
ENCERROU-SE, ONTEM, COM SOLENIDADES EXPRESSIVAS E BRILHANTES, A "SEMANA DO MARINHEIRO", QUE TRANSCORREU COM A

REALIZAÇÃO' DE COMEMO'RAÇÕES VÁRIAS NES rA CAPlTAL . E EM TODO' O' BRASIL; ; /,
ONTEM, /ÁS 9 HORAS, FOI ENTR�NIZADA, NUMA DAS SALAS DA ESCO'LA DE APRENDIZES MARINHEIROS, _�:;}�A:GÉ� Df:. CRISTO', Á.

TO' A QUE ESTIVERAM PRESENTES AUTORIDA DES CIVIS E MILITARES.
' .'.' "": ,.!,

ÀS 17 HORAS, CORO'ANDO' AS SO'LENIDI\DES. FOI COLO'CADA 'NA SEDE DO' CO'MANDO DO v- DISTRITO' ,NAVAL, UMA PALMÁitlJE FLô�

RES NO' BUSTO' DO' ALMRANTE JO'AQUlM MAR QUES LISBôA, MARQUÊS DE T�MANDARÉ, PATRONO' DA MARINHA _DE
.

GUERRA DQ.BRI\SIL,
TENDO' DISCURSADO' NÉSSE ATO, A QUE COMPAREeERAM ALTAS AUTO'RIDADES CIVIS E MILITARES, O' DR. JO'SÉ BO'ABAID" .PR�SlDENTE

DO' PO'DER LEGISLATIVO' DE SANTA C1\TARINA.
�----------------------�----------------------------------------------------�----------------------�-------------------------
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,
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dos. O senador George, democra
ia pelo Estado de Georgia, reve-

10u que o seoretárío do Tesouro,
:S�. Snyder, também tomará parte
nas conversações. As auloridades
da Cas-a Branca afirmaram que o

controle dos preços e salarios se

im-nou in-eviL�v.el c quç deverãb

RIO, 13 (V.A.) - Noticiou-, Nem sei da existência de

se na manhã de hoje que um qualquer movimento neste sen

movimento entre sacias do clu_1 tido entre os sócios. O requeri.
be Militar estaria se proce�san-I menta .de. que- .fala a nota do

do para provocar a renuncia da vespertino e COIsa velliã'ê ape
atual diretoria da tradicional nas pretende à reconsideração
associação, acrescentando a no- dum ato da diretori�. Rece�i
ta que a última entrevista do um mandate;> :de mais de dOIS

general Estilac Leal à Agencia te�ços dos SOCIOS �o �}uõe. Na
Latina dívulzada sabado últi- minha curta gestão já foram

mo te�ia esti�ulado os descon, admitidos mais dum milhar, de

ten'tes com o artigo publicado nov?s �ssociados e eu assumi

Imporlan'te C'onle
A.

Esclarecimentos do na revista do Clube examinan- obrigações com a classe que
, ". reBela' '_ , do a situação do Brasil em fa. cumprirei até o �im. Só sairi�

�r NerAu Ramos ce do conflito que se desénvol- o?m u�,pr�nu.nCIamento ,"f)OSI-

d T
.

· · ·
" • ti ve na Coréia. tIVO da maioria absoluta dos.

8 rumao com os mlDlstros e lideres RTO, 12 -(V.A.) _ Na sessão do
O vespertino ainda ajuntava sócios.

do "ongresso dos Estados U ·d Senado o sr Nêreu Ramos decla que uma cisão perigosa nas Neste particular sou partídá-
li ,Dl OS. rou dese,jar'esclarecer a -Casa so� forças armadas do país seria rio da debatida tese. Mas tenho

WASHINGTON; 12 (A.P.)· - O FIGURAS QUE PAR'rICIPARÃO bre. a� declarações que l�e foram evitada com a renuncia da di- certeza de que conto com cerca

'presidente Truman pretende dir i- DA REUNIÃO . atnbmd.as por um matutino local, r t ria d Clube Um grupo de
,g"ir-se ao povo norte-americano,' WASHINGTON, 12 (A.P.) _ O a respeito da convocação do Con-

e o o crune. de 90 por cento dos sacias, e es-

pelo rádio, sexta-feira ou sábado, senador George. democrata pela gr.esso_ até 9 de r_narço. Como a pu-
oficiais contrário à orientação tá claro que uma minada de

jiroximo, à noite. sobre a situa- i Geor�ia. presidente da Co?1is�ão �hfa-ça�fora dfelta de dmodo slln� do general Estilac Leal preten: descontentes não poderia pre,

�ão interna e externa. anuncian-I de Finunças do Senado, fOI lU-'
.

o lCO. pon .erou - a!1do mar dia convocar uma assembléia tender a minha renuncia e a

-do ainda 'as medidas que o gôver- cluido no grupo das pessoas que gem a inexata interpretação de seu geral de sacias para depor a di1. d h' d di
no julga necessárias em canse. amanhã conferenciarão com <O pre- pensamento, de�eJava acentuar retoria, e o abaixo-assinado

os meus compan erros ,e I�

.:yuencÍ1t da ameaça de guerra que sidente 'I'ruman, a respeito
_

de um �ue �. r,eJma e:�ge' ato �;X'Pre�s�. contava com mais de duzentas
retoria. Talvez - prosseguiu o

pesa sobre a Nação. plano para a proclamação de 11l \ Ir u e, por em: de ja eXIsti.r general Estilac Leal, no caso te,

emergencia nacional, primeira o ato, conform.e tivera oportuni- assinaturas. O próprio general nha havido confusão com um

medida de uma série destinada a dade de anunciar, querta tomar Estilac Leal estaria disposto a ato de rotina: entrarei breve,
colocar virtualmente ,:;I econó- claro que o convocação devia ter d

. ídê
.

d CI b I

mia n�rte-americana �m pé de sido, apenas- até 3,1 de janeiro
eixar � p�esl e?cIa O u _e mente em ferias nas funções.

guerra.
asseverando o "desejo ainda de para evítar.cmaíores aborreci. que exerço no Ministério da

Na Casa Branca ínformou-se que que f'ique nos. a!1alS que, consul- mentos. Guerra e pretendo gozá-las no

juntamente com os dirigentes .con- tado, �or prestJ�!OSO� <('I�n�el:t�s, A reportagem do vespertino Rio Grande, do Sul.

gr,ess�stas, d�1 ambos os partidos.] se a ;On�OC[li;.�to cxtrd?l dmana� "A Noticia" procurou ouvir err-r
estar-ão iPres,e,ntes elementos des-] s?bre se nao era prefer-ível ante I - .'

tacados do gabinete, como o se- I cipar o termo do. Se�ildo á. convo- tao � _palavra do g�eral_EstI
,cl'etálrio de Estado, 'sr. Dean I caça� de 3'1. de janeiro. opineí de lac, la, que a confirmação de

Acheson- s,ecretário/dê Defesa, ge-
modo negatívo, no- sentido de .es·! sua renuncia abriria uma séria

neral George Marshall, secretá-,'
tal' eITJ; desarmonia) polí tica .ent�e � crise politica no país, pela agi-

ria do Tesouro sr Snyder os dois ramos do loder Lcgislatt- t
.;..

ltá I d
.

,. .

vo.
'

açao meVI ave que ecorrena

Campanha contra o ...,#", fl�a�ovas eleições no' Clube Mi_

"Iu'be'
.

I'I"I-Itil' 'f 4 CamarA MUnicipal ,Atendend? aos jornali�tàs, o

\Ser feitos esforços para apresentar li .

d J
_. '��p�;;: A

- • geJJ1eral EstIlac Leal, opos, en'

ct3. organização do seu mecanismo. RIO. 12 (V.A.) - ü vespertino

I
e� 080 �ssoa �retanto, formal desmenticlo à'

O presidente Truman ê-steve reu- "Tribuna da Impren.sa" que há (j noticia declarando:
)l1ido com o s,eu g;abinete. esta vários dias vêm se empenhando protesta - �,� absolutamente inexato
manhli discutindo medidas COl1- em forte campanha. contra a alua-l

I
t·

-sideradas de 8mergencia. Mais dir,etoria do Clube Militar presi-. q.u� p�e enda renunc�a:r a pre_

tarde. ele conferellciou com o pr,e· �ida pelo g'eneral .�stilac Lea�, in- RIO. 12 (V.A.) _ Te-legrama de
sIdencla do Clube MIlltar.

-s-idente da JuIita de estabilizaeão, 10rma que �onta Ja com mais �e I João P.essoa informa que a Cama- -:-----------------------------

sr. CyI'l1S Clring, o senador Alan duzentas assll1!ltur-as um, req:uen-

j ra,
de Vereadol',os

daquel,a caph,aI, Greve artt·colada pelo's comUDt'stasVal,entine, chefe do prog'mma de menta de somos daquela. enhdade aprovou o protesto que -dirig'il'á á

-estabilizar,ão econômica g,era-l. o convocando l�:: assembl'éia ge- ONU e ao nosso governQ contra

administrador dos preços, 'l\Iicl1ael ral da assocmçao para lratal' da Ia remessa. de tropas brasileiras no LOI'de Brasl'let'ro
Di,':ialle, e �r. vv. Stuart Rymin- siLua:ção dos atuais dirigentes, em . para a Coréia.

gtVD. do Bure.an de Segurança I
fa.se das diverg'cnci.as or� em de· Comentando o fato, o vereador

Nacionál. bate. Orlando Mama, que durant.e todo
o mandato manteve-se afastado,
em lieene,a, declarou:
-

UA Câmara Municipal de
Jolio Pessoa já se manifestou ten1" que o governo não quer conceder o abono de Natál ao funcionalis'
pos aLrás contra o uso da bomba
atômica e. nesse sentido, telegra
fou ao presidentc Truman. So'
não se mete em assuntos da Pre
feituna. No mais se mete em tu
do!"

Novas declarações do -�general
Estilac Leal

o IU.l8 ANTIGO DUllIO DE SANTA CATARINA

8HJl'Iet6rIf) • D. &en_tal SmNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA B.lJI08

'no XIXV I r 4' Florianópoils-· Qumt�·felra, 14 de Dezembro de 1950 .,
-

li.' 11.0U

Essa informação foi recolhida
110je em l,Wa fonte. na Casa-Bran
oa. Ao mesmo tempo. conheceram
se alguns pormenores da grande
conferencia secreta que o presi
dente Truman terá amanhã, com

os lideres do Congresso e repre
sentantes dos dois grandes parti- Claro está que me licenciarei

da presidência do Clube neste

período, sendo substituido por
quem dê direito. Mas isto não
e, renuncia; é um afastamento
normal e temporário".

•

Perguntado por fim se espe
rava uma gestã'Q tão agitada, ()
general Es.tilaé 'Leal respon_
deu:

-

- "Sim, esperava. E não he
sitei em assun1Ír as responsabL
lidades. Agora cumprirei o meu
mandato até o fim".

