.. amigos e ao publico em geral. um �nica de Aviação, e�c, CONCURSO p/o Banco do Brasil, DASP e outros. �:� Fel.·z' NAta'I e pro" sp/e�ro Ano' Novo �;}Z�_:'ICOMEtRCIAL PRA'TIGO. Taquigrafia Inglês etc. -Mal.riculas abertas. "',..

U ,.,""I" ., II'eçam prospectos hoje mesmo á Caixa Postal 3.379 - CUl'SO de Madu- �t� LVE 1951' �:reza "BRASIL" - Rua Vitorino Carmilo, 782 - SÃO PAULO. �:� SA \ .. ��N. B. - O presente pedido é nulo para fins de pagamento. no ca- �t"+".
,

../ �i§O em que a publicidade aqui re�el'idas que séio estipuladas acima. �:'+ .. .. .. � .. 1. /.. .. .. .. +.••i ._ +1� 3t-.................... - ........_"""""..",.,... ·����.'+!._�.'+!�'*:-t!�'*:�'*;!t!!_'!'+;!��t�.'+.!�� "'�o<�.,..�'-,�-::-'+'--,.����_"!��-�_ ."! ,_!. �-:-��'*'c::: '+'���!"'"�=!=!"""�-".�"__,,�

\
FIUZA LIMA & IRMÃOS

Cons. Mafra, 37
Florianópolis

JUIZ DE PARTIDA:
Tte. Teseu Muniz

Diário da Mefropole
, .., "'1<'-:� ", '-�'J!',I�Tlil.

A-Tuberculose
/

(ALVARUS DE OLIVEIRA)
Houve boas noticias a

bretudo no Rio de Janeiro.
abreugrafia obrãgatorha em

ente desceu bastante.

respeito do problema da tuberculose so

Felizmente com as vacinas BCG e com a

todos os setores da atividade o coef'íci-
. '

Como fizemos sentir num dos nossos comentáirios anteriores sô
bre o mesmo assunto, a simples construção de mais+hospitais não re
solve o problema, apenas mínora o, sofrimentó. .l\('edidas de preven
ção como las acima citadas, são as mais 'acertadas e humanas. 'Toda
via a proliferàção das Favelas é mal que deveria ser combatido pois
aí a disseminação da péste branca ganha- campo amplo.

,.Nestas cidades dá' miséria, da ,imoralidade e (lo crime; da pro
miscuidade viciada. há maior número de tuberculosos. Não só pela
falta de recursos. como pelas "habitações sem higiene ai' o contágio, ,
deve ser 100 por cento. E notem que depois que as favelas cresce-
a-am dentro do Rio, é que a moléstia ganhou campo. Quando alguém
adquire um terreno onde haja destas moradias, e quer construir
apartamentos ou fábricas, há quem se jogue contra, na defesa do po
bre, Lembramo-nos de uma frase do falecido ex-pre.sid,ente do Esta
do IUo, Feliciano .sôdré: A cid/ade não comporta nem suino's. nem

g,ente pobre ... Talvez houvesse um pouco de e;agero na sua afirma
ção, más a verdade é que esta gente que vive em barracões Sem hi
giene sem conforto. sem co,:ü{!a não estaria melhor n.a lavoura. em

fazendas que existem, aí f6ra s�m braços para mover-lhe as enxa

das, o,s arados, produzindo pana o Brãsil?
Preferem ,esmolar, passar fome.rvender

dacte miserayelmente, a irem para o. campo
onde morar, onde poderão vêr seus filhos
bem ,encaminhados!

seu corpo" morar na ci
onde há o que comer.

melhor educados e mais

c
•

1 n
ODEON

ás 10 110ras
Grandiosa Matinada

1 ° Esporte em marcha esport.
�o Noticiário Universal report.
30 Ciencia popular educativo.
4° Visões do oeste short

LOBOS DO MAR desenho
Pato Donald

A historia triste de uma linda

joven que cometendo um erro sa

orifi'l)u -.'tdeIa uma exljSlbência.
Censura Livre

Preços Cr$ 5,00 - 3,20
ROXY IMPERIO

às 2 horas Vesperaes do Barulho
1° Dia do soldado em Curitiba

nacional
2° Jimmy Wakely -Dolores Ca-t

telli
RUMO AO TEXAS

Uma deliciosa e movimentada
façanha no oeste.

3° AlIan Gne o novo rei dos

cow-boys na sua mais 'excitante
aventura

.

A VINGANCA DO INDIO
4° Bannon numa sensac'ional e

empolgante aventura no mais ....
sen

sacional dos' seríados.
PERIGOS DA REAL POLICIA

MONTADA
30 e ,4° epísõdíos
Censura até 10 anos,

Preços Cr$ 5,00 :_ 3,20 ROXY
Cr$ 4,20 - 3.20 IM'PERIO

_;_ RITZ -

2 - 4,15 - 6.45 e 8,45 horas

t- ODEON -

ás 7 e 9 horas
- ROXY - /

ás 7,45 horas
SIMULTANEAMENTE EM

TRES CINEMAS

/

duelistas da historia.
O ESPADAC1:IIM

com

Larty Parks - Ellen
George Mac Cready.

Cores , .. romance ...

Drew

aeão __ •

ás 7,45 horas - Cr$ 5,00 unieo e aventuras ...
IMPERIO Censura:

ás 8 horas 'I Proibido até 14 anos

A colorida escocia medieval No Programa:
onde as classes ''se empenhavam I A marcha da..vida 257
em batalhas terríveís e duelos Atualidades jiovieton
sangrentos pelos mais celebres Preçosi Çr$ .5tOO unico

Univarsid2,dB1 da São Paulo
FACULDADE DE MEDICINA

Escola de Enfermagem de São Paulo
EDITAL DE MATRICULA

Em nome da Diretoria da Escola de Enfermagem de SãO
Paulo, anéxa

I
á Faculdade de Medicina da Universidade de

.sãc Paulo, faço publico a abertura de inscrições pára matrí
êula ao curso normal de enfermagem, de 10 a 30 de dezembro
do corrente ano.

