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S. PAULO, 9- (V. �')\.) -'1s.rA�'cIDADÊ :VÍVEU HOJE MOMENTOS DE
FQRTE ABALO SíSMICO AQUI REGIST,RADO. ERAM 17,45 HORAS QUANDO FOI SENTIDOI qUE A TERRA TREMIA. DOS EDIFICIOS MAIS AL

TOS C"OMEÇARAM A SAIR PARA A RUA, DIVERSAS FAMILlAS, CERTAS DE QUE ÊSTES RUIRIAM A QUA�QUER MOMENTO. ESTABELECEU·SE EN-

TÃO, ALGUMA CONFUSÃO, SEM, TODAVIA, SE REGISTRAREM VíTIMAS. O T,REMOR TEVE A DURAÇAO DE 3 SEGUNDOS. '

, TREMEU ()i MARTINEI.:U "-

ONDE MAIS SE FIZERAM SENTIR AS CONSEQUÊNCIAS FOI NO EDIFICIO' MARTINELLI, ,UM DOS MAIS ALTOS DESTA CAPITAL. OS BAIR· '

,ROS DE S. EFIGÊNA VILA BUARQUE, CONSOLAÇÃO E CENTRO DA CIDADE FORAM OS �AIS ABALADOS.
O OBSERVATÓRIO DESTA CAPITAL REGISTROU O TREMOR, .E INFORMOU ,QUE 'ERA O RESULTAD� DE ACOMODAÇÃO DE CAMADAS,

GEOLóGICAS

RIO, 11 (V.A.) - Notícia.: posse em seu apartamento, no
se nesta capital que durante o I edificio Uruguai. pretende re"

Natal, o sr. Getulio Vargas não temperar sul:ls forças em con ..

(mais estaria nós pampas. O tato com a natureza e com a

presidente eleito, acresenta a vida campestre, como é de seu

noticia, tem a intenção de vir temperamento. Assim sendo �
ao Rio logo depois do dia 20, tido como certo que o sr, Gei
mesmo, que o Tribunal Supe- tulio Vargas passará quase t,,'l

rior não o tenha ainda díplo- do omes de janeiro numa fa..

I Florlanópolls- � Ter<a.felra, 12 de Dezembro de 1950 'N. 11.022 mado. Acrescenta.se que o sr.j zenda, de propriedade de seu

.....iiiiiõõiiiiiõõiiiiõõõiiiiiõõiiiiõõõ.:.-=iiiiõõõ==;:;;;;==iiiiõõõ==iiiiõõõiiiiõõõiiiiõõõ========......====..!-==-=== Getulio Vargas não passará .genro, comandante Amara!

O
,'. todo o espaço de' tempo que Peixoto, no interior do Estado;

_ ,ver Pa,rlamentar� , medeia entre sua chegada e a do Rio.
"

Nao ha, nem nunca houve mal nos acõrdos feitos entre Séríe confl.·to DO RI"O' entre selos partidos politicos. ,A própria lei eleitoral os admite nas
_

, ,. v -

épocas de eleições. Fóra dlsso.i os partidos podem e devem dados daPMe Fusílelres NaV81"Sentender-se no ínterêsse da administração pública. _
"

fi
-

foi

O que se reprova são os acôrdos feitos para ajustes de RIO,!} (V.A.) - �rupos dJ sol, Cientificados da grave ocorreu;
contas, para exercitar revanches, para criar dificuldades e dados da Policia Militar, fusilei; cia, as autoridades fizeram seguir.
embaraços à administração pública, com o garroteamento de ros navais e' marinheiros travaram para a Praça Saenz Pena choques
um dos poderes constitucionais do Estado.

\ um grande conflito na Praça Sa, do Exército, fusileiros navais e
. enz Pena á noite. O conflito fpi poIfic.ia nli.�t�'r, ao mesmo tempo

- Essas espécies de acôrdo é que liquida e anula os partidos, provocado por milicianos farda, que ali tamhém comparecia' o de..

J provocandu.a descrença- e por vezes a revolta do povo. dos, que atrabilíariamente, desa, legado de dia, sr. Pereira Costa,
Os deputados trabalhistas procuram justificar o acôrdo cataram um marinheiro proxuno acompanhado do comissario E1,1e.:

que fizeram para impedir o funcionamento do Poder Legisla-
ao cinema Olinda, onde se encon, quiel do 17° Distrito. "

ti b trava parado conversando com sua Todos os implicados no conflito
IVO, SO' O P.retexto de que não existem condições econômicas e namorada.a fugiram, pois aquelas patrulhas
financeiras para a regulamentação do Tribunal de Contas. O marujo agredido, Benedito chegaram 'quase uma hóra depois
Chega' a causar espanto que uma afirmação de;sa ordem, par- Souza Medeiros. foi ferido a bala do tiroteio, j'
ta de um parlamentar como o sl;'_�Saulo Ramos, que tem a res, na coxa direita. A mesma sorte} "Algumas testemunhas da cena

ponsabilidade de viee-presidehte 9.a Assembléia Legislativa e
i:ev� o marujo Maunard

'

Tassonro , declararam que os policiais e11('''...

.lider de sua bancada. ;,_;�, í'erido na regIão glutea quan .. garam {! Praça Saenz Pena no au ,

do procurava socorrer seu comna to 42504 e se retinaram no meSJIJa
A fiscalização da admínístràção fínanceíra nos Estados nheiro de farda.

• .

veiculo. Os marínheíres feridos
é um imperativo constitucional. Quer a Lei Mághá que essa Revoltado com esse ato, varies foram ínternados no hospital do

fiscalização se exerça pela ,Assembléia, com o auxilio do fusil�iros. n::vais que. se achavam sua corporação. Esta é a terceira

Tribunal de Contas, Só há físcalizacâo legal, se feita de acôr- ,nas bl�'ldledIadçobes. acudlr�m, sendo ou quarta vez que "1;e desenrola
. . _ ..' _ ." "

rece I os . e aIXO de intensa fu conflito ídentíco na mesma praçado com a Constituíção. E a íiscalização exíste.ijustamente pa, silaria pelos indiciplinados solda, entre soldados da policia, do Rol
ra apurar as responsabilidades e evitar' a má aplicação dos dos da Policia Militar.

�

xercito e da Marinha.
dinheiros públicos. ° legislador não condícíorrou ã criação Sem tempo para correr, a senho,
do Tribunal de Contas à bôa ou má situação das finanças ríta Corbiniana Pereira Miranda, Condena'do a 60 anos
estaduais. apesar de distante, recebeu urna

bala no craneo, mor;endo instal��' de prl·sa-oMas é lógico e intuitivo que quanto pior a situação finan, taneamente no banco da praça
ceira, mais necessária se torna a ação fiscalizadora do Tribu- onde estava sentada com Celia

'

FILADELFIA, 11 (V.A.) ---t

nal de Contas. Daí a fragilidade da tese sustentada pelo Ii, Miranda e uma outra amizuinha. O químico 'Harry Gaid, espiã�
der petebista. A infeliz moça contav: 21 :1n�s' atômico para a Russia, foi con-

I
Acresce, porém, que a situação económica e financeira do

e era natural do Pará. Há um ano I denado a dois periodos de trín

Estado não possue as côres -com ,que a pintou, em sua entre-
e l�eio t,rabalhuva nesta capital na ta anos de prisão. Ele recebeuresidencia do comandante de' Ma� .

•

vista, o ilustre presidente da Comissão Permanente, rinha de Guerra Anan Abudd
a sentença calmamente e dís

O Estado mantém equilibrada a receita e ,despesa , paga cuja família a tratava como filh�' se que estava sendo cometido-

regularmente os seus compromissos, o funcionalismo está de,criação.' -
I um erro.

em dia com os seus vencimentos e as obras públicas não .;?�

continuam vigia- freram solução de continuidade. Afóra outras obras ímportan,
••• tes, treze grupos escolares estão em, vias de conclusão, para
dos para não trairem serem inaugurados. E como' remate, o último balanço do Te"

8S sens DOVOS dODO�·.·
souro do Estado, publicado no "Diário Oficial" de 6 do cor-

'" rente, acusa apreciável saldo.. I

Argumenta.se ainda que a regulamentação do Tribunal

'Abon'O de Natal para
de contasacarretarâ novos e pesadosônus aos cofres estadu, te", ogeneral Canrobert Perei
ais. Que assim sela, Mas é melhor que se cumpra a Consti- ra da Costa realizou uma con-

, funcionalismo tuíção numa parte tão importante e tão essencial ao regímen sulta a todos os oficiais gene"
..