WASHINGTON. 13 (V.A.) -
O generalissimo Chiang Kai
Shek exp�essou o ponto de vis

ta dé que a bomba atoinica não
deve ser utilizada contra a Chi
na comunista. Disse ele duvi�

, "dar de que uma bomba atomica
�obre as forças comunistas pos_
sa produzir os efeitos deseja
dos.
A opinião do generalissi�o

nacionalista foi dada atraves

de uma entrevista concedida
ao semanario independente
·'unistates Néws and . World

Repprt". ,

'

Mais adiante, disse o lider na

cionalista ,que "uma con�enção,
limitando os bombardeIOS aos

objetivos militares, será neco�

nheeida pela opillião c?ine��
como uma necessidade mllltar ,

Chiang asseverou que os comu

nistas chineses usarão prova
velmente qualquer bombar�eio
pelos aparelhos norte�am�r:ca
nos como propaganda antrlan-

. que. E aduziu: M 1

"Se, todavia, tais operaçoes
aer-eas oontra a China comu- Noticias do contihente e hoje
nista forem necessarias, e�as divulgadas 'dizem que os guer_

poderiam ser levadas a. efe�t.o rilheiros nacionalistas inflingi

pela força aerea da C.hma 11- r�n: ma,s de m.il baixas �s guar_
vre o que poderia aliVIar quaL mçoes comumstas. na Ilha de

qu�r efeito psicoJogíco de,sfa
-

J Yuhw�n a 35� qUllomet,ros ao

.:.;.voravel". �.

sul de Shangm. '.. _ _

RIO, 13 (V .A) - Q vesp,ertiÍIO "Diário da Noi.te" informa q\1e a

poliCia e�tá trabalhando :v,ara desarticular uma greve dos emprega

dos do Loide Brasileiro inspirada pelos comunistas sob o prBtexto deContrário f,hiang Kai Shek
à bomba atômica

ORDENS DA RUSSIA
. A PEQUIN

TAIPEI,13 (V.A.) - A agen_
cia noticiosa chinesa informou

que a Russia ordenou aos 00-

munistas de Peiping para en-

viar mais tropas para a Coréia. RIO, 13 (V.A.) - Um telegrama

Segundo a mencionada agen- de Belo Horizonte diz que o del,e-
gado de .cosüuues destacou uma

cia, os objetivos dos russos con_ equipe de investigadores pam suo

sistem em liquidar totalmente prir {JS abusos dos e:x;pectador,es
com as forças das Nações Uni- -que -se portam de maneira incon- O pelroleo bra'sl·le.·rÇ)das na Coreia ou envolver os veniente nos cinemas. Todo o ex-

E t d U'd :vectador que pertubar o silencio RIO 12 (V A )' I f d B h' f
s a os UI os numa guerra ou of.enaer a moral nas saJas de

-

.' .:
- n orm.am

"

a a la.
- ,ará .a- entrega oficial ãC11

de proporções com os chineses. . - �ahla que seguIU ontem .com des' produto ás altas autoridades do

D... I t
prO-,1eçao, será adver.t.ido ou cón':' tmo á Guana,bara o nano tanque. governo da Republica.

OIS JornaIs, que gera men e duzido á prisão. da marinha, de guerra "10", Cüll' Outro despacho d,e Salvador in-
refletem os pontos de vista do

BRINQUEDOS
�uzindo nove mil barri:; dE' gazú- forma que procedente de Matari-

governo, exigiram em suas edi� lIna ,e novecentos barrIS d,e oleo -pe ali cheg;l!ram hoje duas grau-

ções de hoje o levaatamento
O

Udiesel" ,: la1]im de Iserem o)f!erta- dcs barcacas- conduzindo mil bar�

da proibição de Truman contra

I /,
EMP RIO ROSA dos 'ás repartições puhlicas cario- l'is de qUBrozenje num talaI de

operações aereas ao territorio
caso Na proxm� qnarta-feir�. sole- 1�O mil litros, afim d,e serem dis·

-

O b Ih
nemente, no RIO o engenheIro Pe� tnbuidos com as companhias ven-

continental chinês. Disseram tra a o As"ralO dro Moura chefe de Serviço do dedoras daquela capital ao rs-'

que os ataques ao continente I C " / Conselho Nacional do Petroleo na _ço de tabela em vigor.
p.

aliviarão a pressão com�nista oa Rossia
�:r�aa����l:����:;��e:r��� NOVA Y_ORR} 13

.
(V.�.) - AIC -oNVIT- E:.

. Confederaçao Amencana de Tra- ,

f�a?a.sso da tenta�Iva russa de balho, atrávés da Comissão de Sin-
diVIdIr para conqUlstat. dicatos Livr.es. propôs que as Na- . - . . .

�

ções Unidas façam pressão no
O Cornando da Guw'mçao Mtlztar de F_lorzanópolis e do [40 B.C.

s�ntido de lrvuc a cabo o inqué- comandados convidam as. autoridades civis, militares eclesiasticas-"
1'1to sobre otratwlho escr,avo na

'

União Soviptica e seus satélites.
e ao povo em gferal pam assistil'ern a missa em w;ão de gJ'aças pelo'

Diz' o comunicado da Comissa-o resl1abelecimento do C 't- A
.

d N 1
I

apl ao VI(( 01' e son Asdrubal Carpes, acidell!t.
que o constante crescimento do
tmbalho ,escravo na Russia' e nos

tado em sel'Viço qnando coor.<eJ'ava nolS exercidos do VDO B. C., a sel�

paises sob seu dominio constitui Cielebrada às 8,00 horas do dia I5 do coneute, na. Cateif.1'al Metl'opoli�-
uma tremenda am<'aça' para. o

-

mllndo livre.
,tuna, n.est(� Capital.

mo. "-

Adiant-a-·se que .a greve es'tava sendo articulada por diversos li

deres, tendo à frente o presidente da União dos -Servidores do Loide

Lá
r

é assim ...

.sr: "João Rib!:Jir.0' pelo presidente da União Geral dos Maritimos, sr.

Raul Azevedo Neto. r,edator de "Tribuna Popular" e Roberto Moreira

secrela,rio geral da Confedepação dos Tr,abalhadores do BrasiL

O 'plano d'e greve -abrange·a paralisação de todo o trafego dos na-,

vios do L{Jid,e, seus armazens de cargo ,e desoarga e mais os seus eg.

critorios e serviço:s administrativos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 31, COM INICIO ÀS 22 HORAS, GRANDlO SA "REVEILLON" DE SÃO SILVESTRE, COM
INAUGURAÇÃO DAS GRANDES REFORMAS EM SEUS SALõES. DIA 1", COM INICIO ÀS 16

� , A DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS.

A APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES DE 1950.
li ORAS, RETUMBANTE "SOIRÉE" INFANTIL, COM

1 _

Diretoria de ProJeção Animal Escritório de Couta .. C············d···········g···;··;··De ordem do s-, Diretor da Produção Animal, devidamente au- b·lll-dade Santa " asa e ne OCIO
ilorizado pelo Exmo. Sr. Secretário da Viação, Obras Publicas e '

'

.' d
'

Ag,ricultura, torno publico, para conhecimento dos interessados, que f1�t8r·IDa a ven a
serão recebidas propostas até 00 dia 20 dó corrente mês, a quem\ Uu ' Por motivo de rviagem vende-se,maior lance oferecer acima da avaliação dos seguintes veiculos : Dlrlgído e orientado por tê- no Estreito, uma casa de negócio

1 - Um caminhão Ford 1946, com capacidade para 5.000 qui- cnícos diplomados e compe- com muito boa casa de moradia.
los, - 110 HP; avaliado em Cr$ 28.000,00. tentes. Aceita-se qualquer Aprovei·te _esta oportun�dade.

2 - Um caminhão Ford 1946, com capacidade para 5.000 qui- serv!ço atínente ao �ral!l0' ,in-j Informaçoes na agêncIa de�te �o.r.los, - 110 HP, .avaliado em 3'2.000,00. \ CIUSIVe correspondência. Não de esmola nas ruas. Auxílíe
3 - Uma camíonete Ford 1946, com capacidade para 800 qui- 'Preços módicos. as associações benefícíentes, ,T' E R R E N O':;los, - 90 HP, avaliado em 30.000,00. Cx. Postal, 3-18. Florianópolis
Qualquer outra informação os interessados poderão obter na Rua Crispim Mira, 41 VENDE-SE 1 lote situado ti:

Uzina de Bemeiiciamento de Leite ou na Diretoria da Produção � Sta, Catarina '

Avenida Mauro Ramos perto-Animal. em Trindade, das 8 ás 13 -bores
'

do Campo do Manejo.Dir etoria da Produção Animal, m Flo_!'Ían6P9Iis, 7 de dezem-

Para" coloca'r' SOLA. _ Tratar nesta redação com I)'
hro de 1.950.

sr. Sidnei Noceti.
'

Elpidio Candido: de Souza Jun'ior - OI. Administrativo "I"

em- seu Sapato
Parttcípacao PROCURE

Oswaldo

TEI.HADO
\

ONDAIIT .
\

DURAVEL
• Elaborado com material hetumiDoso
inalterável e libras de alia resistência.

• Recoberto com mineral relratário.
• Modemíssimo sistema d. labricaçc'io
norte-americana.

• Pesa 5:'" Kgs. aprox; por mt2.
• l.oOOmts2.transportam-se làcUmenl. em
um caminhãl? pequeno.

• Requer mui pouca madeira para sua
colocação.
"CIPW� ..--....._

iCONOMICO
• Baixo eusre. inicial.
• Grande economia no transporte.
• Madeiramente levíssimo.
• ColQ,cação f�cil .ccm pregos comun.;J

I

I
I

\ ONlallls/A
.E..",,'!JJ�MII�'c A I X A P O S T A L 3398 _ SÃO PAU L O

Distribuidores em, Santa Catarina:
CARLOS ,HOEPCKE 'S/A

êaêêêêêê@êê@@@êêêêêê�êê@@ê8
.

I

B r 1 D q '. e d as 1
,Querendo festejar condignamente as Festas de Natal e Ano Bom e ver

os seus filhos alegres, lançam suas compras de brinquedos na,:!Gral'ica 43 S.A.
que mantem um grande sortimento das ultimas novidades em brinquedos nacio
nais e estrangeiros, vendendo' aos preços mais baratos da praça.

Procure . tambem ver () gran-de sortimento de livros, jogos e o -ínteres
sante sortimento de livros infantis. �

Não esqueçam Grafica 43 S.A. lnd. e Com.
Rua João Pinto 9A.-Florianópolis.1

Oscar Cardoso e Olga Freitas Cardoso participam ,aos parentes
e pessoas de suas relações o contrato de casamento de seu filho OSNI
com a senhor-ita DENISE ,CARVALHO REGIS.

Flortariõpclís, 7 de dezembro de :1950.
;

Vva, Maria Carvalho Regís, partdeipam aos parentes e amigos da
familia o noivado de sua filha DENISE, com o senhor OSNI CAR-
DOSO. ,

Florianúpolis, 7 de dezembro de 1950.

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

........................ _

..

TINfAS PARA PINTURA
, C-O T T O� M A '1

'

PREGUIÇA E FRAQUEZA
·

VA N A D I O-L
MOÇAS DESANIMADAS!

HOMENS SEM ENERGÍA,
...Não é sua culpa:
É a fraqueza que o deixa cansado, pàlido,
com moleza no corpo e olhos sem brilho.

A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as fôrças para o trabalho.

VANADIOL'
aumenta os glóbulos sanguíneos e VITALIZA o sangue en

fraquecído. É de gosto delicioso e podê ser usado em todas

as idades

QUI":S�t':.::�_�����!�._���_··---_ ..