Os candidatos de\rerão apresentar_�e. na Secretaria da'Es
cola, á Avenida Dr. Adhemar de Barros.440 das 9 ás 16 ho

ras, nos dias uteis, munidos dos seguintes documentos:
1) - Diploma dê Escola Normal Oficial ou a esta equi

parada,' ou certificado de curso de ginasi�; I
2)- � Prova de' idade miníma de 18 (dê�ito)
'3) - Carteira de identídade. j.
4) - Prova de sanidade e

5) - Prova de idoneidade moral,
São Paulo. 20 de novembro de 1950

, I

Helena de Barros Silveira
SECRETARIA /

Viuva Braulinda- Ferrari
Viuva Braulinda Ferrari participa aos par.entes e pessôas de s�a.

reLações o contrato de c�'samento de ,sua filha CARMEN com o sr.

BRAZ DE ABREU.
,�
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-"A Salvação dos Asmaticos"
'Baile das "Debutantes", no Lira - a exina, sra. d, Nicolína da

.

As gotas que dão alivio imediato
O simpático clube da colina, o Silva Veloso, esposa do sr,' Agapi- nas tosses rebeldes, .r bronquites,

"clube das grandes realizações, le- to Veloso, alto funcionário do Ser-' crônicas e asmaticos, coqueluche,
-vará a efeito este ano, no baile de viço de' Patrimonío da União, nês.' suiocações e ansías, chiados e dores
.São Silvestre a apresentação das te Estado. no peito. Nas drogs. e farmácias.
"''''debutantes'' de 1950. - Passa, hoje, o aniversário na.

Sendo o primeiro clube que teve talicio do sr. Luiz Xavier de Almei-

cL,;a feliz idéia de fazer a apresenta- da, rádio-telegrafista ;

-ção de "debutantes", a sociedade, � Faz anos, hoje, a senhorinha
-em Santa Catarina, vem mantendo Emília Pessoa Xavier;
-esta tradição desde o ano de 1945'1 Fazem anos. hoje: LISBOA. 9 (V.A.)E, hoje, quasi todos os clubes do - a menina Verena Diem, filha ',.

.Estado seguiram o exemplo do Li- do sr. Rudolfo. Diem; I pron�nclara no día 12 d? corr�n- I
.ra, - a menina Eli Cardoso, filha do te'l d�ante da ��embléIa .NaclO- f-Assim é que o Reveillon de São sr. Walter Cardoso' I.,

na, importante iscurso sobre a

"Silvestre, ''ite ano promete, como - a menina Brasiliana Rosa' próxima revisão da Constituição.

'noll:�tér��r:�r:�;:%���t�:u;j��� -

°J::é J;::n�:�e:t�I�V:�eir;.;, ��e �:���: a;��c�:i��rá a::t:di!�� TAC-Tr'ansportes Ae'reosc-senhoritas da nossa -alta sociedade 'I'ranscorre, amanhã, a data na.
siao

_ pa:a falar. Igualmente da .Sl-
,

'

.haverá a dança da "Polonaíse". talicia do sr. José Francisco Gla- t�açao ínternacional atual, e prm-
a

'

Até este momento inscreveram- van, do alto comércio desta praça. cIp�lmente do papel que Portugal Catar'lnense S/A�.se as seguintes senhoritas: Nely I Fazem anos, amanhã- s�ra chamado a desempe.nha� um
,

'Valente, Jussá Cabral. Danila Luz, I - a exma. sra. d. Cecília Ligo.
dia em uma�ventual aplicação do

.Neíde Valente, Ceci Rosa, Adelina' cki Carvalho, esposá do dr. José
Pacto Atlanhco. SEGUNDA, CONVOO,AÇAO

-Carneiro da Cunha e Arlete Gon- G. L. Carvalho, funcionário de Li- A esmola dada Dias ruas agrava
Convoco' os senhor-es acionistas para a sessão de assembléia ge-

-çalves.. vonius & Cia.;
'. ! o problema da' mendicancía,

ral extraordinár-ia, a realizar-se no dia 13 de Dezembro de 1950 ás
Outras, por certo, virão aumen-

- o sr, Albérto Bruggrnann, fun-. 17 horas, na sede social, á rua Tiradentes, nO 12 com a seguinte.
'lar este "boquet" primaveril. cionário dos Correios e Telegrafos,! ORDEM DO DIA

As gentis senhoritas que debuta- aposentado;'

"IfI':&b
a) aumento de capital

L' f' I W ld 's h 'd
'
__ h) reforma dos estatutos:rem. o Ira o erecera lindos "Sou' - o sr, .a ema:. c 1111 t;.
I'

, 1.:
," c) outros assuntos de interêsse social.venir-" e uma coleção de fotogra - a menina Cecilia Luz; ..........

,'.fias, além de outras surpresas. I - o .sr. Artur Schneider; Florianópolis, 8 de Dezembro de 1950.