I
democrático, c�o é a que trata da fiscalização da adminís; rais das forças armadas, ih-

IDUnlC,pa -, tração financeira.
� ,

RIO, 11 (V.A.) - O preteí, I
° argumento, porém, desaparece diante do vulto das des- dagando como viam a situação

to Mendes de Morais sancio- pesas decorrentes dos projetos apresentados pelas oposições politica e que achavam da
nou hoje o projeto de lei que

\
a começar pelo que obriga o Estado a construir casas para os :---,:--:--:--:-----::-::::-:--:--::------..!--

estabelece o abono de Natal magistrados, medida aliás, que consideramos justa, por vir ao 'Sera 'cr'l·ado O MI·,'nl·ste' fl·.U da Defesapara os funcionários da Pre- encontro de uma' velJ;1a aspiração dos juizes catarinenses.
feitura. Esse projeto concedê Não há, portanto, argumentos honestos para justifical.'
o abono nas seguintes bases: o não funcionamento do Poder Legislativo até o término da

jpara OiS �ÚhcionáridS idas 1e_ atual administração. Não é somente o Estado que está sendo
tras "a" até "e", rilil e qui- prejudicado. A numerosa e laboriosa classe dos servidores
nhentos crúzeiros; de "f"

aJ públicos que promovia um movimento no sentido' de conse

"'i", �il � 200. cruzei�os; e dai guir o abono de natal, vê fracassadas as. sua� .esperança,s:,�em dIant�, mIl cruzeIros.
,.,,-

- Contmua na Sa. pagma

o IUJB :ANTIGO DURIO DE 8.ANTA CATARINA
� • D. 8....tel 8IDNEI NOCE'fI - Diretor Dr. RUBEN8 DE A.BRUDA. �08

COM UM

o sr� Getulio passará o Nátal no Rio,

,1110_ XXXVI

Eles não trairam ...

",:mas .....

iavoraveis90'�/. dos' generais
/

'\

á posse de --Vargas
RIO, 11 (V.A.) - Segundo I debatida tese da "maioria ab*

o vespertino "Correio da Noi- soluta".
-

Nas respostas recebidas pe"
lo mínístro da pasta da guer
ra falaram noventa por cento'
dos oficiais generais ravora
veis ao reconhecimento d�
eleição do sr. Getulio Varg�
e contra a tese da "maioria
absoluta" .

RIO, 11 (V.A.) - O vespertino "Tribuna da ImprensaJ�
revela que o general Gois Monteiro almoçou com o general
Estilac Leal, traçando ambos, por essa ocasião, um plano pa.
ra a criação do Mipistério da Defesa Nacional, a ser inaugu:
rado no próximo governo do sr. Getulio Vargas.

O vespertino informa também, que o general Gois Mau"'
teiro é auto�candidato à nova posta ...

.. - --.)I
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Viuva Braulinda Ferrari
Víuva Braulinda Fersarí participa aos parentes ,e pessôas de suas

relações o contrato de casanisnto de sua filha 'OARMEN com o sr.

�RAZ DE ABREU. .>:

Florianópolis, 8 de'dezembro de 1.950.
-o-

Viuva Justina Oarlota da Conceição Abreu participa aos paren-
tes e pessôas de suas' relações o contrato de casamento. de seu filho
BRAZ com a senhor-ita CARMEN FERRARI.

São Paulo, 8 de dezembro de 19'50. ,<

o melhor presente de Natal:

r

VIUVA. VICENCIA
/

'

OSVALDO

DIGIACOMO SlbVA

MACHADO

seus filhosparticipam o

MA.CHADO e LYC,ASTE
côntrato de casamento de
NUma e Luiz Fernando.

NILMA E LUIZ FERNANDO" NOIVOS.'

Floriãnópolis, 2 de Dezembro de 1950.

Os Rins que devem eliminar
todos os traços de substancias
toxicas ou impurezas do orpDÍlI
mo, estão permitindo que um'

excesso de acido', urico se acu-
, mule e penetre em todo o

OI'gimismo. ,

A 'falta de cumprimento' de sua

tarefa por parte dos rins � •

\cau� fundament�1 das. dores
na cintura, reumatismo e uregu
Iàridades urinarias.
Este acido urico rapidamente f6r
ma cristais agudos, que se alo
jam nas articulações, causando
a sua inflamação e rigidez, 81

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

estado normal, afim de poder
ser filtrado o acido urico. li: por
isso que as Pílulas De Witt con
seguem dar alivio permanente
1>08 mais rebeldes casos,

As Pilulas De Witt atúam di
retamente sobre os, rins, de- .

volvendo-lhes, a sua ação natural
de filtros' d a� impurezas do
organismo.
Acham-se á venda 'em todas as
farmacias.

PILULAS

'.- DE,�WI1T
-

Para o. Rins e a Bexiga
EM VIDROS DE '40 E 100 P/LULAS.
o GRANDE É MAIS EC0NOMICO/

,....... . .

Para colocar SOLA
em seu Sapato,

PROCURE

I Oswaldo ..

telefon es 1536 e 1324
'P.15 de Nov. n.22- 2'. andar

T E' R R"E' .NO
VENDE-SE 1 lote situado á:

-

Avenida Mauro Ramas perto
do Campo do Manejo.
Tratar nesta redação com o

sr. Sidnei Nocetí.
'

flAQUEZAS EM GEIAL
VINHO ClEOSOTADO
"S J L V E- I I Á ,,-,

':Párticipação
Oscar Cardoso e Olga Freitas Cardoso participam 'aos parentes

e pessoas de suas relações o contrato de casamento de seu filho OSNI
com a senhorita DENISE ,CARVAL)IO REGIS.

FI]<lrianópo}is, - 7 de dezembro de 1950.
Vv.a. Maria Carvalho Regis, participam aos parentes e amigos da

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

Florianópolis; 7 de dezembro de 1950.

---�----'--E5critório de Cooia�
bilidade Santa

Catarina
Dirigido e orientado por té

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

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

Sta, Catarina

DArl LOGRAFIA
(orrespondenel J
(omerd.1

DIREClol .

Amélia M PigOZZI

Confere
Dlplom. (

M�OOOI
Moderno e Eflclents"

I A garantia dos Natai$ futuros

to de qualquer imprevisto do destino.

Sim, pense no seguro de vida. Dê ainda

hoje o primeiro passo. Hoje é o dia ..

de fazer o seguro de vida. Hoje você-

tem saúde. Hoje você pode e deve ga- -

rantir o futuro dos seus, Um agente da
Sul Ameríca está à sua disposição, sem
compromisso. para indicar qual o plano, /Í'"
de seguro de vida que mais lhe convém. '

PAPAI NOEl já pensou nesse Natal que
aí vem. Papai Noel está providencian
do os presentes ... Mas se-ja um Papai
'Noel perfeito: o que pensa também nos

Natais futuros,' o que garante êsses

Natais para os seus. Mais do que isso,
o que provê para que nada falte ao

encar�eiramento de seus filhos, à pro

teção econômica de seu lar, a despeí- \

Onça, como a voz de um

, amigo. a palavra do

Agente da Sul Aglerlca.:

.'

,

Sul ADleriea �

CO,MPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA - FUNDADA EM 1895

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

I

QUEIRAM ENVIAR-ME UM FOLHETO COM ILUSTRAÇÕES SOBRE O NATAL. I

I

NOlllr
.
/ •

/' I

�DATA DO HASC.: DIA' ANO

PROFISSÃO CAS"DO? TEM FIL.HOS 'I

f
.'

t
RUA BAIRRO

CIDAOE ESTADO

11'UUUU -I T B o: A SUL AMERICA - CAIXA POSTAL,971 - RIO DE JANEIRO
"I

I
--------------------------

I
- - --

t •• aaa

r

TELHADO

ONDAllT

\,

DURAVEL
• Blaborado com material betuml.uoso,·
inalterável e fibras de alta resistência.

• Recoberto com mineral ,refratário.
• Moderníssimo sistema. de. labricaçao"
no�e-americanli). "

l:

• Pesa S.lA> Kgs. apror.' por· mt2- ..
• I.oOOmts.2.trausportam-se làc1lmenle elD'
um caminhão pequeno. ,

• Requer mui pouca madeira,'para ·SUG
colocação._

'tCONOMICO
• Baixo custo inicial.'.
• Grande economia no ·transporte.
• Madeiramente levíssimo•.
• Colocação.lácil .com pzegos comlUllf.-

,.

ONDAIITs/A<
...Y��W'rcA I X Á P O S T A L 3 3 9 8 _ 5 ÃO· PAU"O,

I
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Candidata ao" tilulo dt Rainha
�os Funcionários Públicos

Lançada a candidatura do se,
Sra. Darcy Vargas nhorita Helena Silva ao titulo de

"Transcorre, hoje, o aníversá- Rainha dos Funcionários Públicos
rio natalício da exma. sra. d. do Estado, já se movimentam qua,
Darcy Vargas, espôsa do sr. dr. se todos os círculos da classe para
,Getúlio Vargas, Presidente eleí- sufragar o nome dessa colega, que
ao da República. exerce, na Secretaria, do 1nterior
Nessa oportunidade, grandes e Justiça, de Educação e Saúde, 'J

serão as demonstrações de cargo de Oficial Administrativo .