...e sobrevierem cól1cas,
náuseas, azia, arrôtos e in
disposiç.ão, tome a alcalíní
zante Magnésia Bísurada,
para neutralizar a híper
acidez estomacal que gera
êsses síntomas,

Magnésia
_

'Bisurada"
I

/

BUSSOL.'A
8 sua 'revista

AGUARDEM
'CLINICA E CIRURGIA DOS o
LHOS - OUVIDO - NARIZ E GAR
GANTA DO

DR. J. J. BARRETO
Aluga-se

Confortável casa, sita à ruas

Bulcão Viana nO. 61, CGm recente
Formado pela' Faculdade Nacional

instalação de agua fria e quente".
de Medicina, da Universidade dn .

Brasil.. Ex-assistente dos Serviços campainha elétrica, dispondo de--

de Oftalmologta, do Professor Caldae amplas salas de visita e jantar, 4-

Brito, da Policlínica Geral do Rio .quartos. espaçosá cozinha, quarto
de Janeiro, e de otó-rtno-lartngologta de banho novo e completo, com
do Professor Leão Velloso, Hospital ch�veiro para empregada.
Moncorvo Filho.

t tA' d H T
Consultório: Rua Trajano, nO 31 A ratar na vem a erci 10>

lO andar Luz; nv. 31-Fone 1076., '

Atenderá, diariamente, a partir do •. . ...• ' ...............••

dia 1° de' Novembro, 11:0 horár ío da

Procura-se\4 ás 18 horas. � casa

'para, alugar,,'
Procuro alugar uma casa de mo

terial. que esteje em hoas condições",
não precisando ser no c-entro. Da
se preJerencía a que tiver garagens
ou galpão.
Tratar com o agente do Bapide

Sul Brasileiro - Telefone 1172.
.........................

CUI\·YOL\,INT!Rlos"D... PÁTRIA N·'9 • ,'oSI!IIMIt
catúf'Q&''''OU·«W'QHI.e64Q.,'�� • ti. ••••• • •• o

FERIDAS. -REUMATISMO, B
PLACAS SIFlLITICAS

Elixir de Npoueira'
M.dloacl!o lluaillcsw ao tl'Qtamlat

ícla lifUI.

Agencia Geral para S. Catarina
Rua-Ji'elipc Schmidf. 22-Sob.
C. Pcstal, 69· Tel. «Protetora»

Fl.ORIANOPOL':lS
---

.�Jaa. r.Uel , .

te ..... filial J
-

, lia.. ale ..,.", ',.. • ••IIt.
,HIII.a. 'ara .... -PIIIPOY"
• ..a, adeneta •• C&JIDI'I't
MUTUo PaDUL. '

, .....................••••• ,.0-

C.mi•••, Gra"at•• i Pitamo,
Meia. da.:melh')(e•• pelo.lm.
DOrel preGo, IÓ Da CASAdlll1f
CELANlu - 'R·�dC.' M.fre'

Rainha, dos Servidores 'Públicos
o bane para a coroação da' Rainha dos Servídores Públicos, que se 'deveria realizar
no dia 17 próximo, domingo, dar-se-á dia 16; sábado, às 21 11s" no Líra T�, Clube,

Lb.._._��__

"'t:if
_-4-__ � 1;'t:-. .. .._. ,.... :�._... ..___ -..__ ._ ....... . __ �_�..___._ ......

..._�

...-==-��
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(1 FSTADO-Quinta-feir9, 14 de Dezembro
-

de 1111'0 3

,

Puro linho para vestidos -e tailfeurs por'melro Cr$ 80,00
s - .I

Calças de tropical para praia. a Cr$ 9-8,00
Saias "plissadas ii Cr$ 14'5,00, na A MODELAR!!!"

,lo Colégio "Dias Velho»
Ma's, para que.. de verdade, sin, Meus nobres Paraninfados a

�J1ais todo o fascínio da Liberdade, voss_a velha :�miga pára aqui.
•

. aclímá.Ia e desenvolvê' Não vos dizemos adeus. As Es,'procuraI ( •
. •

I"

s próprias alamedas co as e os Mestres prendem.se, e ..Ja nas vossa
. terí E então os preconcei 't.ernamente, aos alunos, pelosln enores." •.

-tos tolos e mesquinhos que divi, muito que. deram. aqueles e pelo
... h n e os transíormaru que aproveitaram estes. J

. u'em os orne s ..

I
"

.

-em Abel e Caim não vos estorva, ,AssIm, continuaremos a VIver enI

tã t
.

, vos.
'Tão os passos; e, en ao, ereis cC'�', .,

ara casti o-ar o mal e a Que Deus vos abençoe e vos
Jl.'ag·em, P '" ,.

tilh d' I. . .

J>ençoar o Bem e proclamar a Ver•. po� I e e uz e de fel�cldade as

<rlade, venham donde vierem. E,' ver edas, pa�a que possaIs. dar' a

tâ ão vos aoorvadareís dian I Santa Catarina e ao Br-asil, tudo
sen ao, na .'" ,"

t . .

� d O ressão e sabereis opor a quan o promete a. v�ssa capacida-ue a P '.... . de ,e o vosso patriotismo."
-tudo quanto destrói, aniquila e

.:pulveriza, a beleza da Moral é
.

a

.,graça do Sonho que elevam e a

fôrça da 'Fé, que constrói.

Que não' VOS esqueçais, nunca,

I
- RITZ -

• 1� ÁS 5 e 8 horas..do limite da vossa Indívidualiçzde, S
-

eh'..

I'
.

I
- '. essoes zcs

'para que respeiteís, re rgiosarnen, - Uma história diferente
íte, o direita do próximo. Que prende e arrebata ! (

Não há, meus jovens Amigos, '

- WALTER PYDGEON.
nara os que sabem viver e sen, I GRE�R GARSON.

_!J-' . • • '. - A mal!or dupla do cíne,,tem a responsabIlIdade do caminho, ma _ '� ','

.os hiatos desconcertantes do

desa-I' _ .em �.�.
nimo e da falta de confiança no 'FLÔRES DO PO'
-seu próprio poder realizador. Os. rr:echnicolor �,�' ' •.

-verdadeíros triunfos não se ga_: Romantíco ...
nham, conquistam.se. O valoroso I Dlfere-!lte ..•

I Delicado ...
<é o que luta, trabalha, sonna e) NO PROGRAMA:
realiza, o seu Ideal de perfeição j 1) - O 'Esporte na Téla
.sentíndo que as vitórias não envai. ' Nac.
-decem e as derrotas são estímulos, I 2) :- METRO JORNAL

II'
.

d '110 " Atualidades
:para me rorar, ,a�n a, para vus

I Precos: eis 5.00 e 3.20.1utas e novas glorias. "LIVRE" _ Criancas maio-
Não vos iludais, não vos deixeis res de 5 anos, poderão entrar

�namorar do colorido tentarl.-or 'I na sessão de 5 hs.
·.das margens do vosso caminho! _

- qDE01'!. - .

Nem a direita, nenl a esquerda! I
Nao Havf6�rrffc��o Cmema.

'Tomai, democrática e cautelosa_ IMPE'RIO (Estreito)
mente, o centro, -onde os vossos 1,- A's 8 hs.

.

passos serão seguros e a Libel"da. .
FRIEDA

d '1"
'.

h' t DaVId Farrar
. e vos 1 ummara. o orlz�n e.

e Mai ZetterlinO'.
Lá fora, no embate SOCial e em ROXY

.outras es.colas, �ontinuareis [,t a. A's 8 h6ras.
l>render en�ique'�endo o espirito. CAlCARA
de expe;'i,ência e de conlIecimen.1 Eliane LAGEc�11ario Sergio"tos. I Producão de:
Mas, em qualquer das carreiras CA'VALÇANTI.

:a que vos le�ar o coração,' nüo DIrecao de:
descureis do estudo da. Linaua da ADOLFO CELI. '

.

o,

I' No Programa: •

noss� formosa lIngua, _" em 'TUi) Noticias em REVISTA nO 3,
no dizer do poeta, Camoes, chorou ·Nac. .

:no exílio amargo. Preços: Cr$ 5.00 e 3.20.
O gênio sem ventura. e o amor "IMP. 14 anos".

:sem brilho". para que os louros
que vos esperam amanhã, seja,n
·-completos.
E', ainda, uma�das mais belas e

perfeitas manifestaçõés de amor fi
.Pátria, cuja unidade \e imortalida.
. .de defendemos.

Cine Diário

Lend'as� de Todo
o

.

Mundo
Escute hoje -- e tôdas às

quinta-feira, às 21,15 horas o

sugestivo programa LENDAS
DE TODO O MUNDO, com a

participação do novo elenco

rádio-teatral da Rádio Gllarll

já.
Uma oferta da LOJA REN.

NER - A Casa dos artigos de
...qualidade!

. WALDEMAR ANACLETO

Ie D.a MARIA CONCEIÇÃO
ANACLETO,

,

participam aos parentes
e pessoas amigas $) nas�

cimento de sua/filha

i
L O I S I"'M A R,

ocorrido dia 7 do· cor�
rente na l\1aternidade

; «Dr. Carlos Corrêa»
,

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

Não de 3smola nas ruas. AuxiUa
as a,ssocill;Cões beneficientes.
.............................

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

Decretos de 11 de dezembro .de 1950 Designar:
O GOVERNADOR RESOLVE" I A normalista Irene Caznock para su-

Exonnar: bstituir, no Grupo Escolar "Belísãrío

Oswaldo Cristiano Wiethorn do cargo Pena", de Capinzal, por 90 dias, a con
de Comissãrlo, padrão -I, do Quadro tar de � de agôsto de 1950, a professora
único do Estado, que exerce interina-

oCir�'
Meíreíes Bronze, que requereu

mente, como substituto, por ter sido no- licen ,com a gratificação díârla de de-

meado para outro cargo. zess t� cruzeiros (Cr$ 17,00), correndo a

Nomear: despesa por conta da dotação 27-1-1 do

De acôrdo com o art. 15, item V, da orçamento vigente.
lei n. 249, de 12 de .janeiro de 1949:

José Joaquim Brasil, ocupante do car

go de Inspetor Geral de Fiscalização, pa
drão P, para exercer, como _substituto,
o cargo de Diretor, padrão X, do Ser

viço de Fiscalização da .Fazenda,
'

en

quanto durar o afastamento do respec-
tivo titular, Pedro de Andrade Garcia.
Decreto de 12 de dezembro de 1950

O GOVERNADOR RESOLVE

Promover, por merecimento:
De acÔrdo com o art. 29,�cap. IV, do
decreto·lei n. 694, de 19 de outubro
de 1942:

Gilberto da Silva, l0 Tenente de Ad,
ministra�Ao da Pollcia Militar do Esta

do, ao pôsto de' Capitão do Quadro de

Administração da mesma Corporação.
Portarias de 7 de dezembro de 1950

No tempo em Que todos se o GOVERNADOR RESOLVE

preparam para a Festa de Na. Designar:
tal. é rrecessário Que recorda -

Patrocinio Vieira Cordeiro Pltra exer-

mos os gràndes fatos Que cel' as funções de Sub·delegado de Po

emolduram a Chegada <1.0 Deus lícla do distrito de Enseada de Brito,
Menino. ..._

.

municipio de Palhoça.
E, assim, é que a Juventude Conceder licença, em prorrogação:

Católica de Florianól1olii: ho. De acôrdo com o art. 162, alínea a,

ie. às ,20 horas, no Teatro A'l- combinado com o art. 164, da lei n.

varo de Carvalho. oferecerá às 249, de 12 de janeiro de 1949:

Famílias de nossa Ca�tal. A Ary Silveira de Sousa, ocupante do

UF
- dtamatizacão litúrgica. cargo de Delegado Regional, padrão Q,

intitulada "Uma luz nas tre. com exercício na Delegacia Regional de

"!'IS" apn�sentando OS sp0'11in- Polícia de Itajai, de 180 dias, sendo 50

tes auadros:
_ dias com vencimento integral, 60 com o

I desconto de um têrço, 60 com o descon-

1 - Criacão - Adão e Eva to de dois têrços e 10 sem vencimentos.

no Paraíso
.