Grande tem sido o entusiasmo NOivados: Osvaldo ,Machado Diretor - PresidentJe.
"dos socios por esse acontecimento Com a .gentilissima senhorinha ... são baratas e formigas que
"de importancia social. Carmem Ferrari, filha do nosso invadem a cozinha para estro-

E dada a grande procura de me, saudoso conterrâneo Teodoro Fer- gar e contominar os alimentos.
rsas e pedido de sócios, é possivel I rari, contratou cas�mento o sr. ;

,�-que, para comodidade das famílias Braz de Abreu, residente em São
-dos associados, seja permitida a Paulo.

r
::Teserva, de mesa. Formatura:

,

Wilton Bittencourt--s -

Aniur,sários: Colou grau, em Contabilidade.
ontem, em solenidade que se efe�

/,
José Rosa tuou no Teatro Alvaro de Carvalho.'

A data de amanhã assinalao ani- o jovem Wilton Bittencourt, filho
da exrna, sra. d. Maliema Bitten-I
court, residente á avenida Mauro
Ramos, n. 64, nesta capital.

Panelas de Pressão ARNO
a os 5tO,00

Grelhadores Elétricos
a os 300,00

na Elefrolandía
Rua Arcipreste Paiva - Edf. Ipase - Terreo

Vida eocial

"versário natalício do sr. José Rosa,
<UQ alto comércio local e elemento
.ctestacado do nosso mundo esporti-
"Vo.

Às homenagens que lhe, serão, HOMENS FIMCOS
:prestadas nessa ocasião; juntamos /

'

as nossas, prazeir'osamente. HOMENS NESVOSOS

HO��NS ESGOTADOS

HOMENS DESMEMORIADOS

A data de ontem assinalou o ani
'versár-io natalicio da .Prof, Cecy Na
'tíividadr Camisão, esforçada profes:
:sôra do Grupo Escolar "Silveira de
:Sousa".

Fatores decisivos para o êxito,
na vida atual

,GOTAS
, MENDELINAS

- TI:anscorrell, ontem, o aniver
.
:Bário natalicio da gent�nhori.
1llha Zulmira-Margarid�Schaefer,
"Prendado elemento da sociedade
10cal, e filha do sr. Ewaldo Schae
fer, alto funcionário da Consultóría
'Geral do Estado.
\ -"Fez anos, ontem, 9 exma. VIU
-Va d. Maria José de Carvalho Mo
�t'itz.

"As gotas da Juventude", Dão
nervos fortes, idéias claras e saú

de perfeita, aos fracos e acovarda

dos, cedo envl'lhecidos pelo' nervo·
sismo.'

Fizeram anos, ontem: Não tê-m contra-indica,ção
.

- o sr. 'Valdemar�..pacheco, fun- N farms. e droO's. do Brasil.
'>Clon_ário do INCO;,...

I
as ",'

- o sr. José de Sena Pereira.; Caml..., Gravatl!l. Pilam••
"

- os gêmeos Romola e Maria Meia, d....melhore.., peIoIJ'm.
Ma,da�ena Ma�·tins, filhi�has do sr. \OUl JlSCÇOl a6 Da CASAdll1f
.Rosalmo Borla, comercIante; CEIcANEA - RuoO. Mafra"
-_

I B!!!htc��rma,!!!!�oS! Em-I
pório Rosa um maravilhoso bolo,
confecionado pela exma. sra, Antô
nia do Lago Alves, dignisslma es

posa dei' sr. Campolino Alves que
presenteou a Catedral Metropolita
na, a fim de que fosse f�ito uma

rifa, revertendo os lucros para as

obras da Catequese da Catedral;

I h-ó.af-lãa

Remédio

REYNGATE

EFEITO SENSACIONAL NA

ASMA

Salazar falará
dia 12

Proteja armórios e 'prateleiras
com NEOCID em pó, que não

t r o n sjn it e cheiro à comida e

é inofensivo.

Prefira o la�ande - a em

balagem meis econômica do

NEOCID eHr.-�

rOlilio ii Iogoslavia
de --38 mUbões
WASHINGTON, 9 (V.A.) - A

Comissão de Assuntos Estrangei
ros. do Senado aproVOu esta' ma
nhã, por unanimidade, a conces

sãO', de um auxilio à Iugoslávia,
no montante de 3.8 milhões- de dó
lares, auxilio que havia sido pedi.
do p.e]o govêrllu.

IUH'AS PARA IMPRESSA\.
tO'CTQMAI

Sua beleza e sua mocidade dependem de sua saúde
E sua saúde depende do. remédio consagrado:

REGULADOR· XAVIER
N: 1 • EXCESSO N: 2 • FALTA OU ESCASSEZ

REGULADOR XAVIER"":' o remédio de (onfian�a da mulher

Teatro Carvalho-Alvaro de-

Salazar

Acompanhamentos ao piano:

Dia 11 'de dezembro, às 21 horas
PROGRAMA DO RECITAL DE CANTO
DO IN�íGNE SOPRANO ITALIANO
ELENA MONTI

Homenagem ao exmo. sr. dr. Aderbal Ramos da Silva;
D. D. Governador do Estado de Santa Catarina.

PERGOLESI - Nina
,BRAHMS _ Vergebliches Stãndchen
MAX REGER _ Maria Wiegenlied
MOZART _ Aleluia -

'MOZART - Vedrai, carino (ópera "�9N GIOVANI")
A. THOMAS - Polonaíse (ópera "MIGNON")
VERDI - Adio del passato (ópera "LA TRAVIATA")

3a PARTE

A, COSTA _ Canto da saudade
P. BARROSO � Para ninar
E. BRAGA _' A Casinha Pequenina

Monti)

\

(variações de Elena

-xOx-
_/

./
MAESTRO EMANUEL P. PELUSO

___ i

_ Par-ticipaoào
Oscar Cardoso e Olga Freitas Cardoso participam 130S parentes

.e pessoas de suas relações o contrato de casamento de seu filho osm
com a senhorita DENISE CARVALHO REGIS.