.amizade i aprêço de que será Dotada de grandes qualidades de

.alvo, ás quais, nêsse singelo espírito e nobres virtudes de cora,
registro, enviamos as nossas ção não há duvida de que lhe fa ._

.reücrtações, muito cordial e zem justiça para Ieva.la á vitória,
'respeitosamente. como expressão da vontade da

Fazem anos. hoje: classe.
- a senhorinha Ivonete Ta,

'boas, filha 'da sr. José T'aboas
.Juníor.

- a senhorinha Zelia Ramos,
:fiIlra do sr. Carlos Ramos, cole
;tor federal.

.

RIO, 11 (V.A.) - Está sen;

-do amrhcíada para breve, uma

importante' reunião de lideres
decreto ora assinado que os

polttícos no Itamarati, a fim

de ouvirem uma ampla expo- orgãos de pessoal cancelem ex'

.síção que o ministro das Re' oficio as penalidades de adver

'lações Exteriores vai lhes fa' tencia repreensão e suspensão
_ estas ultimas desde que não

zer sobre a situacão Interna

-cional em face cÍos aconteci- excedentes a vinte dias e ex

mentos da Coreia. cetuadas as suspensões pre:

Esta reunião, que já por va' ventívas atualmente em vigor
.rlaa vezes anunciada ainda - aplicadas até a presente da.

não havia sido marcada tanto ta a servidores publicos cívís

-que ainda hoje o sr. Odilon federais. _

Braga, presidente da U D N Se- O cancelamento das penall
guíu para Minas Oeraía, foi dades. dará direito ao ressar

-agora resolvido que se efetue cimento de vantagens :}:iecúni'
na proxima terça·feira. Alem arias ou de vencimentos, bem

'dos lider,es da UPN e do PSD como não acaretará revisão de

I>(} convite vai !3er tambem diri-, quaisquer atos decorrente&__ das
gido aos lideres de 'outras penalidades já aplicadas, in'

;agremiações politicas inclusi- teressando estas disposições ao

'\Te ao presidente do PTB, sr. pessoal substatal, �utf:\.rqui·
:Danton Coelho. co ou paraestatais da União.

.:'t.:..:..!..!..!..!..!..!..!..!..!..!-t..!",!..!..!..!..!�! �..���_ lf! � � �
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j NATAL--Jesus nisceu-NATÁL··i
: �:�: O E'mpórlo Rosa oferece os melhores artigos de natal ��
� ,
_.

pelos melhores pret>os. . �•
..�. T- li' P N A

Y '�I
I, amaras-_._ IgO�- :assa�- ozes- mendoas-Avelãs-Chocolates-Balas-Brinquedos ��.

�:." de qua.t-quer tIpo e rIcas BONECAS. Cestas de Natal (as mais lindas) por ,.��.
�:.� qualquer preço e para qualquer bolso. ...�.
�:."

Os �roprietários do Empório Rosa, agradecem aos seus clientes a prefe- ..�•
.�,. renCla com que �empre foram �istinguidos e, no transcurso, de mais uma ��.

o quanto custa' uma enceradeira � data maXIma da Humamdade deseJ'am aos seus freguezes ,�

N O
t'... , .........

A R � amigos e ao publico' em geral um}
.

j""'.....
"

, i� Feliz Natal e próspero Ano Novo--\ :�.
EI1ECTROL�NDI:A � SALVE 1951 " t

Rua Arcipreste Paiva BdifIcío Ipasel-Terre� t':,. ,

. .�.
'-;:;;;;��,�,;:;:��" � ,�_:_ ��- -:,,�'�'''::,., :::�:..:..:..:i+,:f+:�:�!i+:�:+t:�:�:�:�;� +:�:'''':�:''':�:�:�:�:�:�8�:�:t!:��:�:�!�:�:�:�:�!� >,j��§
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.CASAMENTO -',

S. Thiago-Fonseca
'Na Capital Federal, realizar,

-se-ã. no, próximo dia 22 do cor

Tente, o enlace matrimonial da

gentílíssíma senhorinha Ange,
na S. Thiago, filha do nosso

prezado conterraneo sr, Arnal
.do Claro de S.' Thiagõe de sua

exma. esposa d. Maria Eugenia
.de S. Thiago, com o sr. Fran
<Cisco Cesar da Fonseca, filho
do sr. Almirante Cesar Augus,
:to Machado da Fonseca e de
.sua exma. e�posa d. DlJ.lce Li
.nhares da Fonseca.

o o o

NASCIMENTO:

Enccntra.se em festa o

-do -I1IPSSO prezado conterrâneo
.Sílvío Nilton Gomes, linotipis'
ta da LO.E. e sua exma. espo
sa d. Celita Gomes, com o nas'

címento de uma robusta garo
ítínha que na pia batismal re

,ceberá o nome de EL$A. ° ta,
. to deu-se sabado último na

.Maternldade "Dr. Carlos c'or

-rêa" .

A esmola dada. nas ruas agrava
,{) problema da mendieancla,

'Tratarão da situa,.;
,

�ão internacional

1,1,"

O seu nome, reunindo grandes
€ontingentes de, adesões .será tal
vez aquele, em tôrno do qual (-o:
dos os funcionários se congraçarão
para demonstrar, mais uma vez, a

sua unidade espiritual. •. .

.• i1õiéõaiéi�ãi·õirêfõrTalíêãfeíói
Dec��ra O gal. larsb,��I: (�TrumaD cogita

. de Comer'cl·o de ,S Catarl·na
,

�;'decretar a moblllzaçao geral», •

WASHINGTON, 9 (Via Aérea) _ O secretário da defesa, Na manhã de sábado últi' todos, falaram 8,0 ímpro-
mo, os corpos docente e dis viso, os srs. dr. Vi't�r Lima,
cente da Academía de Comér' em nome dos professores; Ger
cio deSta. Catarina, surpreen- son Bosco dos Santos, dos alu

deram o diretor daquêle mode, nos e J.J. Souza, dos runcíoná
lar estabelecimento. de ensino rios.
eomercíal, Prof. Flávio Ferra- Agradecendo falou o sr.

ri, homenageando-o. Prof. Flávio Ferrari, em fe··

Assim é que, nessa manifes, líz improviso.

I 'lei dos acidentes do, trabalho i:�:�Zi��O' 6���m:nfoPrê��.----

e os funcionários N!!,��d�v.�)t8r�sr eleí:
ções no Sindi,cato Médico, que
estavim.·marcadas, para ama

nhã' acabaye 'ser adiadas.

Motivou esse] adiamento o fa

to dos associados daquela en,

tidade profissional não' se- te
rem conformado com a deci'
são do ministro do Trabalho

designando funcionários da 40·:/:' de lucros ,DOS
mesma secretaria de Estado t· d li Ipara presidir as -mesás 'apura' ar IDOS e _.l,ata �'�

doras do pleito. Contra o mes- RIO, 11 (V.A.-) - O 'presí
mo fato, o Sindicato Médico dente da Comissão Central de

impetrou mandato segurança Preços assinou hoje uma por,

que aca1rã� de ser despachado taría mantendo uma margem

favoravelmente pelo juiz com-
de 40'por cento para os artí-

paterite. ' .' gos de Natal, a fim de cobrir '

Como reconheceu a justiça
as despesas do importador,

. atacadista e dos ..

t
cabe aos próprios orgãos da. . varejis as.

cl
'

, 'd' . -

lOS Importadores deverão com-
asse me ica e nao a um-po-

der a ele estranho, firmar leis p-:ovar os preços de aquisi_
. .

.

I çao
e as comissões locais de

�o pleito
_ de�tr� �a leI, sem preços farão ajustar sua� de.

mtervençao. indébita de quem

,I
cisões ao criterio acima esta.

quer que seja. belecido.

general George Mamhall, declarou hoje que o presidente
Truman está "considerando séríamente" possíbílídade de de

clarar uma crise nacional e de ordenar a 'mobílização geral.
Essa dec-aração foi feita pelo general Marhsall depois de

uma reuníão secreta da Comissão de Orçamentos do Senado,

à qual esteve presente.

lar
RIO, 11 (V.A.) - A sa Dlvi, te no trabalho no que se rafe.

são do Pessoal do Ministério/ re a assistência medica hospr
da Viação solicitou parecer do talízação

:

e remédios. Teve em

DASP a proposíto da sugestão vista a sugestão a situação dos

da Diretoria Geral do Depar servidores residentes no Inte

tamento dos _ Correios e Te10 rior do pais, os quais, quando

grafos de extender.se aos ser acidentados em serviço, ficam

vidores publícos o regime es' inteiramente, a mercê de seus

tabelecído pela lei de acíderr proprios recursos e, quasi sem.
pre, em penosa situação rínan-

Cancelamento de ceíra. Esclareceu o DASP,
contudo, que a sugestão "ca-

rece de oportunidade por isso

que como bem o denotam -as

razões do decreto lei 2S.721 de

• ,1-. _ Cr$ 1.750.00

penalidades
RIO, 11- (V.A.) - O presi

dente da Republica""'_ assinou

decreto dispondo sobre o carr

celamento de"i;>enalidades aplí,
cadas aos servidores publicas
civis federais. Determina �

'7 de outubro de 1950 e as pro,
videncias que vem sendo toma
das no sentido da elaboração
de um plano geral de assístêrr
cia medico.hospitalar aos ser

vidores publícos, o assunto es

tá sendo objeto de atenção em

penhando-se o governo em dar
ao mesmo uma solução defi,
nítíva".