Portarias de 11 de de7.embro de 1950

2 - Profecias - Michea.s. o GOVERNADOR RESOJ.,VE

Isaías. David. Conceder dispensa:
3 - Nossa Senhora M,enL A Abílio �leutério Gonçalves, das fun�'

na - Maria e suas Amiglli- ções de Sub-delegado de Policia -do dis·

nha.<; trito de Rio .do Oeste, município de Rio

4 - Nossa Senhora no Tem. do Sul.

pIo - A'proxima-se a Vinda Conceder licença:
do Messias. .

De acôrdo com o art. 162, alinea a.

5 - Anunciacão - Maria e combinado com o art,.. 164, da lei n.

,Arr.anio. ' 2411, de 12 de janeiro de 1949:

6 - Visitacão Maria e A Pedro d� Andrade Garcia, Diretor,
Isabel em comissão, padrão X, do· Serviço de FLs-

7 - Nascimento do Meni. calização da Fazenda, de quarenta e

no Df'llS. I cinco (45) dias, com vencimento ínte--
8 - Adoracão dos Pp"uenL gral, a contar de l0 do corrente.

nos, dos Fortes e dos Fiéis. Portaria de 12 de dezembro de·1950
•

O· GOVERNADOR RESOLVE
OS ingressoS poderão ser ob- Conceder dispensa:

tidos com os D'lpmbros da Ju. A Waldemar Búrigo, das funções de
ventude Catolica e na Séde

I
Sub-delegado de Pollcia do distrito· de

do Secretariado da Acão Cató- Cocal, município de Urussanga.
lica. à Rua Padre Mig-uelinho. Portarias de 23 de a�ôsto de 1950

altos do Cme Roxv. o SECRETARIO RESOLVE

os 1.750.00.
o .quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIJA

I

ANIVEIl.SA'RIOS :

Posem. anos, nestã data:

I- o sr. Iosmar da Luz Silva,
Contador.

I
-- a exrna. sra. Filomena Bit-

tencourt da Silveira.
-- a exma, sra. Isolina Penedo,
-- o sr. Max Muller .

-- o sr. Aristides Fernandes de
Souza, 'Coletor Federal em Cam
pos Novos.
�

- a exma. sra. Ioma Rego. es

pôsa do sr, Daniel Rego.
-- a .exma. sra. d, Maria Jorge

Salum. esposa do sr. Antônio Sa-
lum. •

- a exma. sra. d. Edula Atlraí
de Medeiros, .

esposa do sr. Gil
Medeiros, residente em Blumenau.
-- á sxma. sra. d. Maria Far-ias

Diníz, esposa do sr. Othoniel S.
Diniz.

-- o sr, Robe-rto Lapagesse Fi
lho.

- a exma.
.
sra. d. Maria de

Lourdes Torres.
� a. exma, sna, d. Vanda Clau

dio Rigueira, esposa do sr. Osmar
Rigueiro, do 'comércio local.
-- a senhorinha Lilian Caldeira

Gonzaga. filha do S'!'. Higinio Luz
.Gonzaga, Serventuario- da Justiça .

NOIVADO:
.,

- Com a gentilissíma senhorí
ilha Wilma Ramos, prendada fi
Ida do sr. Celso Ramos Presiden-
te da Comissão Executiva do P.
S.D. e elemento destacado do al
to comércio local. ajustou núpcias
o sr. Angelo Fonseca, filho do sr.
Francisco Fonseca.
Ao jovem par as felicitações de
-o ESTADO".

PARA OS MALES DO

FrGADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

Artigos de Natal
EMPÓRIO ROSA

Uma luz. nas
trevas

Rua Arcipreste Paiva Bdificío Ipasel-Terreo
. ..�

r� Panelas de Pressão_ ARNO
� ! a Cr$ 5tO,00
,;

Grelhadores Etétricos
a Cr$ :)00,00

na Elefrolaodía.
EM. lpase - TerreoRua I\l'cipreste Paiva -

ENY LUZ DE M.OURA

e

IDA GOMES MENDONÇA; DE MOURA

participam aos parentes e pessôas amigas, o nascimento

de sua filhinha, LEILA, na Maternidade Dr. Carlos Correia .

Atos

Com a gratificação diária de dezesseis
cruzeiros (Cr$ 16,00), correndo a des

pesa por conta da dotação 27-1-1 dO
orçamento vigente:

A regente de ensino primário Lourdes
T. de Paris para substituir, no Grupo
Escolar "Gomes Carneiro", de Xaxim.
rnunícípío Lde Càap�có, por .150 dias, ..

contar de l0 de maio de 1950, a profes
sora Irmã Joselina (Cecilia Bisdorf), que
requereu licença.
A ginaslana Maria Licéa Kohler para:

substituir, no Gl"UpO Escc>lar ·"AlJnirants
Barroson, de Canoinhas, por 30 dias, •
contar de 9 de agôsto de 1950, a })!Ofes
sora Emi Machado Nunes,'que requereu
licença.

._ II
O complementarista Ivo Borges para;

Substituir. na Escoia mista de lUo dos
Pardos, distrito e município de Canol·
nhas, por 30 dias, a contar de 10 da
agôsto de 1950, a professora Maria Bor-
ges Michels, que r�qúereu licel).ça, COIll
a gratificaç!io diária .de catorze cruzei
ros (Cr$ 14,00), correndo a despesa por
conta da dotação 27-1-1 do orçamento
vigente.
Irmã Silvâhia (Cláudia 'Schuh) para

substituir, no Grupo
-

Escolar "Gomi!8
Carneiro", de Xaxim, município de Cha
pecó, pc>r 150 dias, li contar de l0 de
maio de 1950, a professora Irmã Josell
na '(Cecilia Bisdorf), que requereu li
cença, com a gratificação diária de treze
cruzeiros (Cr$ l,3,oo.), correndo a despe·
Sa por conta da dotação 27-1·1 do orça.
menta vigente .

Leocádla Paszczu!, para substit'uir, no

Grupo Escolar "General Os6rlo", de Três
Barras, municipio de Canoinhas, pOr 15,
dias, a contar de 24 de junho de 1950'.
o contínuo Júlia Alvarenga, que reque
reu licença, com a gratificação diária
de doze cruzeiros (Cr$ 12,(0), correndQ
a despesa por conta da dotaçAo 27.1-1
do orçamento vigente.

.

.
.� -_".;,.: ,.'-,"

Intervenção verme
lha n'a Coréia
LAKE SUCCESS, f3 (V.A.)

o problema surgido com a inter
venção vermelha na Coréia será.
,estudado na Assembléia Geral. das
Nações Unidas. embora ,a forte
opo.sição da União .soviética e de
seus satélites. ::..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l Trasnportes aéreos tatarinenses S.8. i ASS�

; Ago·ra, sob 8 "orientação téénic8 d.a Cru.zelro do Sol ;�� """..� SERVIÇOS MÉDICOS

��.. ES"CALAS ��� .. Dr. Danílo Duarte - 2as., 4as. e 6as. das, 17 às 18 M.
�� """..... Dr. Paulo Fontes, _ 3as. das 17 às 18 horas e 5as. das
I '

, I '\ .

14 às 15 horas.
:� As SEGUNDAS QUARTAS F- SEXTAS-FEIRAS: .

. �:.. -Dr, Renato Costa • _ 3as. e 5as. das 14 às 16 horas:.. Rio_santos-paranaguá-Curitiba-Joinvile-Itajaí �:.. (doenças de senhoras em seu:.. Lajes e Porto Alegre.
.

�:.. consultório) . A,os sábados, na� �:.. sociedade, clíníca em geral, das,

TERÇAS, QUINTAS E J SABADOS: .' .:� 14 às 15 horas ..

Porto Alegre-Lajes--Flf)rianópolis-Itajaí-JoinviH� .•!. Dr. Miguel Sales - Diáriamente das 15 às 17 horas
.

Curitiba-Paranaguá�Santos e Rio; ,

.:., Cavalcante - (exclusivamente crianças em
� seu consultório). ,�:.. Dr. Antonio D. Mussi '_ Operador.

J ' •

,�:
�... � ,

� Observações - A Associação não se responsabiliza�:.. -.
'" ,OI •

, "'. _,.' ;'�.
.'

por nenhum tratamento especíalí-
�:...

•

t; •

.• -

'{ zado sem a prévia indicação dos
�:.. �. '.)�i::7�,.. médicos da sociedade. Nas visitas
.:.. . ' .

'.:/' ,�, ;',' \: à domicilio o transporte correrá

::: \':�':,'
,

�
,

�' ':�o;. ·-.:�� ;'�'\_" �c:.d���v!�aaSso�i:��retári�'�
.....

,:i: Viuva Breulíndc Ferrarii

..�. . �iuva Branlínda Ferrari 'paHicipa aos, par,entés .� pessôas de luas'

..�. relações o contrato de casamento de Sua filha CARMEN com o sr;

..�. BRAZ DE ABREU.
- ...�. Florianópolis, '8 dê dezembro de f.950.

'

"'''�.'' '. -0-::-'
..�. VIUV� Justína Ca�lota da Concejção Abreu. participa aos paren-

_. I {"s'e pessoas de suas 'relações o contrato
.

de casamento de seu filho

�:.. BRAZ com a senhorlta CARMEN FERRARI.

�:.. S�o-Pau!o. ·8 de. dezembro de 1950.

�:...��. .
-

-

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

t ,Clube Doze de Agosto
.:.. De ordem do. sr. Presidente, levo ao conhecimento do
�:.. srs. associados 'que, a- partir do 'dia 26 do corrente mês, na

::: Secretaria' do -Clube- se e:r:contrará a lista para ínscríção, pe
..�. ra. as senhorinhas que desejarem DEBUTAR no grade Baile de
..�. São Silvestre que este Clube ralizará em a noite de 31 de

Em Blomeo8o: Agência Cruzeiro. do Sul.' ':i: Dez::��nÓPQlis�' 22' de Noverribro de' 1950.CSi
�

Rua "-15 de Novembro, 1326-Telef. 18
'

',., I'
�

íJ-" �:..,
.,

ARN,ALDO DUTR�
��� Em ,Joinvile: Soe. Comercial "Mitlas» Ltdac :�: Cur'so de. adml·ssa-.o� Rua do Príncípe, 482� Tele!. 455__'

" *
�� . Em, outras cidades do, Estado com os sub-agentes

'.

. �i.�*', .

'
., da Cruzeiro do Sul . I I

.

•...
r.� .

.

-.
.. .

�!... ++!++. .._ ++".� .._ ++t.,,_ � ,...._ �r� �<� �_�_� � � � � � � � � .-� � �.� � �.�-�-�-���.,�-,..� .... � � � � � � �.�., ��

Se fico quereis fiéar fRAQUEZAS EM GElAI.

I
CASA MISCEL'ANEA: dl.tr'

De. modo t.cil e elegal VINHO CREOSOTADO buidor. dOI !RAdiol"" R.:C. #.
;Fazei hoj� uma isscriçio'

, ... I L V E ,I I A"
' ictor.CV6Ivul.1 '.rDilCOI1

Credita'Mutuo Predia i.'I Rue Con.elheiro�: M.tr.