Florianópolis, 7 de dezembro de 1950.
Vwa, Marta Carvalho Regís, partdcípam aos parentes e amigos da

família o noivado de 'sua filha DENISE, com o senhor OSNI CAR.
DOSO.

Florianópolis, 7 de dezembro de 1950.
-----------------------------�--------------------�

"Missa
.

�8 ·7· Dia
ARISTEU PORTO LOP�

Ida Porto Lopes e filhos convidam aos parentes e pessoas Ami

gas para a Missa de 70 dia que mandam celebrar na Catedral dia.
12 (terça feira) as 7 horas. A todos que comparecerem antecipamos
sinceros agradecimentos.

Direjoria de Projeção Animal
.

De ordem do Sr. Diretor da Produção Animal devidamente au

torízado pelo 'Exmo. Sr.' Secretár-io, da Viação,' Obrlas Publicas e

Agricultura, torno publico, para conhecimento dos Interessados, que
serão recebidas propostas até o dia 20 do corrente mês, a quem
maior lance oferecer acima da avaliação dos seguintes veículos :

1 - Um caminhão Ford 1946, com capacidade para '5.000 qui
los, - 110 HP; avaliado em Cr$ �8.000,00.

2 - Um caminhão Ford 1946, com capacidade pai'a 5.000 qui-
los' - 110 HP avaliado em 32.000,00.

'

"

3�' Uma �ami-onete .J!;ord 1946, com capacidade para 8QO qui
los' - 90 BP, avaliado em 30.000,00.,

Qualquer outra informação os inter.essados poderão obter na

Uzina de Befnef'icimnento de Leite ou ria Di��:to�'ia da Pl'odução
Auimâ.l. em Trind;ade. das 8 ás 13 horas

Dir etoria da Produção Aniulal, em Florianópolis. 7 de dezem

bro de f.950.

Elpidio Candido de Souza Ju.niior - OI. Admini.strativo "I"

1 O q���!UB!::�:�.ira
I ARNO
I ELEtTROLAND�A
II Rua Ar(-Íprefte Faiva Bdifi '10 I)asf I-Terreo
1 >- �__:._ -

. I
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Q- ESTADQ- Domingo, 10 de Dezembro' de' 1950
--------------�----------------------�----------�----------------------------�------------------------------�------�

Cock-tàil dançante no -Coqnei_ros Praia Ulube
Domingo, -Dia 10...

·

Cock-tail�, dansante_. �das 9
.

horas� -

em diante, -cltm ,o· c·oncurso da
orquestra.,. exclusiva do "D.oze", sengo, que u asspciadus deste tlube,' ficam COR-,

vidados par�' aqpela' reú,óiâo. no· aristocratico clube praiano
Clube 'Doz.e de' Agosto

De 'ordem do ISr. Presidente, levo ao conhecímento> do
srs, associados que, a partir do dia 26 do 'corrente mês.' na

-v,

Secretaria do Clube- 'se encontrará RI 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.' .:, ;.,. ,.'.

Flori'anópolis, 22 de Novembro de 1950.
»>

AR,NALDO DUTRA

,. Viagem com�egnranç[e rapidez
" " ,

80 No.S Co.NFo.RTAVEIS ruICRo.-ONIBUS DO.

'R4?IDO «SUL-BRASIL�IRO»
'Floríanópolía - Itajaí _:_ Joínvílle .s.: Curitiba
\ �

.'

Age'A"'n' C· ia :
Rua Deodoro esquina da

• Rua Tenente Silveira

r

,

: ttIIFJàllt41fil.ltr:.té,'
(O REGULADOR VIEIRA)'

,
,

A mulher evit�rá dores'
ALIVIA AS CóLICAS UTERJNAS
emprega-se com vantagem p;tra
combater as Flores Brancas, Cóli
cas Uterinas, Mensfruaes e ap;�3 o

parto, e Dores nos ovários.
É poderoso" calmante e Regula

_ dor por excelência.
J<LUXO SEDATINA, pela sua com

t,rovada eficacia é receitada pOI
.

m�icos ilustres.
FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte.

J

/

,

. .-

:Para 'ENTREGA'ém:nEZEMBROC-
. '_�/��(r( ,

(

i

Temos ,.0 'praser de comunicar aos senh�,�es
interessaâos que estamos r;_ec,ebend5"E,nSspl'c.ris:ões par-a e�tr,!ga .dos famosos \.I., .•
Uni-versai no m'�s

.

proxrrno
v i n dour 0'-

'--

FIGUERAS6IJ.lOMS,LTOA.
'-
'.

PSRTO ALECRE-R.G.SUL
', S:-LORiANÓPOLi-s (FI.LI�,L) R.TIRADENTES, 5
AGENTESEM: Brumenau, JoinvJe, Cacador, Cresciuma,
'Aràranguá, La gesJ J oaçabs, Tu ba!ão e Videi,ya .

Aluga-se
Confortável case, sita à rua

Bulcão .Víana nÓ. 61. com recente

instalação de aguá fria e quente,
campainha elétrica, dispondo de

.

amplas salas de visita e jantar, 4

quartos. espaçosa cozinha. quarto
de banho 7lovo e completo, com

chuveiro para empregada.
A tratar na' Avenida Heroltío

Luz, nv, 3i-Fone 1076.

I
C er t.o IRu:mo

A Bússola é o instrumento que indica o rumo,
,

Nas bússolas o norte é sempre indicado por uma Fkir. 'de
liso O ÊSC.OTELRD segue um caminho - o caminho da perfei
ção - É O seu urna "Flôr de

N
NNENNO

l.is" também o é .