;'AiF','r.;';;"g �

Panelas de Pressão ARNO
a (r$ 510,00

Grelhadores Elétricos
a Cr$ 300,00

na -Eletrolandía \
Rua Arcipreste - Paiva- Edf. Ipase - Terreo

Cré'ito Mútuo Predial
Comunic�mos aos noss� prestamistas e ao publico em geral que

em virtude-de já estar novamente funcionando a LOTERIA FEDERAL

reinicíaremos nossos SORTEIOS normais a partir de dezembro, em

diante mensalmente, pela ultima extração de cada mês.

-", Outrossim comunicamos que por determinação do Sr. Fiscal de

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

toridade competente para designar a data da realização dos Sorteios

atrazados, fa�e a paralisação da LOTERIA FEDERAL, agora já em no

vas atividades,

o'

o Remédio de Confiança da, Mulher
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I Dr. -eLAaNO G�
GALLETTI"

ADVOGA"DO
Crlm••-oi••"1

OODltitulgão II. Sociedaelu
NATURALIZACOE3

'

Tituloa Dlalarat61'1ol

Elel'lt6rlo • R••lel.nola
,_
Rua Tbael.ntea ,.CI.
�NE •• 1468

Agora, Sim !

-,-:

Pedidos pOD;l�Representante
, Para .Santa.. Catarina

DORIVÁi S. LINO
"

Edíllcío IPASE - 2.: andar

I', .' Caixa Postal- 260,

FIOt:iánó"�gliS
-

�: Catãri��
,

DIU.. WLADYSLAWA WOLOWBKA MU,8SJ_
.

e
' '

Da. ANTONIO nra MUSSI'
Médicos '

Cirurgia-Clínioa \ Geral-P&rtot

'Serviço comp�o e espeeialisado das DOENÇA! UI
SENHORAS. com moderaoa métodos de diQDÓ.tieo e tra
tamento,

'
.

COLPOSCOPIA - HisTERO +'.SALPINGOGRAFIA - l11li- -

TAaOLISMO BASAL
•

'\

Radioterapia por ondas curtaa-E1etroeoqulaOlo-
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO 1. 10 andar - Edific10
do Montepio.

Horário: Das � ás 12 horas - Dr. MuUl.
Das 15' 60s 18 .horas - Dra. Musal.

Residência - Rua BantoaDumont, 8, Apto. lo

• .I

-

"

�. _ LTJL-....,_W"'O-:--.... ,-_"'_"_T.. ,.......'7...
-

...-..:-..................... __

RADIOTERAPIA
�"-�-.

RAIOS X
DR. ANTôNIO MODESTO

Ate.de, &riameDte, 110 Hospital .e Carl....
,..- w....._..-_.....&-.r.&-.-_-_..._-_-_-.-_-_....-_-_·.-....-..-_-_-_-,..

-

..._-.....------- .....-.�..-....- »,...........".,.

-, Dr. Lins -N�vn - iDr.-polydó;o-E. S. TMago
JIH&er d. Maternidade • mé.lil. •• lIM1co .' ,artebe

Roa,ital de C&ridad. a. ROIpital de Caridade clt Jt&t.. �

CLlNICA DE S�1I0RAS - CI- rianópoll•• Assistente da

RURGIA PARTOS Maternidade

ltapÓIÜCO, controle· 'e. tratamento t'toençu do. órgãos internO'l, "M-

,.peebliudo da gravidêl. Dlim' ,eialmente do- coraçio e vaao.

lioa da adolescência e da menopau- Doença da tíroíde e demail' alcJri;
-.. Pertubaçõe8 menátrnals.' Ã 'l�"" dulas inter:naa

'oaçõq e tumor� do aparelho 'lI�ni- CJ1D1ea re' cirurgia de IeJlhOl'iUl -

d feminino. - PartOI

}�çõea do ntero, ovirloi, trom- 'fISIOTERAPIA - ELECTROc.tJl.o

_. apendiee. h6rniu. varisea, ete. DIOGRAFIA - METABOU�O:
JÍ.nrgia plutica do perfneo (ru· BA!AL

1Iru) tORARIO DE CONSULTAS: -

lSStSTENCIA AO PARTO II 01''' DiAriamente das 15 la 11 bO--

, RAÇOES OBSnTRlCAS ruo _

"oenÇH gIanda1areà. tiroide, ov'- CONSULTóRIO:

tOl, bipopise, ete.) 'Rua Vitor Meirelet ... li
0 __ �/�"ltaturblol BervOllOl - &terllidad. Fone manual 1.701 a.

_ Regime&. RESIDOCU2 '-::-'��f
'ouoltório R. Joio Pinto," - 1IJ. :lveni�a Trompowlld. 4'
4f1 f'on� JI18DUal 711 .,,-'f.��;

.•. .

-r
....

RuM. R. 7 de Setembro .... adil -,

n. ê SOUia - TeI. 848. )Or. Roldão' C�n,oni
·'CIRURGIA GltRA!, - AI.TA a.
aORGA -, MOL�STIAS D. •..

NHORAS - PllTOI
I'eiiddo' iIéIa ..aeuldade .. •...

.... Ia U.nnldade eI. lSIe P,_
lIIlde foi •••imute por rirlDI __

' ..
8erriço C!rirgieo dq Prof. AIIIII

c.rrIIi ....
Clr1ll'alá do eat6m.,o , 'fiai �
,... InteatillOi delpdo ,� 1InI-'
de, riDa" pr6at&ta. 1Ial... atara.
",ri•• trompu. V� ......

ceie, ,nrUa , ........
CGuulta.: c.. J ii 5 II.... I ria
"eU", ScluDfdt, 21 (altGl ela CUI

Pual..,). Telef. 1.591
a.iclbcia: Rua .s-. J...... ,"r

TeIaf. II. 764

Dr. Newton d'Avila
iJlnl'lla geral - Doenças de s.••• '

ra. T Proe!_olqia
_ Fl.trieida.e Médica

jouultório; Rua' yitor Meirelet D,

II - Telefone 1.S07
Consultas: As 11,30 hona e II taro

te das 15 horas em diante
Residência: Rua Vida! Ramo. L
• - Telefone t.m. /

.'

\

- DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho . respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia dó Torax

Formado pela Faculdade Nacio
rià! de Medicina. Tisiologista e-

, -

Tisiocirurgião Q.o Hospital Nerêu;
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, i18
Consultas, 'diariamente, ,

das 15 às 18 horas.
Res.t. Rua Durval Melquiades,
28 --- Chácara do Espanha

·éõMPANlliAT''lIírNÇAT'íl:f,viimíA;T&T&_4T-
Fuudada em 1870 - Séde: BAHIA

,
.

INcaNDIOS E TRANSPORTES
Cifra. de Bala.çe d.' 1'44 \

CAPITAL B RESERVAS ; .. CrI
'

80.'00.108,10
Reapoll8abildadea •.•••• •••••• ••••••• Crf 1.978.401.765.17
Receíta •••••• •..••• ••••••••••••••••• CTt '7.053.245.50

: :,Ativo •••.•••• •.•••• •••..•. ••••••••• Cri 142.176.801.80
Sinistros pago. nOI óltimo. 10 anOl .... OcO 11.887.81.'-,10 \

Reaponsabilidadet ••••.• •••• ••••••.• • Crf 7'.7U.401.101,Jo
, '!, .

,

Diretoret:
_

_ ,

..Dr., Pam,hUo :,,''Çtra, Ft�lr� de CarTal... Dr. Fraae",.....
•
Aal.lo Mall8Orr&.- Dr. loaqulm lJarreto d. Ara6Jo • lo" Ahr•••

'

, """..T-::y..:r..'P,......"',.'O'7T�:::
...

,.-�T,.T�:��"&
...

_y'&"',.-,.-,."':T& &y,.'O'_T....."""'••• &..,_ &"l&".__

�<

,OOMlPAN�� ID> ��ó� aos COM1�
� �CCIOENTE5 0'0 TRABALHO qd

s e o e Socua... :

"� PORTO ALEGRE v� i'

RUA -VOLOIíi ..ÁRIOS DA PÃTRIA N.O �8 • 1.0 ANDAR

plUXA _POSTAL, IISS - TELl;FONE 6840 : TELEGRAMAS: .PROTECTORA>

Agencia Deral, para 8ta. Catarín8
_

Rua Felipe Schmidt, 22-Sob. '

Caixa Postal. 69 - Tel ·Ploleclora· - PLORIANOPOt.tS

Transportei regulares de cargo i ctJ'htcde

SÃO FRANCISV8 DO SUL para NOV4 fOIH
.