I I_VENCE�SE,'
1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

(B A "C C .E L'I"

,

com �an",�irlarlp. nara 160 lit.ro,� rip. !lQr_vet,e. p.(J11io�rl", �om eom-.

pressor "COPBLAND" original" motor de 3 H. P. e hatedeína com mo

tor de 1 H. B. .em perfeito estado 'de funcionamento e conservação.·
TRATAR NO "EMPóRIO ROSA"._

'Modernos e possantes aviões; DoúDlas
Tarifa� . reduaídcs, .. "

TRAFEGO MUTUO COM:
Cruzeiro do Sul-Rfo
Savag-Porlo Alegre
Pluna-Mo:ntevidéo

PASSAGENS' E CAB:GA : " .

Florianópolis':
.

Fiuza' 'Lima & Irm'ãos"-'
Rua Conselheiro Maíra, 35-:Telefone l�q6.5 ;,. ,

'

AgênCia CRUZEIRO DO SUL
Rua João Pinto 1,2 - Telefone 1.500 -

.

loí It8jaí :. LUlz;·Noc·eti'.,
Rua Pedro Ferreira CEdo Bauer) 'I'eleí. 329 e 330 \

>
. í .----�--

VESTlR·SE
.

(OM (-OHfORT8 E ElEGAH(IA 1
PROCURE A·

-

o

Alfaiataria _ Mello
QUER

dos -Servid·ores Públic_os
de Santa -Ca'Mina

Dirigido pelo Prof. José Warken
Funciona: em Janeiro e Fevereiro.

Exames pam gtruisio masculinos e femininos
para a Escola Industrial e Acàdemia de Comércio.

Inicio das aulas: 4 d'e Janeiro.
In.scriçt1o: dias 2 e 3 de Janeiro, das 8"as 10 ho'ras da manhã.
Local: Altos do Albergue Noturno, Av. Hercilio Luz-N° 20.
Curso completo: Cr$. 200,00, nagáveis no ato da matricula.
Informações antecipadas: Rua Alm. Lamego 67.
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,

Allãatlda - o s�cessolda técnica' electrôruca - Allâatlda - 8uper construção para durar mais '_!_ Atlântid-a - Som natural - Alta sensibilidade
Grande alcance - Otima seletividade�( VENDAS A VISTA E A LONGO PRAZO

,

/

Rádios - Electro,a" - 'Transmissores -- Amplif�cadores'
Atlântida Rádio Catarinense Limitada

\

.., o -N O AS' -L'ONG A S ,E C U'RT A:S,

Diretor tecnicQ WALTER LANGE Jr.
. ,

Rua Trajano, n. 31 Telefone n. 1459
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(omité"Lical Catarinense d'e Seg'UrÓ'S
,

. Assembléia Geral Extraordinária /

Ficam convídadõs 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 �'

, .horas da manhã na Séde da 'Associação Comercial de Floria
.nópoís. á rua, Tràjano nO 13 sobrado, gentilmente 'cedida pela
sua Diretoria, afim de ser djscutida e resolvida a reestrutura-'
-çãoJdeste comitê em atenção as recomendações do Siildicato
-das Emprezas de Segudos Privados e Capitaliza,ção do :Rio de
.Janeiro.

'

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

!J liagem com segurança e rapidez.
...,

f' so NOS CONFORTÃVEIS l\lICRO-ONIBUS DO
�
(
� .

'

RA?IDO «SUL-BRASILEIRO»,
Florianópolis - Itajaí - Joínvílle - Curitiba

Agência: Rua-Deodoro esquina da ri
:

Rua Tenente Silveira

DÀTI LOGRkFIA
(orrespondend f

(omerc111

li&TODO I

Modera0 e Bocllatl

Confere
DlplOIIt

1�
DIREQIOI

JlméUa M Pignll

Ru. ",,-General Blttencourt,
(Esquina AlberAue Noturno)

48
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FLORIANOPOLIS

fi' ,

��©
A NOSSA COMPANHIA

" / - "

PORTO ALEGRE
I

VALVUL.6.'S
! .b.ilip$
I MAIOR ESTOQUE LirtI!!'!!Mf��be
F DEZEMBRO
"

Atia"ol,l·da Ra'�I·O' Cata L'da.,
Dia í4 - Quinta-feira - Solrêe. A Contadoria Seccional junto à Delegacia Fiscal em San.
Dia 15 - Sexta.feíra - Soirée ta Catarina avisa os Senhores Chefes de Repartição que os;� de Formatua Ginasianos do CoI�-

I gio Dias Velho. empenhos de despesa deverão ,ser emitidos até 31 de dezem-
i, __ Rua TraJano, '31 Di?16 _ Sábado _ Baile de For- bro, na forma, do art. 2 da Lei 869" de 16-10_49; e, de acôrdo

-

i matura da Primeira Turma da Fa. com o ,item VI da Portaria nO. 321, de 25-11A9 (D.O. de 29-,

'- '_ ,

culdade de Farmácia e Odontologia. 11-11�49) do Senhor Ministro da Fazenda, comunicarão à
. , �OTA: - S�rá permitido branc i Seccional acima/na primeira. hora do expediênte do primei-

JA( ..TranSpo ftes Aereos :�f:'i7 � 1l.mi?gQ �. SQlr;!.dq '? dia útil di issi o )l\l�e;� do �til!lo .COnheci!ll��� d? �:-

f
uremfõ dos FunCIOnárIOS publicos rpeDho extra do. :, _" �, :

'

,,' ,�_,
-

(a ta" fi-nense' Sj'A
-

D��r��çãO �u������r;leit�Oiré�
/' Alváro, Accioli de Vasconcellos - =: SeccionaZ

de Formatura da Turma da Escola
, ,"

,.. ,

,

r - Industrial .de Florianópolis. I[3EGUNDA COI\ VOOAÇAO NOTA Para as festas acima será Rum' O C e r t oConvoco os senhores acionistas para a .sessão de assembléia gãe· obrigado a apresentação de �onvi-"
"

,

'

"

,

rat extraordinária, a realizar-se no dia 13 de Dezembro de �950 s tes ,e para os/ associados do Lira
/7 horas, na sede socia-l, á rua Tiradentes, nO 12' com a seguinte, o talão do, mês' de dezembro

,, ORDEM DC!. DIA Haverá severa fiscalização na por;;�) aumento de capital taria.
'li) reforma dos estatutos Dia 25 _ Segunda-feira _:_ Grau-
c) outros assuntos de interêsse social. diosa soirée de Natal _ Ambiente a
Flórianópolis, 8 de Dezembro de 1.950. caráter _ Grande ornamentação;, Osvãldo' ,Machado

'

Diretor - Presidente, Inicio ás 21 horas r- Sorteios de
brindes as senhorltas.. A farde -

Grande tarde infantil cóm faTf']
dístríbuição d� brinquedos aos fi;
lhos dos associados com inicio ÚS é/ indicado por
16 horas. s

Dia 31 - Domingo - Magist.ral vendo-os física, moral e intelectualmente; .os três
<

pontos 'da
baile de gala - São Silvestre apre- Flôr de Iis rêpl.'esentam aqueles três objetivos e simbolizam ainda
sentação das debutantes de 1950 !l os três artigos da promessa d-o Escoteiro.
Sociedade. Apresen'tação da. dança <i!,
da Polonaise - A atração dos -tra- ,------------.....--------..;...----
dicionais bailes de reveilion do Clu,
be da Colina.
Todas as festas serão abrílhan.

tadas pela Orquestra' do Clube sob
a direção do magistral pianista
Murilo Ulísséa - ,ExcJusivhta em

musicas para dançar.
NOTA: A lista de adesão para as

senhoritas que desejarem debutar
encontra-se com a senhorita Layla
FreyeslebAl e o sr. diretor social
do Lira.
Préviamente será anunciado o ím,

cio dos ensaios para as debutantes
I! dança da Polonaise,

',VENDE-SE'
I Uma casa e' um terreno à
Avenida Trompowski, 52.
Tratar o prêço, na mesma.

AVIS.Q

A Bússola é o instrumento que índíca O ruma.

Nas bússolas o norte é sempre indicado poÍ' ,uma Flor de
Iis, O ESCOTEIRO segue um, cámínho - o caminho da perfei-

- 'f,"'"
ção - É o seu: � -, uma "Flôr de

Norte, a sua me-

N' t J.is'; também o éI; o do Escoteiro,
ENE �ta. E da mesma (lHO

maneira que o

Norte da agulha
oSO ,he

!' os rapazes à' per-

feição, desenvol-

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

Associados e exmas.. ramílías, 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 I seus

salões, como' também 'apresentadas a sociedade flo
rianópolitana, as Debutantes de 1950.

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

O Secretário Geral - A'rnaldo Dutra

Rua Maruhal DeMoro, 341, I .•.'!.n-J;' ��'''''''''
, ..

'
FONlS:- J.ISZ f215 C04.1'. P.".I. 54$

CUrtlTI8A T�CRAIfA; PROSEBRAS P4�A .�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um espetacnlo Iné- llojaí nOll Esp'�rfes
dUo, para, .------,

----

FI
•

ó ,. (Do correspondente Aldo Raulino Ferro) r

Orla0 DO.' � 'feve lugar domingo ultimo em coube ao Barroso, que aprovei-e
, 2a. FEIRA no Palco 00 crNE ltajai, o PIa-Flu da cidade, entre tou melhor as oportunidades que

TEA'TRO RITZ Bar-roso x Marci lio em prossegui- surgiram. No Barroso destacou-se
A's 8,30 horas. I men!o ao campeon.ato da L.B.D. o papel rle Ada. Déo, Teixeira, VaJ-

SENSACIONAL ESTRE'IA O pubf iro desportivo dp ltajai, te- mor e Mário. que' sem duvida foi �

, ....DE ve ocasião de prescnc iar uma he- muíor' homem em campo.
Gabor Rabicss lissima partida de Fool-bal!.· A'� :\'0 Marcil io destacou-se: Reínal-

O Rei dos Giganos . 15,00 l�oras começou a _partida, se- J d,o, Ary. Carioca, Curitiba e Adão-
Contratado peja RADIO NACIOt cunda ri.a entre as equipes acima zínho ,

NAL DO RIO DE JANErRO. de- cilada quo terminou com a VitO'-1 Oartocavestá sem duvida algUma.tentor de "GR.\:'\D PHIX PARIS ria do Barroso por 4 x 2. Á's 17 "gastando a bola".
1950", apresenta sua mundia lmen- horas com�çou a part.ida princi-,.

O Barroso a�uou assi!ll,: Ada, Ja:'t€ famos-a... paI. Os dOIS quadros. empenham- 11', e Lu I.a , To toca. M;ano. �rc�,."ORQUESTA CIGANA" se a funclo e aos 2 minutos da ia Deo, Tevo, Valmor- Dínho•• I'eíxeí-
E SEUS ESTUPENDOS SOLISTAS fase Valmo!' centro avante do

Ira.Condecorados por diversos Bar;oso abriu a contagem para os Marcílío : Reinaido, AIJ: � Cario-
Governos Europeus e por: seus. Dá a salda o Marcilio. e ata- ca; Lula, Schenau fl Curltíbn; Os-

MME ROOSEVELT ca constanl�mente a meta confía-: oar, Adoãzínho, Sedu, Vanildo &

Arte. .. Luxo... Musica Fina da a Ada; dando oportunidade ao I Edi.
e VARIADA! "menino de ouro" do Barroso de

.