Norte, a sua me-

feição,
-, desenvol-

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

ta. '-E da mesma o do Escoteiro.

maneíra que- o O Escotismo leva

os rapazes à per-Norte da agulha

é-- indicado por
TiNTAS '-PARA PINTuRA,

C O r-r o MAR. s

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

da
Flôr de Íis representam aqueles três objetivos e simbolizam ;inda
Ót; três artigos da pr-omessa do Escoteírov

,

'VENDE-SE
-, Uma çasa e um terreno à

Avenida 'I'rompowskí, 52.
.

Tratar o prêço, na' mesma.'
.

j
') . .. � �� . ,' .. � .'. . . . . . . . . . .. ."

Procura-se' - 'Casa·

'pa,ª ·:alu.gar
Procuro alúgaç uma casa de

me., D '�d U
' - k- C' D' ;

�

Iterial. que esteje em boas condições, r. L • .1....oen·DIC ., '-'.
, ,•..

'

não precisando ser no centro. Da. Reabriu sua c.ínica. Rua Nerêu Ramos, 38. Nesta.
_se preferencia a que tiver garagem ,

ou galpão. ------------------,--'::...---.-------

Tratar com- o agente do Rapido Ji:, O \,': r>:

'��� �r.a��}.��ro �.,���e.f�n.e. ����'. riOj�� a. r
_

" �a�a
••1.. r.Udd.d.. ,ele ........ T

tta ••
-

ffllal_h. I '-' A T.A.C. - Transportes Aéreos Catarínense S/A, comunica a seus

II alo "",.oe.., ,•••••l�. distintos fregueses e amigos que transferiu - seu escrítor!o para" .

'l'OHat. 'ara .... "PDIPOLBCP rua Tiradentes, N° 12�Loja, com telefone N° 1053. I onde espera co-n-

.S "'''',ti �.dê".f!t.a C. cUDm tinuar :a merecer apretérencia tom que sempre foi honrada. , .

,JIlr,IlUQ PJl,'lDaG. ,;Ji�' _i. �. ':t"" FI�rian6polis, 30-� -50. - f
\

CUftITr"" .TELE.GRA"4: PR.?SEBRA_�

-

(
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l

Leilão lôodlto
';".�;"

SENSACIONAL /

Aouardem para muito breve na
.

, /

Praca 15 de Novembro
. GRANDE SURPR,EZA

)

para a

Sociedade . de· Florianópolis
•

Leiloeiro 'Oficial DE'M'ERVAL ROSA'
.'� ""

I Muitas pess�� são curadas do c4ncer'dtàriamenté:, ,

f
....

. Hoje, se diagnosticado no início,

,
o câncer pode ser controlado.

�. Não tenha medo de consultar

ri
!

<, seu médico. O perigo maior es tá

j
na demora. Se você suspeitar
de câncer, consulte seu médico t

quanto antes. Faça um exame SQUIBB
completo periodicamente. Produtos farmacêuticos desde 1858

'i'

V A L V U ..··L A S /

'.l\il.I.,$
MAIOR ESTOQUE

Atlânlida Radio Cal. [da.,Rua Trajano, 51 '

Cur'so de admissão
,

Dir�&1do pelo Prof. José Warken
Funciona em Janeiro e 'Fevereiro.

Exames pana ginásio masculinos e femininos
para a Escola Industrial e Academia de Comércio.

Inicio das aulas: 4 de ,Janeiro.
Inêcrição : dias 2 e 3 de Janeiro, das 8 Ias f O horas da manhã.

Local: Altos do Albergue Noturno, Av.:..H_e�lio ,Luz �o 20.

Ourso completo: Cr$. 200,00, pagáveis no ato da matrícula,

Informações 'antecipa-das: Rua Alm. L�mego 67.

I
QUEI vEsríR.SE COM (ONFOITe E ELEGANCIA'

PROCURB A

Alfaiataria - Mello
Rua Felippe Scbmidt 4R

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

TELHADO,

·ONDAIII
;

DURAVEL
• Elaborado com material betumÚloso
inalterável e libras de alta resisfêucia.

• Recoberto com mineral refratário.
• Moderníssimo sistema de labricaçtto
norte-american",•

I

ASS. dos Servidores; Pú�licos
de Santa Catarina

SERVIÇOS MÉDICOS
Dr. Danilo Duarte - 2as., 4as. e 6as. -das 1'1' às 18 hs,
Dr. Paulo Fontes - 3as. das 17 às 18 horas' e '5as. das
.

14 às 15 horas.
Dr. Renato Costa - Sas. e 5as. das 14 às 16 'horas

(doenças de senhoras' .em seu

consultório). . Aos' sábados, na:
,

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

- Díárlamente das 1'5 'às 17 horas
- (exclusivamehte crianças em
seu consultório).

Dr. Antonio D. Mussí - Operador.
Observações - A Associação não ,se responsabiliza
ii' >

• por nenhum' tratamento especíalí-
zad? �em 'a prévia indicação dos.
médicos da socíedadé. Nas' visitas,

4

J ,r.. � t _
.. '"� l' � à domícílío O transporta correrá,

por conta do associado.
,

'., .,; .-,)', Naldy Sílveíra - '2° Secretário /

• Pesa 5.'12 Kgs. aprox. por mt2.
• 'l.00Dmts2. transportam-se làciJmenfe em
um caminhão pequeno •

.. Requer mui pouca madeira para, sua
colocação.

ICONOMICO
• Baixo custo inicial.
• Grande economia, no transporle.
• Madeiramente levíssimo.
• Colocação fácil .ecm pregos CODl'IIU.