Infol'magõ•• Gomo. Agent..
'

__: •

1'1oflu6poUI - Carlol HoepckeS/A - 01- Teletoae 1.212 ( Eli telet"São Prancilco do 8ul- Carlol Hoepcke �/A -C'I - Teleloae õ 'vi)) � �MAC g
'''::,,�"'V-,'"":';';�

\ O' Saiio

Dr. MárioWendhifusen
eIIIII_ 1IlM!ea de adultOl I erIaatU
OoIlI1llt6rlo - Rua Joio PInto. 1.

Telef. Il. 169
Qluulta cIu « 'I 6 Uru

, .MII4.... : /l'eU,. I5ebdtI .. II.
TiIef. ttl

(

Dr. Paulo Fontes
i CUalco j operadar

.

tlnnlt6r1o: Rua Vitor ...�.., ti.
Telefou: 1.4f'

I Ceuulta. 4u 10 .. 11 • ... U u
I II IIn, Re.ld�neia: R.. BI_

_I,
li, - TelofOlle: t.,ft

; I' Dr.Milton Simone Pereira
Clínica Cirul"giea

'

- Moleltiu tle Senhora. ,_'
CIRURGIA GERAL

J.. Serviços dOI Professores -Bené.
ücto Montenegro e Piragibe No-

gueira (São Paulo)
Oon.ultu: Das U ia 17 hOl'u
BD ,iFernllndo Machado. 10

Dr. M. S.- C,v�l�anti
;,Jiajea ucl111mlU11e1lte de ......

aaa_; Saldaaha ,�... lf
� .. '..-

,

...... "

"VIRGEM 'ESPECrALIDÀDE" '"cda
elA,W,ETZELjl� D USTR[ A.L.rOlN v [L L 41: ��;r"'1l r '�i"

., .. -�

TORNA �'ROUPA BR2\NQUISSlttfA,
.•,.'

Dr. 'A. Sant,efi
(Ponnado peI8 paculdade .ado
aaJ de' Medicina da UD1Yer81d__�

do Braa1l) .

'
,

III6d1co ,,ºr concurso da ,&lIlattiío,
elI • Ps4copata8 do DIatr1to

, Pederal
.-interno' de Hospital PldquJ60'
tl1co e JlanlcOmio Juc11c1A11o

da Oapital Pedl!lal
b-interno da &anta Oasa de .....
r.er1córc11a do Ji10 d' Janeiro

/OL1HIOA IUDIOA - DOBOU
• NEVoe.&!!
Oonault.tb1o: JldWclo &m6Ua

ftto .... 8a1& ._'
B.eB1d6ncf'a :

Avenida Rio Branco, 144
Du lai.. 1. !loru

Telefone:
",OOllsultórto' - l.teb.
..Id.nell - 1.101.

o 'ALIi " ITU.AJ
Pl'Oftl'8. •• .Ad...

ProATMM,
LIVR.A.IUA ". I..l'VJU,JIq

BOM
. . . . . . . .. . .. . .

CA8A8 II HRRD.,.
poau. V... caIU � __

yender?
'

•

NAo encontra oompra4orr
Entregue .& EIIcr1t6r1ô ...,.,. 7 •

L ,L, AlvllI.
._ DIodoI'o II.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• o relógio extra· forte

para��tondições extra· rudes!

Tenha no seu pulso o relógio, dos homens
de ,pulso! O novo Tissot Militar Automático é
extra-forte para suportar condições extra-rudes. É o' re
lógio que' vai aonde nunca _Poderiam ir os relógíos-pul
seira somuns. Nem os choques ... neII1 a eletricidade ... nem
os solavancos -das viaturas e o "coice" das armas - nada

pode alte�ar a precisão de seu funcionamento. Insensível
ao calor e ao' frio, impermeável à água e. à poeira, '0 novo
Tissot Militar Automático é o relógio em que você pode
<confiar nas missões em que o êxito depende da pontua
lidade." Ademais, Tíssot Militar Automático .possuí o Se- �.

guro Contra Aci<;lent�s, válido por.i.um ano,' que inclui
até a' quebra do vidro. Conheça o novo TíssotMilitar .: ;.

Automático em exposição em. tôdas as boas relujoarias.·
'

J

OMEGA PRODUTO DA SOCIETIO SUISSE POU'R' L'INDUSTRI'E HORL()GERE,� GENEBRA _. SUIÇA�
-:.

-

i.

S í f i I i' s
Ataca todo o organismo

rEM SIFILIS ou REUMATISMO DA

MESMA ORIGEM?

USE o POPULAR PREPARADO

11·3m 1:414pt]
Aprovado pelo D. N. S. P., como auxitiar no tratamento

da Sifilis e Reumatismo da mesma origem.

'Inofensivo ao organismo, agradável como licor.

·CLINICA E Cli.tURGIA DOS o
LHOS - OUVIDO - NARIZ E GAR'
GANTA DO

DR. J;�J/ BIIIRBTO
Formado pela Fac4ldade Nacional

de Medicina, . da':Universidade cIP
Brasil. Ex-assistente dos Serviçol
de ·OftaimolQgi�. dõ Professor Caldas
B.rito, da Policlínica Geral do Rio

'. tIa Janeiro, e de oto-rtno-Iartngologta,
, .... '�:", , '&p Professor Leão ·Venoso, Hospital
"

',:"
_

'. Moncorvq: FjlhQ .. -/
. :. ....'

.

l'
"

�
-;:' -.,_ .' _

� Consúltótio:' Rua !l'rajanó; nO 31
,

'Lo ándar', "',', .

:.<: (
, ;·Atenderá, 'diariamente;', a partir cio
di� 10 de �ovembt:o. no horário dâ:..�
\4 ás 18 horas.' .

- '-_'.
"

�

\'
•••••••••••••••••• �w •••• � •• , ••••

'\

<{
,

i

TISSOT MILITAR
\
...

à prova de:

choque • 'calor

água • poeira
frio • eletricidade

.s/
.,

"
�
.•.

_;"
.

I
.> • . �.'..r ...... - ..

"V:;, .

,

;'J

VENDEM'·SE
As residências, com grande area de terreno, situados à .rua

Caneca, nrs. i52 e i58.
1

'Tra,tar à rua Saldanha Marinho, nO i8, díãrlamente,

-eUSSO·L.A'
a sua

-

revista

AGUARDEM

Aluga-se
Confortável casa, sita à rua

Bulcão Viana nO. 61, com recente

instalação de agua fria e quente,
campainha elétrica,' dispondo de
amplas salas de .visita e jantar, 4
quartos, espaçosa cozinha, quarto
'de banho novo e completo, com

, chuveiro para empregada.
A tratar na Avenida Hercilio

. Luz, nO. 3i-Fone 1076�
.................

_

.

TINfAS PARA PIN11JRA
COT-TOMAR

VENDE-SE'

CU"' VQt.UiolTARIOS 0,11. PÁTRIA N.- 6t'I • ".4NO.M

M&ü'Ol/·tll.U'Qaiiee.a.tEl.E.......�

Agencia Geral para S. Catarina

I
Rua Felipe Schmidt , 22-Sob.

, C.:�o8taJ. 69· TeJ. «Protdora»
______-------------------- -_v

•

Fl.ORIANOPOLIS -

Uma casa e um terreno à
Avenida Trompowski, 52.
Tratar o prêço, na mesma.

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

Procura-se casa

para alugar
Procuro alugar uma casa de me.

teríal. que esteja ém 'boas condíções,
.
não precisando ser no centro. Da-

. ,

se preí'erencia a que tiver garagem
.

ou galpão.
7 Tratar com o agente do Bapido

Sul Brasileiro - Telefone 1i72.
. . . . . . . . . .. .

�

Milita. f.Uel" ..

te ..... filiai J

.... ale ..,••ca... ,., • ..1...
,rue.te· ,ara .• ... '"PDlPOLKO"
6 ••• eader.e.. ti. CUDITt
MUTUO PUDIü...

�

........ . .

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICA6

Elixir de 'Nponeira
MadioClcaO GuziUGI' DO' bq,ta�'Dt

da .liUl. '

Casa. de -

'n'egócíó
â� venda

POI' motivo de ,viagem vende-se,
no Estreito, .uma 'casa de negócio
com multo boa casa de moradia.
Aprovei-te esta oportunidade.
Informações na agêncíâ "deste jor.

Frei ," '.', _·-."l(a •• '.' •••••" • .,...
: :' .••• ,. -;..