PARABENS POIS BARRONISTAS..
,

Musicistas originais praticar o'timas defesas. Aos 25 Itaja], 13 de Dezembro de 1950'.
7· Violinos. destacando-se: minutos ainda da ia .etapa, Vanil-

,JANCSI - filho do Rei dos Cí, do cobrando um penalty chutoUI" .

;ganOS (11 anos), executa com ora. 'Com a conlagem de 1 x O a

maestria desde mais tenra favor do Barroso, terminou a ia

, ....Idade nos mais importantes fase. Depois do descanço regula
centros culturais da Europa . mental' voltam .as equipes á campo. IAtüla· - filho do Rei dos Ciga, Aos 1.5 m. Adãozinho meia-direita
no -:o- com apenas 5 anos de do Marcilio. empa tou '3 partida .

idade. além de excelente solís, Aos 30 m o mesmo Valmor. vol
ta de violino dirige brílhante, tou a ampliar a contagem para '2
mente a "ORQUESTA CIGA_ x i a favor do Barroso. Estava as

NA" . sim decretada a víto'ría do Ba_!;
MICHEL VILLA'S - exí, rosa. A vito'ría foi merecida, e

míocímbalísta,
OUTROS INSTRUMENTOS

- Auenas dots espetaculos - NA. .. b· .. tid ,�s d'o mundo
APROVEITANDO SUA PAS- u:. ar, --

SAGEM PARA PORTO ALE_
GRE e BUENOS AIRES.
Atenção: - Os ingressos

numerados, ao preço de Cr$.
30,00 (UNICO): estarão á ven
da no "hall" do CINE RITZ,
a partir de 5a. FEIRA dia 14
desde 9 horas da.manhã;

.

UM ESPETACULO DE BOA
"MUSI'CA, QUE TORNAR_SE-

A' INESQUECIVEL!

6
.

O ESTAnO-Qujnta-ff'ira, 14 de Dezem'rro de ltl50

De todos nós, sim. Na vida
Departamento de Saúde Publica. dos grandes e dos pequeno§.

em 27,de novembro de 1950. Na sua vida, na minha vid'a,�

.
...

Lmz Osvaldo d'Acampora na vida de todo ser humano·
Inspetor de Fármacia Há dias eu lhes contei o que

aconteceu no Tibet.
.

Quem poderia imag'inar país
TINTAS PARA IMPRESSÃO mais inacessivel do que o Tibet.

e o T TOM A R Entretanto, os mesmos exér-
Corinthians x São 'Paulo - No pacaembú citas que agora invadem a 00-
Juventus x XV de Novembro - Na ruà Javari réia, tratam de conquistar
Jabaquara x Portugúesa $antistá _ Em Santos.

Não de esmola nas ruas.

AU�i1ieJtambém O País dos Lamas pela
as associações benefici-entes.· fôrça. ,

,I. Abaixo damos a relação dos vencedores das prelL _

S-
. ,

't• • • • • • • • • ,_. . • . • . . . • . . • • • .. • • • • • •
\.' ao os m'esmos exercI os

minar,es realizadas em vários Estados e que concor- ./ '-'---

rerão à Corrida de' São Silvestre, a realizar_se na noi- � � ,_ �..'t """""'.M"�",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,y�_. � • � � � • �� � � �.� � � � � � • � � �. y� � � � � � � � � � � �.* .

te de 31 do corrente, em São Paulo:' �? .
,

Distrito Federal Geraldo Caetano Felipe ::�!. NATAL'--Jesus nasceu--NATA-L
'

Rio Grande do Norte .. , Antônio Batista :..,""Espírito Santo Aylton Ramos "".j ,

..... '-�Bahia Arnaldo Oliveira
:' O 'Impõrlo Rosa oferece os melhores artigos de natalPará ' ; Júlio Guerreiro �t"( D· pelos melhores preços.Maranhão � ; .. Laurinda Boaventura Farias �:", Tâmaras-Figos-Passas-Nozes-Amendoas-Avelãs-Chocolates-Balas-Brinquedos ��Ceará

_
José Lopes Costa

��.� L de qualquer tipo e ricas BONECAS. Cestas de Natal (as mais lindas) por � .

Pernambuco : Manuel Nunes da Silva l' I b I �
A � qua quer preço e para qua quer o soo

""�lmazonas Benedito C. de Souza .:�,I : Os proprietários do Empório Rosa, agradecem aos seus clientes a prefe", �
1

Goiaz ; Domingo Santiago Brito

.;�, rencia com que sempre foram di-stinguidos e, no transcursO' de mais uma 4i•.J,Santa Catarina Valdemar Tiago
«� data maximfl, da Humanidade desejam aos seus freguezes, �.Paraíba José Angelo Pereira
..�. amigos e ao publico em geral um ;������áGer�'�"::::::::::;����a?r���tos �i., Feliz Natal e próspero' Ano Novo �t�Rio Grande do Sul Hermógenes Lopes

::�:I SALV E�" '1.951 '����,Esta?o do Rio - Oscarino C.onceição -i""" - l "IÔ"�Se.rg�pe Luiz Gonzaga Silva ..,"'" _

PIauí
, .. ,

','
Jo�o peu.s Silv,a

.�.

�f,
-

.

-

. ,

.

. ;"'tJ
M

' SI··'+, -,.. ,...,.. ,.. ,..',.. ,.. .,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. .. +.' ,.. ,.. ,.. ,.. .,',..
-

,.. -,.. ,.. ,...,.. ,.. ,.. ,.. ,.. .. -,.. � ,.. ,.. .� ���e-"'���";';"';�"';·"';·!i:·�·"';'·";"·
. . . . . . . .. OlseS 1 va

,. �'H.w �."..�..u..�..u..u w �"""•••"'''+-!.'+!.'+!.''.''.'''''U.''.''.W�W��.'''v "•..,. 'ti�'rV' 'VT.'i"'_"�"""'liii!!""�-"""'III"'_.... ,- �.
,

Pôslo de cbservceões
'Hamilton Alves

Recebemos do presidente da FCD, o ilustre des,

postísta sr. FláviQ Ferrari, nma nota. a qual veio cíen,
tírícar-nos de que cometemos uma injustiça clamoro,
sa, a de que o Paulá Ramos havia entregado os pon
'tos para o Atlético. Efetivamente, quem nos informou,
informou errado.. ficando, portanto, a nota de ontem,
sem efeito. A._gente se deixa levar por ínformacões que
carecem de fundamento e infiéis, e, no fim', embre,
nhamo-nos, sem querer. num verd-adeiro cipoal. O sr;

Romário Caríoní, dd. prócer do Paula Ramos veio tam
bém esclarecer.nos de que é invellidica e sem autenti
cidade a informação que nos prestaram. Assim, após
essas informações fidedignas e merecedoras de cré
dito só nos resta externar as nossas desculpas pelo
lapso cometido. DeSCUlpamo-nos perante o ilustre pre,
sidente da FCD. Prof. Flávio Ferrari, bem como dian
te do sr. Romário Carioni e demais pessôas ou agre,
.míaçõesatíngídas injustamente no comentário de on
tem. E aos falsos informantes a nossa repulsa por tão
apócrifas declarações.

.

.. '"

- O sr. Ivo Noronha teve palestrando êonosco e te
ve a gentileza de

I ínrormar.nos de que é intenção de .

alguns símpatízantes do Avai F. C. organizar uma so
ciedade com 6 nome "Os Amigos do Avaí". �A Idéia �
aproveítável, e o será mais ainda se encontrar o apo'o
e o estimulo de tôda torcida "azurra". Nós. desde [á,
colocamo-nos à disposição da futura sociedade que
tem por finalidáde ajudar financeiramenté ao grêmio
alvi.celeste. Felicitamos o sr. Ivo' Noronha por tão
magnifica lembrança.

-=t,

.\*
Soubemos de fontes dignas de 'fé de que o sr. Wal'

demar Sanes, secretário do Ferroviário, de Tubarão,'
teve a atitude deselegante e ignominiosa de instigar,
no jogo entre Hercilio Luz e Ferrovíárío, a torcida
para que a mesma vaiasse o árbitro da partrda, sr.
Du'cídío Silveira. É, realmente, unia calamidade. O
sr. Sajlpb: deu uma demonstração bastante ínsofísmá,
vel de falta'de despcrtívídade. Ele vem como mentor
do Ferroviário, comprometendo não só a seu nome,

como, também, envolvendo as tradições de um clube:
São 'Paulo, 13 (V. A.) --Com os resultados dos

jogos de domingo, a classificação dos concorrentes ao
Litulo máximo do futeból paulista passou a ser a se

guinte, por pontos perdidos:
1°.- São Paulo . . . .. . . . . . . . .. . . '6
20 - Palmeiras . . . . . . . . . . 7
30 - Portuguesa de Desportos •....... 10
4° - Santos . . . . . . . . . . . .

. . .. . . . . . . . .. 12
50 - Corinthians . . . . . . .. 13
6° - Guaraní . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . 14
7° - Portuguesa Santista ... . . . . . . . . . 16
8° - Ipiranga e XV de Novembro ..... 19
9° - Juventus .............• • . . . . . • . . 20

10° - Jabaquara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 22
11° - Nacional

! •• 24
,A próxima rodada do Campeonato Paulista de

Futeból - a se�ta' do returno --- constará de cinco
.

" jogos. São ês�s:'
SÁBADO - Dia 16

Palmeirãs x Santos - No' Pacaembú
DOMINGO - Dia 17

1

A NOVA GUERRA.
A paz do mundo está pendu- que amanhã poderão tentar

rada por um fio de cabelo. aparecer diante da -porta da
Quando todos esperávamos seu lar, do meu lar, do lar de

vêr terminada a guerra na Co- qualquer um de nós neste
réía, eis que a Chína comunis- Brasil imenso.

_

ta resolve entrar no brinquedo. O que é que êsses exércitos.
Neste momento, mais de 200 querem?

mil soldados chineses estão' São exércitos comunistas e

sendo lançados contra as tro- querem cumprir as ordens- dos
17 Domingo - Farmácia Santo pas das Nações Unidas na Co- chefes vermelhos.

Antônio - Rua João Pinto. réia. I Tais ordens têm sido clara,
23 Sábado _ Fármacia Catarí; Isto constitue - como diz o mente expressas, no passado.e

General Mac Arthur - o iní- no presente..nense - Rua Tr!ija.!:o. .

cio de uma nova guerra. No passado, quem mandava.
24 Domingo - Farmácia Catarí; É a guerra de agressão que a era Lenía,

nense - Rua Trajano. China vermelha acaba de de- Lenin disse:
25 Segunda-feira (Natal) - Fár- flagar contra o mundo livre. "A União Soviética não' po-

macia, Noturna _ Rua Trajano. A gravidade da situação 1'e- de permanecer de braços cru-

30 Sábado _ Fármacia Santo flete-se nas declarações que o zados enquanto o capitalisma
Presidente Truman vem de dominar a maior plarte da

Agostill�o - Rua Conselheiro Mafra fazer. mundo.
31 Don:1ingo - Fármacia Santo Truman diz que - si bem "A conquista da liberdade e

Agostinho - Rua. Conselh�iro Mafra êle ardentemente deseje o con_ da seguran.ça só pode ser fei
O ,serviço noturno será' efetua- trário - os Estados Unidos ta pela fôrça.

do_ pelas Fármacias Sto. AntÔnio talvez se vejam forçados a usar ",Porisso,a [União Soviética
a bomba atômica na Coréia. terá "que lutar, para implan-e Noturna, situadas ás ruas João Na verdade, estamos nos tar em todo o mundo a dita-

Pinto e Trajano nO 17. aproximando de um momento dura do proletarijido, primei-
A presept.e tabela não poderá decisivo na vida das nações e ra etapa do .socialismo."

de todos nós. Hoje e171 dia, José Stalin
ecoa as palavras de Lenin_
"Si os exploradores do po.

vo pe:qsam que poderão levar'
a melhor - diz o ditador so
viético -' enganalll-se.
"Nós iremos buscá-los com

a ponta dos nossos sabres".
. A frase de Lenin figura na
livro "Os ensinamentos de
Lenin", do escritor- comunis-
ta Brian O'Donnel. ,

A frase de José Stalin foi
dita no discurso que o ditador
pronunciou, em Leningrado
no dia 25 de abril de 19.39 •

Plantões

ser alterada sem prévia 'autoriza_

ção deste De;partamento.