ONDAIITs/A
1.....'�M1�!ifC'cÁ i\x A .. O S T A L 3 3 9. _ $ Ã O PAU L O <;'

Distribuidores .em Santa Catarina:
CARLOS :HOEPCKE" -S/A

.,

Dr. Miguel 'Sales
Cavalcante

,
J

, I.
�,.!'..•

,_li" "LlLU"
VetitiIldor ..e te'tõ de 'peq�enas

, ...�,' • dim!,usões, cOl�,iderável potên
cia e uaíxe co , sumo de energía,

'I'i?�
CIA."'LlLLA:/� i./;l�� DE MÁQUINAS

IN-ÓÚSTRIA E COMÉ.fCIO
Fundada em 1918

rua PirzUninga, 1037 - Caixa Postal 230 - Slo PII18

Mas, sem dúvida, todos
desejam pescar tranquila
mente, sém o tormento dos
mosquitos e borrachudos!
Queimando·se .Ientamente
durante muitas horas, as

ESPIRAIS FLI1: afugentQI]1
05 insetos e garantem o seu

sossego durante o sono, na
pescaria ou nos pasteio�.
Use as !;SPIRAIS FLlT I A
venda em caixas de 12 ,"

espirais.
"

Arco- A rtusi 3281

VENDEM-SE·
. As residências, .çom grande area de, terreno, sítuades à, rua F're<}

Caneca, ,urs. 152 e 158.
_

'I'ratar à Tua Saldanha Marinho, n? '18, diariamente .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cof.�!��o!!,,�,�!!!� ao p�i!o��ig�J quo �:1:9SbiSlaS ��:�o��:����,���l�:���g���l!;����!n!:��f��h�f
em virtude de já estai, novamente funcionando a LOTERIA FEDERAL' hoje, ás 10 horas, no .Salão Nobre Andrade, Carlos Antônio Campos,

reiniciaremos nossos SORTEIOS normais a partir de dezembro, ern Realizar-se-á, hoje, a formatura do Colegio Catarinense, após a de Sousa, Carlos Gonzaga Filho...

diante mensaln�nte, pela ultima extração de cada mês.' da turma de Catequistas do Ano missa em ação de graças ás 8 horas, César Atila Batalha da, Silveira, Cid,

Outrossim comunicamos que por determinação do Sr. Fiscal de Santo de 1950. na, Capela daquele estabelecimento Carlos Porto, Ernesto Francisca,
Clubes de Sorteios, fica esta Sociedade aguardando o despacho da au- Comemorando -tão feliz acún- de ensino, a solenidade de colação Demerau, Fernando José Caldeira,
toridade

_
competenteLpara designar a data da realização dos Sorteios tecimento, foi organizado o pro- de g;áu d�s alunos que conc'lu�ram Basjos, Hélio Abreu (orador), Hé-.

atrasados, face a paralização da LOTERIA FEDERAL, agora já em no- grama seguinte: o 3° ColegIal, turma de 1950, sendo I zio 'Si�velra d,e Sousa, Iv? von Wan-.

vas atividades. Às 8,30 horas, Missa em Ação dEl_ patrono o Rev. Padre' Godolfredo genhem, Jose Dobes FIlho, José-

.._.-.- ��.-••_-_-_-••_.••Jo_•••_ _•••••-._ - ...,..-••_._-_._-_-_- _••• � Graças. na Catedral Metropolitana Schrader S. J. e paraninfo o dr. Roberto Silva, José Roberge, La".

Às 20 horas, no Salão Paroqui- Aníbal Nunes Pires. l' dislan
.

Claudio Werpachowski, Mi�.

aI, em solene homenagem à IMA-
.

Os alunos que terminaram aquê- guel Digiacomo, Hodi Hickel, Tho

CULADA CONCElÇAO ,.
Patrona

le curso, são os seguintes: maz Reis Mello, Walter Weinhebor..
Alamir Boaventura Cabral Fa- Y Callad C reírãda; turma, laS' novas Catequistas "an

. .

o ar Irao.

serão diplomadas..

F
-

da��()' as seguintes as diploman-
'

1t't e' G'I Q a n a�
Alma Rieg,. Jane Schmidt GUi-1

. I � .

�
marães Anselma Maria Pozzi, Ma- .

/

I

" .

ria Madalena .Roque. Alieda Reis, �) Um sr. O. C. - que o Diário informa não ser o sr. Os,
María da Glória Costa, Célia Cecilia valdo Cabral - está fazendo campanha contra as barra-
DaUSSeI}, Maria da Glória Lima, .

hqum as. (
Catarina Rieg Maria Terezinha
Pinheiro Dori� 'Therezin.ha Sohn, Os tópícos abaixo estão no jornal udenísta, de 6 da;,
Nazareth' Werner, Elza Julia Nas- corrente, sob o títúlo "Acabemos com as barraquínhas":

Falar de Elen.a Monti, já se não torna dificuldade para nós que cimento, Rosla Amélia Rosa, Élia "Nos' mais variados setores da nossa urbe e sob a ca-_�
tivemos a grata satisfação de, por mais de uma vez, entrar em con- Gomes, Solange Schmídt Guima- pa de filantropia, ou para soc�r verbas de sociedades: �

tacto' com esta encantadora italiana, ·dona de invulgar cultura, dotes rães, Euza Ourtques. 'I'herezinha falhas de posição nitidamente benerícíentes, vão .se ar.,
morais elevados e extraordinárla fineza de trato. Aproxímndo-a de Sousa, Ilse Miroski, 'I'erezinha

.

elementos da nossa melhor sociedade, em reunião íntima, tivemos o Schaefer, Iolanda N. Cardoso, Te-
mando as tendas com bebidas, rodas de [ôgo de azar e um

prazer de ouvi-Ia na lnterpr.etaçlão de canções italianas e brasileiras, rezinha Rôvere, Iolanda Falconi, pedichório que envergonha pela sua maléfica ação.
mais próprias ao caráter da reunião, e de apreciar tópicos da critica Terezinha Matías dos Santos, Yvo- O querer ga.nhar, sem maior esforço, é próprio dos pá-
especializada. sôbre a sua arte, além da pequena palestra que f'êz aos ne Teive de Freitas. /

� rias da sociedade e deve se sentir constrangido todo aquele:
presentes a respeito dia técnica. do canto. PararÍinfará a turma o Revmo. tque ex ende a mão ao seu semelhante para sugar.lhe os.