Não de esmola nas ruas. Auxilie
as associações heneficíentes,

Atlântida
, ( R�d�

O N DA.S [-O N O'A S . E C-U RT A�S'
...w.� . -

,
., '. .

l
.•

O sucese.olda técnica' electrôníca - Atlãiltfda --' Super construção para durar" maís - :[Atlântid� - Som natural - Alta sensibilidade
.

Grande alcance ..

-

-
. Otiru� seletividade VÉNDAS A VISTA E' A, LONGO PRAZO.

Rádios ,,',"_ Eíectro,��" Transmissores. Ampliftcadore�
Atlântid�'" 'Rac;lio' Catarinense·. Liinitada

"

Atlântida -

Diretor tecnlco WALTER LANGE .Jr. Rua Trajano, n. 31

, I
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.: B r I D q D e, d D S .

Quére�do festejar condignamente as 'Festas de Natal e Ano Bom e ver
os seus filhos alegres, Iançam suas' compras de brinquedos .na Grafica 43 S.A.
que mantem um grande sortimento das ultimas novidades em brinquedos nacio
nais e estrangeiros, vendendo aos preços mais baratos da praça.

Pracure tambem ver (' grande sortimento de livros, jogos e o interes-.
_.

sante sortimento de livros infantis.',
.

<; Ni\o esqueçam .Grafica 43 S.A. lnd. e Com.
Rua João Pinto 9A.-Florianópolis.

. .. . ,
...

El@@@ê@@êêê@êêêê@êê@êê@ê@���( •

,':.'
\

\. . .... -...._ 1
________

.

__

'

__-"-
.í
................_�____ ....

, ....""'.----,......._.,..........�.\�1

Pôsto ·1ie observccões
Hamilton Alves

\
!'

Eu havia dito, na terça-feira passada, que o Améri
ca ainda iria cair do galho e quebrar o "focinho". A

profecia ainda não se consumou, porém, não acredito
que não se consume. O América abatendo o Fluminen
se por lxO, deu mais uma prova concreta de que con,

tra equipes melhores preparadas, como o Botafógo,
Bangú ou Vasco, terá que se render sem muita dis,
cussão.

Ven-ceu, o lider, um quadro que atravessa uma fase

desoladora, dando assim, uma demonstração tangível
de que/não prosseguirá intacto até o final do certame,
como vem fazendo. Os rubros, entretanto, aquí pra nós,
pelo seu espirito de luta, merecem o título de, campeão,
o que, aliás, para tristeza nossa, achamos um tanto
difícil; senão difícil, mas de todo impossível ...

/

O Bangú conseguiu manter-se no segundo posto,
muíto embora sofresse tenaz resistência do Olaria. O

-

grêmio leopoldinense pressionou fortemente contra a

cidadela banguense, entretanto, quase ao tíndar'se a

peleja Menezes consolidou, com um tento espetacular,
a vitória dos mulatinhos rosados. O Vasco golpeou,
tmpíedosamente- o quadro do Bonsucesso. Como se vê
os- dois leopoldinas fracassaram ...

•
...

o Palmeiras, pelo campeonato paulista de 'fute�
ból, perdeu para a Portuguesa de 'Desportos por 3 ten
tos a 1, perdendo, consequentemente, a invencibílída

i ,de. o que vinha sustentando galhardamente. Feito
� .. ENORME dos lusos ...

...

o florianópolitano passou mais um domingo "sem
football". Quando é que vai haver "football associa,
tíon" nesta encantadora Ilha dos (O) casos raros? ..

O jogo programado para domingo �ra entre Atlético
e Paula Ramos. Todaxia, o tricolor impudicamente en

tregou os pontos, colocando-se o Atlético em terceiro

lugar, o que .vale dizer que é uma colocação sem ne,

nhum mérito. Quem se viu prejudicado nessa brinca"
deira de entregar pontos foi o C. A. Guarany, que rea

lizou uma bonita campanha nesse' campeonato e por
lBSO merecia um lugar ao sol .... Entretanto,',o Paula
Ramos resolveu selar, definitiv�me�te, a s�rte dos

"índios" ... E aí está uma equipe. desorientada e ani,

quílada diante 'da falta .de autoridade' da F. C. F. Fa-
'"

lando à nossa reportagem o .sr, Nilton Garcez exter

nou o seu desalento em :lace dessa atitude. do \:paUl a
, Ramos e da-jalta de energia da.F. C",D. em fazer 'pl'os� .

seguir sem arranhões o canJf5eonat'9' da cidade. Uma
.... equipe só poderá fazer entrega de pontos .quando isto

não vier em prejuizo de outro concorrente. A F. C. D,

não tomou ou não 'quíz tomar conhecimento ,disto e

I{) Guarany; agremiação que carece de apóio e.de esti-

mulo se vê, totalmente, prejudicado. fi. cousa 'yai mal
e de mal para pior ...
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A.GENTE
PROCURA-SE firma conceituada que queira tra

balhar à base de comissão (event. per conta propria)
colocando plodutos do Estado da Bahia e. que poss!l
fornecer cotações de mercadorias dos Estados Sulí
nos. Cartas para W. BillwilLe, Avenida Erasmo Bra

ga, 2�5-Sala 701jB-Rio D.,F.
I

A'VTISO
A Contadoria Seccional junto à Delegacia' Fiscal em San�'

'ta Catarina, avisa os Senhores Chefes de Repartição que os

'empenhos de despesa deverão ser emítídos até 31 de gezem
'bro, na forma do art. 2 da Lei 869," de 16-10.49, e, de acôrdo
.com o item VI, da Portaria n'', 321, de 25-11A9 (D.O. de 29-

ll-llA9) do Senhor Ministro da Fazenda, 'comunicarão ,à

'Seccional acima na primeira hora do expedíênte do'prímef .

TO dia útil de 1951 o nu'mero do último conhecimento do jIftl�

-penho extraído. ...

Alváro Accioli de Vasconcellos - contoaor ..Seccional

Cin'e Diár';o Waldemar Tí�g-(} vencea aterceíra.
RITZ

'Simultaneamente
ROXY Preliminar de São Silvestre

As 5 e 8 hs. ÁS 8 hs. Consoante estava anuncia- F.�rrari, presidente da F. C.D;..
do: ef,etuou-se na manhã de do' . A classificação dos atletassessões das Moças mingo. em todas as Capitais foi esta: -,

Um drama profundo e' hu- d�s Esta�os. brasieiros, a Ter-
f 1° - Waldemar Tiago de

mano ! cerra Preliminar da Corrida de ' Sou$.
Algumas mulheres nasci- São Silvestre, promovida pela I 2° - Odnei Lima dos San"

das sob certos signos têm·A Gazeta Esportiva", de São

I
tos.

grande força de vontade e Paplo, para seleção dos atle- 3.° - Leonidas Palma de:
tas que na noite de 31 do cor, Matos. .

gostam de ser admiradas. Ou- rente disputarão a maior pro- 40 _ Waldemar Fernandes;tras desprezam o perigo. Ve- va pedestre do mundo, a ter 50 - Alzerindo Prado.
[am o que acontece as nasci- lugar .na Capital bandeírante. 6° - José Fernandes Lima..

das sob o SIGNO DE ARlES 7° - Dário Fontoura José.
Um filme especialmente pa- Nesta Capital, a corrida, 8° - Luiz G. de Mour3),

rústica teve um transcurso Fialho.
.

ra que SUSAN PETERS podes- normal, sendo vencida pelo 90 _ Selmo Fatori.
se Interpretalo mesmo adeS- consagrado atleta Waldemar 100 - Plínio Gomes Goulart
peito do defeito fisico m�- Tiago de Souza, .pertencents 110 _ Teobafdo Almeida.tivado pela doença de que fo- ao G�êmi!o Esportivo Oimpico, Após a prova, na séde da
.ra acometida! de Blumenau, com o magnítt, Federação Atlética Catarínen;

Ao seu lado aparece ALE- co tempo de 18 minutos e 35 se, com a presença de altas
XANDRE KNOX. segundos, melhor, portanto autoridades esportivas .entre
Baseado na novela de MAR- qus o gasto por Waldemíro os quais os srs. dr. Osmar

Monteiro, campeão do ano Cunha e Aribaldo Póvoas-..
- GARET FERGUSON.

. passado, com 18 minutos e 57 presidente da F.A.C. e repre-ROMANCE TERNO, COMO- segundos. Odnei Lima dos SfI,.a- sentante de "A Gazeta EsporVENTE e ENTERNECEDOR! tos, do Caravana do Ar, obte- tíva". respectivamente, foi feí;NO PROGRAMA: v� o 2° lu��r, faze�do tam, ta a entrega dos prêmios, ten-Industrías. Regionais do Nor- bem m3:gmflCa. corrida o 3° do sido
.

contemplados com
deste ._:,._ Nac. lugar fOI conquistado por Leo- lindas medalhas todos os eon-
Luzes do Deserto - Short n�das Palma de Mat?s, tam-I correntes e diversos esportíseColorido. bem do. Caravana, unico clu I tas qus contribuiram na orga-
Preços: be conc?rrente _por equipe e I nízação da prova, entre eles os:
Sras e srítas: Cr$ 1,20 ao .qual coube linda taça Ofe-, diretores de "O Estado "

e "A
• Estudantes: 2.00, reeída pelo ,professor Flávio. Gazeta", desta Capital.Cavalheiros: 3.�0 '

"IMP. 14 anos".
IoMPERIO - A's 8' horas.