.. " '" . .. . .
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t '
Dr. '(L"RNO G.

GALLETTI
.

_)

ADVOGADO
Crime 9 aiyel

Ooa.tltulção d. Sool.dadeo
NÁ'Í'ÚR�IZACOE s
Titulo. Óeolarat6rlo. •

Eaorlt6:'1o '" R••ld.nola
Rua Tbadent",a' .7. -

FONE •• 1468 -,

DR. I. LOOJTO fiLHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina. Tisiologisia e

Tisiocirurgiifo, do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
Dssistente de Cirurgia do Proj.,
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).

'

Cons.: .Felípe Schmidt,::I8
Consultas, diariamente,

das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquíades

.
28 --- Chácara do Espánh�.'

. Agora, Slinlr

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO

I
Edifício IPASE - 2. andar

1'Caixa Postal 260
Florianópolis - S. Catarjaa

/

I DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
•

DR. ANTôNIO DIB MUSSI
·Médicos

Gtrurgia·Clfnioa Geral-partoe

Serviço comll�e,to e especíalísado dás DOENÇA8 DB
SENHORAS. com modernos métodos de diagnó.tico e tra- '

tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO' BASAL .

Radioterapia por onda.!' eurtas:"EletrocoaaulaOlo
Raios Ultra Violeta e Infra Vennelho.

Consult�rio: Rua TraJano, na t. tO andar - Bdific10
.

do Montepio.
Horário: nas g 6s t2 hora. - Dr. M1Ud.

'

Das t5 I1s 18 horas - Dra. MusaL
Residênoia - Rua Santo. 'Dumont, 8. Apto. L

w •

(,MPÃNIÜÁ·7"mANÇl7""fj:r7limn�&T.'&%.
Fudada em 1878 - Séde: BAHIA

INCANDI08 E TRANSPOR'l'E8
CIfru t. Bala.c. t. '1.44

CAPITAL II RESERVAS ........ _. . .. . Crt
RespoDAabildadea •••••• _ • • • • • • • • • • • • CrI
Rec�ita _

..•• � -. • _e • • •• • •• o- . . . . . . . . . . . . . Cr.'
Ativo ••••••••..••••• ..!.... . . . . . . . . . Crt,
Sinistros pagai nOI último. 10 aJlOI •••• Cl-O
Responsabilidade•.••. _. . ."t. ••••••••• Cri

Diretorea:
Dr. Pampbllo d'U� Freire te CárTal••, Dr. FraaciaM t. M,

.

nfslo M na, Dr., Joaquim B.rreto de AraAjo e Jo.' A..re..
, _............,..7.7 7'.7....."'...............7.7.7"'7"'7'.........._. ..,."'...&7.......' ...."'........... __ w w ,.. _ •• IIP

80.100. ftOG,Io
1.878.401.765,17

'7.063.245,10
142.176.605,80
'8.887.811,10

71.7I1.401.I01,Jo

OOMfP!�H� li)) RO;S CO�l�
� �CCIl?ENTES D'O TRABALHO A

s
é

o e SOCIAl..:

PORTO ALEGRE

RUÀ VOL(JN .-ÁRIOS DA PÁTRIA 1'1..0 68 ' 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL, 68S - TELI;FONE 6640 - TELEGRAMAS: .PROT�CTORA>

Agencia G'eral para 8t8. Catarina-
Rua Felipe Schmidt, 22-Sob.

Caixa Postal. 69 - Tel nplotectora" - PLORIANOPlJLIS

I
I

i
I

I

Tl',anaport.. regulare. de carga I dt f'hf()' d'.

sIo FRANCISVO D.D SUL para IOV4 YOBI_
lnfol'magõ•• oomo. Agent••

" Plorian6p.o.li. "'....
- Cariai Ho�pckeS/A - 01- Te!�toQe 1.212 ( 8:1:1. tele,.

Sio P'r.aci.co do Súl-C.rlo. Hoepcke S/A -C-I - Telelolle 6 \tI,))� �M�Ctt_
.

---

o S.hio

I

RADIOTERAPIA.
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Ateade. áriuaeDte. ao HOIpitaI •• CuNai.

....-__...._......-A-_�-.&-_--.-.or_..�-.,-.........-_
.._-.-.......·.-.---,.-.-&••-.-.,-&...�.-,............. iii = ,., ..
-/"

Dr. Lins -Neves I Dr. Polydoro E. S. Thiago
i1nter ela MaterDidade e .H1i1!e ii. .édlco e ,.neu.

Hoapital de Caridade .. Boapital de Caridade. lI'l..

CLlNICA DE SENHORAS - Gl- rimópolil. Aasiatenh da

RURGIA PARTOS Maternidade

�Jlçu doa órgãos internoa. _,..
eIalmente do eoraçio e YUOll

iloenço da tirolde e ,demala Iloa
dulu interQa

.::linlea , cirurgia de Hlllboi'.. ;;..

PartOl
fISIOTERAPIA - ELECTROCAll
DIOGRAFIA - METABOLISXO

B�
IORARlO DE CONSULTAS: -

DiAriamente das ,15 U 11 ho-

JIalnÓltiCO, crmtroleve tratamento

�.II..do da gravidb. Distur·

li... da adole!C�ncl. e da men!Jp&Q

.. Pertubaçõu menatruala, l't�'"
I
aaç6ea e tnmores do aparelho, I�ni·
� feminino.

'- I

l:peraçl}ea do ntero, odriOl, trom·
a; a"ndice, h6rniu, varbea, ete.

:tnJrgia pliatica do perineo (ro

IIJ'U)
lSSlSTENCIA AO PARTO II 'JPB--

RACOES OBST2TlUCAS
lenço glaildularea, tiroide, od-

101, hipopiH, etc.)
llaiurblol ,oenOlOl _. &ter._llióad.
Re8imes.

. ôl!amt6rio R. Joio Pinto, 7 - 1 W.

,.el
Ruid. R. 7 de Setembro - KdU.

�ii<TU c Sousa - Tel. 848.
' ,

CONSULTORIO:
Rua Vitor Meirelea L li

Fone manual 1.701
RESID:lNCU2

Annida Trom}iow.kl n
Fone manual '" '

'O';; Rõli:lao (o"soni
"CIRURGIA GERAI, - AI,TA CI·
"URGA - MOL:ltSTIAS n. ...

NHORAS - PUTO.
"armado Je)a 'l'aealdacIá da .....

IIÍIII .. Uai..-enldade de SIe Paale.
eade foi ....iatente por ..-lrioa aaàa ..
,8erriça Cirúrgiéo do Prof. Antle

c.r&Ii K_
Clrurlia do e.t6mqo • 'riu 1Irnla·
ru, Inte.tin... delgado • ..,_, UnI

de, rin., pr6ltata, beld... •....
."'rio•• trompa•• VarlcoceJe, �

eele, ..-ariu. o 110I1I&II. .

Co1llulta. : :c.. , ii ! 1Iaru, I hIII
"eUpa Schmidt, :n (oltol da Cala

ParallO). Telef. 1.".
lItaaldbcia: Rua �te..-ee J1IIIfer, 17";
-

Tele!. li. 164

Dr. Newton d'Avila
�a geral - Doenc::as d. s.••e·

n. - ProdoJocta
Fletricida4e Médica

ÀJUllltório: Rua Vitor Meirelu n.

II - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 hora. e !o tar·

I. das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramo. �,

• - Telefone 1.422.

Dr. A. Sentael.
(Porma<1o pela Paculdade lfae1�
aal de Medicina da Unhera1dad"

do Bru1l)
Iftd1co ,,ºr concurso da .uiiJatb
ela • Pstcopatas do D1aU1to

PederaI
h-Interno de !losp1tal P81quti
trlco e lIan1cOmio Julilc1Mto

<la Oap1tal lI'ede-ral
h-Interno' da Santa Oasa de 111·
Hr1córdta do 'Bta d. JlIDIllro
OLmIOA :auoIOA - DODO.AJ

,
mm.V08A8

Oonaulmrto: 1IdJ1!c1o 4m6l1a
_ Ireto - ,hla I.

'

&esldlncla:
Avenida Rio Branco, 144

Daa la ... II bor..
Telefone:

.
OOIllUlt6r:lo - 1.H11.
BeI1dIDc1a - 1....

0". Mário Wendhausen
� ..Mica ele adultce • ert.....
OclUUlt6r1o - Rua JoAo PInto. I'

Tele!. K. 78
Çe..alta du • li 6 .....

Iiw4••eIa: 'l'eU,. IBdIJI!!t, .. iii.
,---

Tclsf. 111
'

-Dr. Paulo Fonfes
ClIaico i operador

Cnnlt6ria: Rua Vitor lIelrebI. li.
Tele!ou: 1••"

Canltu tIu 10 6i 11 • 4ii U U
UI lira. liteoid�acia: Itaa BI_

ll. - '1:"_: 1.6"

10r.Milton Simone Pereira
Clinica CirurgiCl

•ol_ti.. te Senhor••

CIRURGIA GERAL
,.. Serviços dOI Professores Bene-
-Ueto Montenegro e Piragibe No

gueira (Sio Paulo)
Oo:uultu: Da8 U Ú 17 horu
BD Fernando Machado,

�
10

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

Dr. M. S. Cavalcanti
CJiJd_ esclama-1iI .. ........

aUt Saldaüa IIarIIIlIoI. J.t

�_� II. '-"

•••••••

·CÃSÃ8
•

li· TiiBi&ii.i••.........
lI'OIIIUe 'f... euu 011 &erreiUIt .....

yender' '

NAo encontra oompradort
.

Entregue ao Ilaer1t11r1e ......SE.
.. Lo .AlTa._
a. DeodaIe_

"

.. !�VfRCiEM ESPECIALlDÁDE" da
elA,WE�Z�L,IN o fJs�a[A.L·fOIN v [L L �. (Mllf>Ja

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO (OLEGIO (CDIAS V,ELHO,;
Antonieta de Barros" .� ��'

estáveis.