Dessa reunião _ficou-nos, como era de esperar, acima de tudo, a Pe. Santos Spricigo, dedicado Coa-
niqueis ganhos arduamente. Muito mais deve falar ao seno'

impressão marcante da personalidade inconfundível de Elena Mon� djutor da Catedral e Diretor da

como artista e como mulher.
_

;...' atequese. so da própria responsabilidade áquele que, tomando tão

Ficou-nos, também, Ia lembrança das palavras que os críticos dís- Representando as díplomandas esperta iniciativa como fundo de beneficiência, deixa 0:."

seram sôbre sua arte, ora na ínterpretãção de música de câmera' ora falará a senhorinha 'I'erez inha dinheiro do seu labor cair em mãos absolutamente falhas.
em trechos de opera, ora em canções leves,

.

/

"

Schaefer.·/ de altruísmo".
:Sempre admirados ante seu privilegiado talento, não lhe poupa- Na mesma solenidade, o Revmo. N- d

ram elogl'_'
ao po emos acompanhar o sr. O. C. nas suas levía-

._. Monsenhor Frederico Hobold, DD.

"Elena Monti empolgou o auditórío, Sua vóz. de ouro arrebatou, "Vigár-io Geral e ,CUM da Catedral, nas afirmações. As sociedades que, no correr do ano, 01'_,

ontem, a grande assistência do Clube Comercial". (R. G. do Sul). reoentemente+- chegado de Roma, . ganizaram barraquinhas nas praças, em absoluto sãs str:

"Desincumbíu-se
.

do dificil papel de museta a soprano Helena onde fôra participar das solenida- cieâiuies falhas de posição nitidamente beneticie'rtes. A
Montt. que tem aí uma das suas .melhores chances em ópera e saiu-se des do Ano Santo, fará uma pa- Sociedade de Defesa Contra a Lepra e Amparo aos Filhos.
__, Merveille", De fato, sua cr-iação é uma das melhores que temos Iestra sôbre o DOGMA da ASSUN-

.

tido -até então. Não somente sua desenvoltura cênica é reflexão de ÇAO dia Santíssima Virgem.
dos Leprosos é uma benemérita instituição nacional. A.

uma artista inteiramente familiarizada com o papel, mas lalnda prova Para, essa SOlenidade, convida- Sociedade de Ampáro aos Tuberculosos é outra instituiçã(}; ..
a sua. versatilidade temperamenlal". se' todos os paroquianos, A�ocia- _:g,igna de todos lOS louvores e auxilias pela assistência .. que-·

":Sôhre ,a di:c'ção de Blena Monti apreciamo-la na- conformacão oões Religiosas e demais p.essoas vem dando a pessoas sem recursos para o carissimo trata-
labial (vertical e horizontal), segcll1dd a,s vogais, de acôrdo com a bo;), que queiram prestar uma hOmena- menta da moléstia insidiosa. E a do Asilo de Orfãs? E dOe
técnic.a. E provou-o bem na passagem de pronúncia do ilaliano para gem do ,amor filial à IMACULADA Asilo çle Velhos? E essa u'ltima, que se propôs dár ás 'cri�-'
o 'pol'tugúês e, mui precisam�ntp,_para o alemão (na interpiNação CONCEIÇÃO.
graciosa da peçm de Schubert, "Roeslein")". ._________ ças pobres um NATAL menos V.azio? \.

"Canta gerâlmente sem esfôrço. Todo esfôrço --no canto é proscri- A es.molax9,ada nlas ruas. agrava Haverá espetáculo mais doloroso do que ,·uma criancio-

to, especialmente o da respiração". o problem?"da mendioonCla. nha de�calso, com lágrimas de des·ejo, a olhar nas vitrinils",
Elena Monti cantará ,para Florianópolis, nla próxima- segunda-fei- os brinquedos que nunca serão seus? Nem a boneca goro

ra, dia 11. D? s-eu programa con.stam Pergolesi, Brahms" Max Reger, Regros8lu- ·da.Eo·ropa ducha, nem a bola multicor, nem o carrinho tirado por'-Zozart, A Thomas, Verdi, A. -Gosta, P. Barroso, E. Brag·a. (J U
_", 1 um coelho de Grellias enormes?� ,"', l',eÇi mente, uma escolha feliz ·e uma- homenag'em ao nosso pú- Lu 8 cezblico, pois que .it ilustre cantora pr{)curou of.erecer-Ihe os melhores O sr. cas ar Haverá dôr maior do que, como a dos filhos dos han.. ,

núme,ros dQ eeu ifepertório, que é o repertório dos maiores valores 0--- seneanos, a separação dos pais para serirpre, em vida? Tu�-

rnund-lai.s do ",bel-canto'" S.�O PAULO, 9 (V.A.) Re. do que se fizer por eles não será pouco?
I Desejamos a Elena M-onti o mais completo êxito, pois ela bem o gressou,' ontem,

.

a esta capital, o
Haverá desespero maior do \que o

.

sabermos que um-

,./ merece, como artista e como amiga da terra e da g'ente brasileira. sr. Luca� Garcez, ,que ,se encon-
-

Florianópolis, 10 de dezembro 'de 1950. trava na Eurüpa. _Falando à re-

-

mal,terrivel nos devora os pulmões e que não temos re--

._ _ p-ortagém, o governador ,eleito de cursos para o remédio que nos restitua à vida e ao traba",.
São Panlo disse não ter participa- 'lho? Não abencoarimos nós os que nos dessem a medica�-

.
do do '-congresso cafeeiro realiza- ção salvadora?