Sessões das Moças ,

'ESTA LOURA Ei UM DEMO"
, NIQ
TECHNICOLOR
ODEON

f'

A's 8 horas.
•

... e o sucesso continúa !

CAIÇARA
com

Eliane LAGE e Mário SER
GIO
No Programa:
1) - Noticias em Revista

- Nacional. -
2) - Atualidades Warner

Pathé - Jornal -
Preços: Cr$ 6.20 e 3:20.
"IMP. 14 anos".

Ressuscitou I Considerada
«morta clinicamente»

NOVA ORLEANS� 9 (V.A.) peito e aplicou uma massagem
- 'Um médico do Hospital no coração. Dez segundos de-'
Dieu devolveu a vida a' uma poise-o coração encheu-se no
mulher de 35 anos de idade. vamente de sangue e antes <te
aplicando-J.he massagens no um minuto voltou a bater de-'
coração, depois de a ter con- bilmente.· Quatro minutos
siderado morta clinicamente. mais tarde, já palpitava com
A "morte" da sra. Lloyd Bor- fôrça e voltava à respiração.
gsted, que tem um filho de 18 O próprio médico da paciente
anos; ocorreu na noite de considerou-a "morta cííníca
quarta-feira, quando tomava mente", mas agora os tacul-

I uma injeção nos nervos. ,O tativos dizem que a sra. Bor
médico fez urna incisão \ no gsted recuperará a sau'de,
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TAC-Transportes Aéreos
Catarinense SIA

SEGUNDA CONVOO,A.ç,AO
'

Convoco os senhores acionistas para a sessão de assembléia ge
ral extraordinária, à realizar-se no {lia 13 de Dezembro de 1950 ás
11 horas, na, sede social; á rua Tiradentes, nO 12 com a seguinte.

ORDEM DO DIA

I. Vl8gem com segurancae ràpidez 1
so NOS CONFORTAVEIS l\'1ICRO-ONIBUS DO

i,

SII ..p ..ês8S

desagradáveis •••
�)a) aumento de capital

b) reforma dos estatutos
c) outros assuntos de interêsse social.
Florianópolis, 8 de Dezembro de 1950.

'Osv,aldo ul1achado Diretor - Preetâente.,
í
,

\

\ RA�IDO «SUL-BRASILEIRO».
.

'

Concessionários e Distribuidores em fodo o pois.

<;
Florianópolis - Itajai - Joinville - Cnrítíba

Agência: Rua Deodoro esquínã da
Rua Tenente Silveira '

,

.

... e muitas vezes fatais podem
ser evitadas com óleo DELCO
SUPER 9 para freios hidraulicos.'
Sem atacar a borracha dos freios.
sem corroer o metal. o óleo DEL
GO SUPER 9 lhe dará confiança
ao pisar' o pedal. porque garan
te um funcionamento perfeito e

seguro.
�

Comité Lical Calarinense de SeguIU
Assembléia 8eral Ixtraordioirla

Ficam convidados todos os associados e representantes
das seguradoras que operam neste Estado, para a assembleia
geral extraordinária a realízar.se no dia 15 do corrente ás 9
horas da manhã na Séde da Associação Comercial de FIOria
nópoís. á rua Trajano nO 13 sobrado, gentilmente cedida pela
.sua Diretoria, afim. de ser discutida e' resolvida a' reestrutura

ção deste comitê em atenção as recomendações do Sindicato,
das Emprezas de Segudos Privados e Capitalização do Rio de

• ,..__.<
JaneIro. " --.:...__

'\ Florianópolis, 1 de dezembro de 1950.
Américo Souto - Secretário

..------------------------------------------------------------------------��------�--�------------------------------------'�

Diretoria de Proteção" Animal
De ordem do Sr. Diretor da Produção Animal, devidamente au

torizado 'pelo Exmo. Sr. Secretário da Viação, Obras Publícas e

Agricultura, torno publico, para conhecimento dos interessados, que
serão recebidas propostas até o dia 20 do corrente mês, a quem

� -maíor lance oferecer acima da avaliação dos seguintes veiculos :

1 - Um caminhão Ford 1946, com -capaeidade para '5.000 quí-
los, - 110 HP; a-valiado em Cr$ 28.000,OU., .

2 - Um camjnhão Ford 1946, com capacidade ,para 5.000 qui-
los, - 110 HP" avaliado'-em 32.000,00. \

,

I 3 -1Jma camíonete Bord 1946, com capacidade pará 800 .quí
los, - 90 SP, avaliado em 30.000,00.

'

. Qualquer outra informação os Interessados poderão obter na

Usina de Bif(neficiamento de, Leite ou na Di��toria da Produção
Animal, em Trindade, das 8. ás 13 horas

Dirr etorla da Produção Animal, em Florianópolis, 7 de dezem-
bro de 1.950. _ r

Elpidio Candido de Souza Junior - O], AdmJnistrativo "1"

"

l

/

Produto da

, , GENERAL MQTORS DO BRASIL S. A.

• 'II

- Experímente., e v.e'
C. também será� "fan" dos.�" f �,

. CIgarros �tca 1
...

dO
�

JV A L V U L A S"

.'kilip$
MAIOR ESTOQUE'

fttlântida· Radio Cat: Lda.l'Rua Trajano, :;t .

\

" .

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

Assoéiados e exmas. ramílías, para o Grande Baile de

Gala de São Silvéstre, que esse Clube realízará em a

noite ie 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, ás Debutantes de 1950.

Não haverá reservas de mêsas.
TRAJE: Casaca, Smcking e Sumer.

O Secretário Geral - Arnaldo Dutra

.

\
Milhares de Fuman
tes lá descobriram
que- STAR é a mis
tura exato - nem

muito forte, nem mui
to fraca.. : que satis
faz a todos os P.9lo-
-dores. Experimente...
eY. também vai ade
rir à misturg u.gtgl

-

,cigarros'

STA
. ,
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Falou com ai Encerrada a lia ConferênciiJ;

Virgem Maria Nacional de Saúde
L6NDRES, 11 V.A:_ ° jor-

RIO, 11 '(V.A.) - Foi solenemente 'encerrada na sede de
Ministério da Educação e Saúde, a Segunda Conferência Na

nal "Daily Mirar" publica um

despacho datado de Belmulet,
cíonal .de Saúde qu� se rea:izou �ob os auspicias do referido,

condad d M
.

f d
ministério. A solenidade fOI presidida pelo ministro Pedro,

, co e ayo, in orman o C 1
.

"1
.

a mon, titular da pasta da Educação e Saúde e contou com
que cmco mi pessoas se ajoe:

," .

lha t -f'
. -�

I
a presença de todos os delegados, professores e membros da

ram, sex a ena. em uma C
. _

de Baú
A'

> •

. _ ,.

d t I
.ormssao e Sa'llde da Camara Federal

regiao- proxima a cos a do
.

Atlântico, onde a.menma dI"

Fdez anos Mary Barrett man- ...,
.

e Ir! Q' 'ateve uma entrevista com uma 1-.
.

'-' · a n · .�'
"visão da Santissima Virgem

�
Maria, vestida de branco". Ma- .0 último número da Evolução até parecia poliantéa do-

ry disse que a primeira vez Estado. .

">,
'

DEVER PBRL
em que viu a Virgem roi nu r' �

--- 0--

. AMENIAR verão passado e que a visão ° Diário .não precisa sair mais. Bastã a Enoluçiio, Pa--

N J.I prometera reaparecer no dia
I

ra que a U. l? N. quer dois jornais?