Esta festa, com que
assinalar os primeir,os

quisestes
frutos do

A notável peça do paraninfo,
" <::

Comunicamos aos nossos prestamistas e ao publico em geral que Na solenidade que às 20 horas nosso trabalho, nosso e vosso, não ra não vos titule. E' que sôbre �_

em virtude de iá--estar novamente funcionando a' LOTERIA FEDERAL de domingo ultimo, no Teatro Al, assinala o fim. Na vida, enquanto la repousará todo. o edificio dai
reiniciaremos nossos SORTEIOS normais a partir de dezembro, em varo de Carvalho, paraninfou a há vida, não existe o fim. Porque vossa cultura superior. Da süa re

diante mensalmente, pela ultima 'extração de cada mês.
�

talentosa, conterranea Profa. An, o fim é o aniquilamento, o nada, sistência 'dependerá o muito CJU;:
- Outrossim .comunicamos que por r determinacão do Sr. Fiscal de tonieta de Barros, a turma de pro a paralisação integral e absoluta. podereis subir. Não se constrói no.

Clubes de Sorteios, fica esta Sociedade aguardando o 'despacho da au- íessorandos do Instituto --"Dias E vós prosseguis. E o Colégi o ar e rtseru, fr'agarosamente os edi;
toridade competente para designar a dati da realização dos Sorteios Velho", proferiu ela o br-ilhante prosseguirá. • ficios de bases falsas.

'

atrazados, face a paralização da LOTE�IA FEDERAL, agora já em no-
.

discurso que, com o merecido des, Chegastes ao ponto em que as:

vas atividades, / I "1-... taque, publicamos a seguir e que
_

estradas se cruzam. Daqui toma_,
.

-

__-.". - -.�.__•••_•••._.J'_._. _ _ _•••-•••••_._. _
• ."................ mereceu calorosas palmas da sel e., reis a que será a vo.ssa, aqu�la

ta assistência, ao termina)o: que a destinação vos reservar, Pa�_
"Quiseram o�' primeiros forrnan _

'

ra palmilhardes, segundo as vos;
dos deste Colégio, por um dêstes

�
sas tendências, como uin imperati_

gestos tão comuns aos moços qUL vo da vossa _fo.rmação anímica,
a minha Vo.Z se' fizesse ouvi'!' 'l1esta '

Não. vos precipiteis, Procurai
solenidade. : - \ o vosso rumo,_ com o cuidado, a a.
Cumpro, com prazer e agrade, tenção e o amor dos que desejam;

cida, a ordem com que me honr-a, avançar, sem tatear, sem o. auxilio
,---

'

� ramo Não. vos nego tenho, hoje, o l'
FLORIANOPOLlS - 14 de Dezembro de 1950 II coração em festas. Te�lo�ia mesmo

de l11U etas, mas conscienciosn;
mente, com independência e dig,

...
'

..� aqui não me encontrasse nesta nidade. Atentai na escolha, Dan

A' eleição da Rainha dos Funcionârios:����:��n�����,�::e �:t��I:alOI�:� ��::al�!� �:Ja�:liCi�:�:jU�:ad��� �:'
� entretecem as existências, não se

nerosidade, que 'a mim me fôsse encontram na vida dos que cru':'
dada a ventura dêste instante, zaram os próprios caminhos. IT,..

desta festa, cujo alto significado em qualquer situação,' alteando•.
rompe os limites estreitos dês te

, , sempre, os vossos sonhos de mo.
ambiente e alarga.se, e distende,

- ços, de cidadãos, futuros esteios
se, e amplia.se, como Uma grande A vida é assim, sem estações de dêste nosso Brasil, desta grande
bênção à mocidade estudio.sa da descanso. Os ciclos sucedem.se Pátria, cuja magnificência maior
nossa terra. Inum encandeiamento perfeito, até há de repousar na têmpera de -açoSomos dos que entendem <'lhe a a quietude completa". dos vossos caracteres, não vos dei;cultura não pode ser privativa dos Estamos diante duma etapa ven, xeis furtar, nunca dos
afortunados, nem direito "das ex, cida e nada Ina.:s· Mas de

.

nuncas.,
.

. • erxai que nem em um átomo, na mais sober.,
elusivas bolsas fartas. vos fale a coração da velha educa, ba das fôrças morais, que enrique,
Os mundoe que a sabedoria acla, dora que escolhestes para vos a�l'ü: cem os homens, no sentido. elevado-

ra e focaliza não podem ser para o caminho de amanhã, ' e humano da palavra _ A LIBEH.
alguns uma triste miragem. Que as minhas. palavras tenham DADE.
A tortura do que, enamorado li graça de ser !tIZ nos vossos "SPI'_ S I dízníd d

.

� V" -
_ em e a, a 19m a e e morta,

das culminâncias luminosas do sa ritos moços! -

os atos não têm valor, as vidas são-
bel' não as alcança, porque o Des, A fase de estudos que cornple, b I h.

_ ocasos, sem e eza e os Ofl1ens:,
tino lhes nega a escada de metal tais, eu vos afirmo, sem temor de descem á insenslhilldade triste da'>:
sonante, por onde as atingiria, êrro, é a mais importante de tôda cousas mortas.
tem qualquer cousa de tantalizan, a vossa vida de estudantes, ernbn, C' 3ontmua na a. paginate, de -dolorosarnente tantalízante.
Aos Govêrnos, sábios e patrióti,

cos, dentro das democracias, cabe
desfazer as barreiras e corrtgir

desndweis, procurando possihilitar
o acesso a todos quantos não se

satisfazem com a monotonia limita
díssima dos horizontes da plani.]
cie incentivando assim, a 'diver.
sidade de aptidões, ímpreseíndí;
vel ao progresso da Pátria.
O Colégio Estadual Dias. Velho

era um imperativo, dentro da 110S�
sa vida cultural. Obedecendo ÍJ

ordem, que são sempre as necessi,
dadee vitais do povo, o nosso atual
Govêrno concretizou.nos uin velho
sonho,
Neste momento de magnífica o.

portunidade, permiti, meus senho.
res, que citemos, agradecida, os

nomes de Suas Excias, o Dr. Ader,
bal Ramos da Silva, Dr. José Boa,
baíd, Dr. Armando Simone Perei.
ra e Dr. Elpídio Barbosa, a quem
devemos a criação e instalação .10
nosso primeiro Colégio Estadual.
P:erdo.ai_me estas' lembranças.

Mas, se a vida exige a Verdade,
como base' de todos os princípios

E, eu, falando.vos, nesta festa,
que não. pode ser tão só:mente dos
no.ssos primeiros Formandos, POI'.

_,

_-'- ..-... --"' �_. , que, tambem, é minha, é vossa, é
de todos quanto.s amando n08.'>3

terra, pro.curam engrandecêJa.
trago a minha contribuição á His.
tória, que, como afirmou o ilustre
profess'or Altinó Flor,es, na

.

sua

formosa aula inaugural, há de um

dia registar o. fato, enobrecendo i)

Govêrno que o _concretírou, coroo

um dos grandes serviços, em favor
da cultura da nossa gente •

Nobres AflIhados meus:

- A graciosa senhorinha Helena Silva, que exerce, na Díre,
toria da Justiça, o cargo de Oficial Administrativo, é candída,
ta de grande maioria de funcionários, à "Rainha dos Funcio,
nários", cuja eleição, despertando ínterêsse no seio da hones
ta classe dos servidores do Estado, se realizará no próximo dia

\
,17 do corrente, na séde da Associação dos Servidores Publicos.

,
--

Elemento de real valôr- a sua eleição de "Rainha dos Fun,

cionários" recairá, muito acertadamente, em legitimo espoen·
,te da honrada élasse, pois a gentilissima ,senhorinha Helena

Silva tem, aliados ao seu bontssimo coração, predicados que a

tornam real represent'ãp.te dos servidores da União do Estado
e do Municipio.

Dai porque a sua eleição será c__erta, porque-justa.

•

CELSO RAMOS e SRA

FRANCIS(;O FONSECA e SRA.

partiü:iipam aos llarentes e pessoas de. suas reLacões, ,o

contrato de CASAMENTO d,e seus filhos WILMA e ANGELO

e ENGELO
confirmam

Fpolis, 7-12-50.

tOIlRA CASpa.
QútOA Ias CAM

IfLOS E DEMAIS
1

AFECCOES DO

COURO C,ABElUDO;
'tONIGO CAP.llAR
fP(�xÇf'���âÂ'�

F 11 e 'G Q a'n ao
Temos assinalado .aquí a absoluta c'oincidência de atitudes

das' direções da D.D.N. e do 'P.T.B. catarinense. Em todos os epi._�
so'dios poljticos, depois que o Sr. Irineu Bornhausen �ai eleito

governador essas atitudes se justapõem. O Diário e a Evolução
são vitrolas que tocam o mesmo disco.

-0-I

No caso _dos traidores, está mais um exemplo. Ao Diário, to-

davia, era dever defender os 'vendidos, que a traição interessava

direta e exclusívamente à U.D.N. Ainda assim o P.T.B. ímedía
lamente prestou sua solidariedade ao o'rgão brigadertsta e o de-

putado Saulo Ramos rasgou elogios e louvores ao Lrãusfuga Ur

ban. em nome do P.T.B. Crítíoado por essa atitude descabida e

estranha, que só ,a subserviência à U.D.N. explica confiou sua
.' ,

defesa á Evolução. E lá veio a juatif'icativa, embrulhada em con-

ceitos de alta jurisdicidade: a deputado é ínviolúvel ,e o lar'

também, Bolas! O tr-aidor Urban não fora. vio.lado e nem o. seu

lar. Isso êle m€Smo disse, pela J01'nal de .Toinville, no dia em qu�
recebeu a. visHa de pessedistas idoneas, validamente morais B

homens de conoeito e respo.nsabilidade. Os donas do. Iscariotesr
/

enLretanto, não go.staram das suas dee'larações. E tentaram criar

a vitima. Daí uma ordem de "habeas-corpus" preventivo, que °

ilustrado juiz de"--JoiuviIle denegou fulminan temente. Tão frágil·
era o pedido, que a vitima de pronto se co.nfo.rmou com o de$pa

cho lapidar. Depois- de tudo isso, o.U seja, depois da confissão. do

deputado inviol�da e depo.is do 'pronunciamento do judiciárilf
poder comp,etente - o sr. Saulo fl_,amos s;lrge na arena para a

delf.e�a do oprimido! Lembro.u-se, genialmente, que o. lar é o abfj' I .

.

1
�

go inviolávei do cidadão, mas se esqueceu da .sua incomp-etêno1'
de garantir êsse direito ,e que o poder con'rpetente já s.e pronun
ciara a reSipeito. .._ �"'"

Paia ,que o ilustre lider udeno.-trabalhista fizesse o que fez,

d n�
deveriam antes, co.m seu imenso prestigio.; haver bota o

Constituição um dispositivo .mais ou menos assim:

Ar.t: - O de"'utado Saulo Ramos é segunda e u'IliJUa ins,
.- � d�

t;a.ncia nas Qrd,ens de "habeas-Co.rpus" impetradas por deputa

traiQores.
_-

-·-0-
d aO�

A entr'evistil '"(lô deputado Vo.lney de ()iliveira não alu e

'Oaufo'/t'()11I1P.T,R, do ,p.assado, ma·s d'a atualiâ:ad,e. E a _palavra, I
.

t 'I t
..

d" tes traba!llis1ltestá fazendo um mal .errlve· aos a uaIS' lngen 'dãO'
'1 A serVI

- 'comprometidos com a U. D. N. até os gorgomloS•
.

Co'
é de tal rigor, que a U. D. N. não admite 'que a presidente d,a leJl'

,

I requeflO.missão Permanente desl1ache por sr só, um SImp es

j to ...

GUILHERME TAL
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