.i do nos Estados Unidos; porque' r ,

E as orfãs qúe as zelosas Irmãs de Caridade educam e
foi chamado com urgência pelo

T1em,despertado grande interesse nos nos.sos meios, as comemora- sr. Ademar de Barros, para uma encaminham no Asilo? "E os velhinllôS que recebem .um

'Ções ct1J, seman,a\ do ID,arinheiro ues,ta capital. 'conferência. Depois d,e entrevis- teto no Asilo. e alí esperam o fim?
Dentre estas comemoraoões, sobressai pelo seu alto valor civico e tar-se com o chefe do seu partido, A nossa voluntária contribuição para todas essas ins·-·

d t·
.

.

te t
.. -

d t b Ih I
\ o sr_.�.Lucas Gar.cez informou á tl·tul·çO-eS, beneme'rl'tas ,e patro'tl',cas, na-o ser··a' um d'ever da..,·e uca IVO,. ª ln roessan e ex,p.O;Slçao e· ra a os esco° ares que, po,r _

-

. v

...

t· d D t d Ed
�, imprensa que, ontem mesmo, ino-

solidariedade humana?lllICIa Iv,a' o' epartamen o e ucaçao,. está sendo r,ealizada no 2° ciou conversações sôbre a organi.
andar do Edificio sede do 5° Vi,strito Naval. Esta e:xyosição, que tem zação do seu secretáriado, que se- ° sr. O. C., com,o seu reacionarismo gran�1no�e egois-
:sidó largamente visitada, ,est� díariamente aberta ,ao público de 12.00 rá in�egrado por elementos de tô- ta, não perdoa nem ,os fuendigos: "o querer �anha1·, sem-
ás 16.00 horas. .

;
das as corrente politicas, pl"inci- maior esforço, e pr.óprio dos párias da sociedade e deve se"

HOie, dia 10, será rea.li-z'ada ás 1.0.00 hor,a.s, missa solene na Cate- palmente por populistas. sentir 'êonstrangiâo todo aquele que extende (sic) a mão>"
O ,sr. Lucas Garcez afirmou ain- . ..

dral pel�s Oficiais, S�rgentos � Praças da Marinha de Guerra mortos
da, que Sua viagem foi muito u-

ao seu semelhante para sugar-lhe os niqueis ganhos 'a1'�
.

.

no cumprimento do Dew\. Nesta cerimonia. cantará por deIi-cada gen- til e proveitosa para Os &eUS pla- duamente".
tileza, a insigne soprano Italiana Elena ,M-onti que ora se encontra 'en- nos de governo, acrescentando ter Não, sr. O. C ! Não e não! As sociedades de hoje não>
tre nós. sido procura'do,

.

inumeras vezes, ,consideram párias os necessitados, os doentes, os muti1a�·

Dia .13, ás 09.00 hóras, s�rá entronisada,. em uma'(las salas da Es- por pessoas interessadas :em tra- dos, os anorma�s. Ninguém ignora que é humilhante. eso'
zer capit'ais para o Brasil. - ?'"tender a mão à cariedade. Mas"o instinto de conservàçao.

Se já lhes falta sau'de, setá justo negar-lhes um pequenO'
crédit-o de vida? E não será insulto ,dizer.se que eles noS:

sugam 08 niqueis ,ganhos arduamente?
° sr. O. C. escreve como falaria o Harpa�on - aque

le notáverpãotrtiuro de Moliére.
O sr. Q. C. não dá esmola como todos 'dão: natural-'

IrieJ?te, quase clandestinamente, a direita escondendo ()7-

gesto da esquerda._
.

O sr. O. C., pelo que esc��ve, sente o dar esmola comO'

um atá cirurgico, uma amputação." uma transfusão de;'

sangue em que ê'le fornece-e o pobre SUGAI
Estou quase a acreditar que o sr. O. C., neste ANO

SANTO, sómente frequeetou umá espécie de barraq�i
nhas: a do BRIGADEIRO, alí d�Largo Fagundes ...

___.......__.............---_-"",..".-...........G0íi5U-ILHEKME
TAL :.

J

FLORIAMOPOLlS - 10 �e De�embro de 1950

Elena Monti Arte de Cantare a
Por SALVIO OLIVEIRA

Semana do Marinheiro

\

cola de Aprendiz,os a Imagem de Cristo. E ás 17;00 'horas do mesmo
,

. ,

dia, ençerrando es'sa- brHhante semana" será colocada uma palma de

flores no busto do Almirante, Tamanda1'é, na ,sede do comando· do Dis�

trito, discur.s'ando no ato o Exmo. Sr. Dr. José BOialJaid Presiden.te da

Assembléia Legislativa, sendo, depois, servido um cocktail ao'S convi- Não de esmola nas ruas. Auxilie
as associações beneficientes.

BRINQUEDOS .

-

-

. EMPÓRIO RoSA
I'-/'

dados.

PARA FElifOAS�
..

E C Z E MAS,'
'INFLAMAÇÕES;
COCEIRAS,
fRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NU N»D s:I EXI STIU'I GURl,., _2 l.

'-..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