. .P�la pr�meira vez, .em missa hi�tória republicana, o Le�
8 de dezembro. Algumas das, -- o --

gíslátívo deIXOU de enviar o orçamento à sanção do E'xecuti- pessoas' presentes também di- A eleição do sr. Getúlio Vargas conseguiu, graças ao>'

vo, encerrando os seús trabahos antes que o mesmo fôsse dís'
zem ter visto a Virgem, quan- P. S. D., superar a tése golpista da maioria absoluta. -Dec

cutído e votado. A lei que fixa o efetivo da Policia Militar e o
do de su_a aparição. pois_ venceu o segundo golpe: o do retardamento das apu-

Código de Vencimentos e Vantagens, que vma beneficiar A d N
raçoes, para a prorrogação dos raandatos. Eí:lquanto is•.

os elementos da mesma corporação, não-meeceram a atenção rtigos e atai so o sr
'.
Saulo Ramos detendía ardorosamente a eleição,

dos deputados oposicionistas. EMPÓRIO ROS d� s�. Irmeu Bornhausen, que nunca fôra contestada por

A União e os outros Estado, atendendo a situação aüítí,

. A mng�e�. Muito antes da sua formidanda prova de quê.
va em que� se debatem os funcíonáríos públicos. se-apressam Exposl·ça-o da 80".

a eleiçâo-do sr. Bornhausen era ltqwida e certa, já o sr.

a conceder.lhe o .abono de Natal. Em Santa Catarina, tão jus- "1!d,o. Deeke telegráfara ao contendor, felicitando-o pela.
ta e humana providência não póde ser tomada enquanto pre, C. de. Belas Art"s vitória. E o sr. Saulo, depois disso, ainda tem a coragem

valecer 0, acôrdo dos trabalhistas com OIS udenístas, para não Com a presença da altas
de acusar os outros de puxa ...

darem numero às sessões da Assembléia Legislativa. autoridades civis e militares,
-- o --

_

Essa epécíe de acôrdo, sim, não pode merecer a apro- retalizou ..iSe, sábado u'ltimo, no
A Evolução falou sôbre o abono de 'Natal e sôbre O>

çao dos verdadeiros democratas.. Insistir nele, é insistir no Salão do Democrata Clube, á orçamento que o ilustre -Governador do Estado transror-

.êrro.
) praça 15 de Novembro, a aber- mau em lei. ° que o jornal trabalhista disse já o Diário'

Se a bancad d P T B tá al �
tura da notável exposição de dissera. Plágio? Não. Consequência=natural de um só-

, a o . . . es a re mente disposta a reLO- pintura, cerâmica, escultura,
-

mar a sua linha-de conduta anterior _ nem oposição síste, etc, organizada pela Sociedade ponto de vista, interpretado por dois jornais udenísta.

mática nem apoio incondicional, - seu lugar é na Assembléia Catarinense de Belas Artes.' .

-- o --

_L�gislativa, exercendo, até o fim, o mandato que o povo lhe

8
U�ando daquela liberdade de voto, que o sr. Getúlio-

confiou. . ole.thn Iaíer- Vargas proclamou ali na Praça Pereira e Oliveira, uma

° deputado defende os Interesses. do povo da tribuna da grande parte do eleitorado pessedísta do Estado votou no-

Assembléia Legislativa. Para isso não precisa haver acôrdo. mativo candidato do P.T.B., reproduzindo aqui fato veríücado-
Bast'a o cumprimento. do...... deV'�r parlamentª,r. BOLETIM INFORMATIVO,

em quase todo o Brasil. Em virtude disso, o sr. Saulo Ra-

V It t d d-
-

d' orgão da Federação do Comér-
mos e seus companheiros de trabalhismo atacam o P.S.D.

O a a ser es U a a a mu ança, cio de Santa Catarina, temos e defendem o sr. Cristiano (Machado, como se vê do últi>.

da C a I dR'bl- sôbre a mêsa.
mo número da Evolução l l ! Parece mentira ,mas é verda"

apna a epu lca Já no seu 100 número, essa de: a ala saulista ou está com ciumes da votação do sr.

, RIO, 11 (V.A.) _ E' sabido tratégica ligados à defesa na, publicação traz interessante Getulio ou queria a vitória do BRIGADEIRO! .

que a cidade do Rio de J�tnei- I cíonal. todos favoraveis á mu noticiário comercial' e indus- - o -

1'0 em Cj;l.SO de um ataque aé-' dança da capital, o senador trial, que o recomenda como Sim! E' verdade iI Os ddis deste jornal não têm.
,.. .

ih d t tes l Flá
. . - porta-voz da classe patronal.

reo q�: .

e es rua �� ?on e:> FlaV1? Guímarães abordou Gratos. prestigio. Mas têm capacidade ! Se algum dia forem pa-

ferrovíárias e rodoviárias, fl- tambem a aspecto politico em ra o parlamento, não levarão consigo esse doloroso trile-

cará pavorosamente sem def�-
I
face de autonomia do Distrito VI"t.-ma d'e um .aCI-.' ma: ou calarem o bico (fórmula siri); ou dizerem barba"

sa. ° suprimento pelo mar Federal, etc., declarando: "O ridades (fórmula discurso de encerramento da conven-

precisa de esquadra poderosa estribilho que à míude escuta", dente' de automovel ção trabalhista); ou serem obrigados a contratar um

para contrapor.se à ação de vamos em todos os recaneos RIO, 11 (V.A.) _ Noticia sec:retário moderno; que os sargenteie culturalmente t

emboscadas de submarinos, do Rio, príncipalmente nos particulares informam que, na I� (formula ... ) I.
:mesmo porque .a nossa frota suburbios, era de que os brí- tarde de 4 do corrente, pere
mercante não é numerosa". lhantes políticos que se can- ceu, vitima de um acidente de
, Como se sabe, o representan: didatavam a varias cargos automóvel, em 'estradas do Ca

te paranaense deverá ofere- eletivos iriam' trabalhar para nadá, o estudante brasileiro

cer dentro de 48 horas o seu que o Distrito Federal se tor- Tito Lima, ligado a riquíssima
parecer sobre o projeto de .lei nasse autonomo. família do Norte. -Não se ca

da Câmara que, em obedien- A autonomia significava o nhecem pormenores do aci"

cía ao ;Ato das Disposições Rio com dois govêmos- tendo dente.
Transitarias da Constituição, um prefeito eleito. Não com

manda �ransferir a capital preendemos a propaganda se" Reversão'li ativa do
para o planalto central do não por uma antevisão das

país. , necessidades que !Se la�ultam aal. Freitas Almeida
Em prosseguimento -ás suas da mudança da capital para RIO, 11 (V.A.) - ° presi

considerações o senãdor FIá-outro ponto do Brasil e deixar dente da Relmblica assinou

via Guimlarães repetiu, estri" ao Estado de Guanabara o decreto na pasta da Guerra

bado em exemplos da história destino que lhe ,traçara as mandando reverter ao servi"

e na opinião dos generais do Constituições bras-ileiras. Não' ço ativo do Exer,cito o general
Exército, em membros do Ins· compreendemos 'como se pu' de Divisão Milton de Freitas

titutó Brasileiro de Geografia desse
.......
conciliar dois govêrnOlS Almeida, que

. até ha pouco

_

e Estat�tica, q�e a m�da.nça no mes�o campo do Distrito exerüeu as altas funções de
da cap�tal era �prescm�IveL Feqeral, sem a predominancia embaixador. do Brasil junto ao

Por fIm, depoIS de repl'lsar" absoluta e incontrastavel do governo ·da Republica Argenti-
nos argumentos de ordem es- poder federal. ' na.

I
I
I

Restabelecido '0 21 ··de
nacional

Abríl-feriíPdo
RIO, 11 (Via Aérea) - ° presidente da Republíca san,

sionou o decreto do Congresso Nacional considerando feriado
nacional o dia em que se realizarem as eleições gerais em todo
o pais, bem como o dia 21 de abril consagrado à glorificação
de Tiradentes. .'

.

,

\

FLORIANOPOLlS - 12 de Dezembro de 1950

--0--

"Creío , .. na impotência fatal dos incompetentes. e

no valor insuprivel das capacidades". - R'Uy
--o--

Se a Evolução fôsse um jornal trabalhista,' seria O"

único a comentar desprimorosamente a presença de sr.

Nêreu Ramos no banquete ao sr. Alencastro Guimarães.
Os verdadeiros órgãos . trabalhistas jamais agrediram o

homem que em outubro de 1945 teve a atitude que todos:'

conhecem, E que, muito depois disso,' quando era qUf1Se'
crime falar em Getúlio, ia às missas de Getúlio.

--o--

Mas essas evidências hoje soam mal aos getulistas-'
que quebravam o retrato de Getúlio no dia que GetúliO'

ca,ia: Essas evidências ho�e. .. são intrigas de derrotados.
_0-- :--.)

De derrotadOlS que não abandonàram o SEU ;partido, à:·
primeira derrota, como fez o deputado Saulo Ramos. Ude:-

nista exaltado em 1945, o ilustre politico, mal sentiú o re

vés do seu partido, pulou paTa o P.T.B. Na U.D.N. a ra-·

zão de ser'era o combate a Getulio; no P.T.B. a razão de:'

ser era a derrota da U.D.N. Os sr. Saulo saindo da U .D.N..

para o P. T. B. mudou apenas de polo ...
--o--

O E'STADO era francamente entreguista escreveu a In--:
'volução. Mentira cabeluda! Avivaremos a memória dOS�:
plStgioc'efalos leviaÍlOlS !. Entreguista é o ,sócio de trusts"

que o P.T . B. apoiou no Estado.
--o--

Amanhã tem mais.-..
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