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Os dirigentes de "A Evolução" andam fazendo um esfôr

ço énorme para convencer os seus l�itores de que são traba
lhistas e fiéis ao sr. Getulio Vargas: Continuam porém com

os olhos pregados no que já passou, como proposíto de des
viar a atenção dos getulístas que desejam pôr as coisas em

pratos limpos, e que querem saber das razões que depois co

I pleito de outubro, levaram o sr. saulo Ramos e seus liderados
a se submeter tão docilmente ao mando dos brigaderistas.

Acusam de traidores os companheiros que, surpreendi
(f)S com a nomeação para constituirem a comissãointerven
tora, acataram e cumpriram essa deliberação do Díretórío
Nacional, como amigos fiéis e disciplinados do sr. Getulio Var"

gas, mas se regosijam com os Iscariotes do PSD, chegando
até o passar .ao sr. Urban um telegrama de solidariedade.

Entoam loas e juras de fidelidade ao sr. Getulio Vargas,
ao mesmo tempo em que se banqueteiam com aqueles que vi"
vem a criar golpe contra a posse do presidente eleito.

Gritam que não fazem oposição sistemática, mas se re..

cusam a colaborar com o gôverno j!o sr. Aderbal Ramos da

Silva, nas medidas de ínterêsse- coletivo, rigorosamente en

quadradas nos preceitos constitucionais.
Chamam o sr. Getúlio Vargas de predestinado, mas em:

Brusque desviam votos para outro candidato e permitem que
pelas colunas oe "A-Evolução" se destrua a nacionalização
do ensino, obra em que se empenhou a fundo o eminente e.,

tadista no govêrno anterior.
.

1

<Viviam a declamar a carta que o venerando e austéro des,
Salvio Gonzaga escreveu ao jornalista Matos Pimenta, ad
vertindo que o povo devia escolher para os postos eletivos
candidatos favoráveis ao monopólio estatal, e na hora de vo

tar, preferiram candidato reconhecidamente contrário á te"
se Horta Barbosa.

.

.
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Reunião, hoie, no lIamaratí Mil!isfério da'

d IFd d P t-d P I-t" N·
·
Sande

: OS I eres os ar I os o t ICOS aCionaIS 'RIO, �3 (V._�.). -. Será criado
no Brasil o Ministério da Sande,

"Rio, 14 (V.A.) - Já estão con .. do Lopes e. Arruda Camara do P assim decidiu ontem ,9.' Comissão

vídados para amanhã ás onze ho- DC; Vitorino Freire do PST e Pli- 'I'écniea da' Gamara, aprovando o

:ras no Itamarati todos os Iiueres nio Salgado do PRP. substitutivo apreseu.tado 1\e10 ?r.
.jle par lidos. ao todo 14. a fim de O Partido Social Progressista se- "Bayard Lucas de LIma ad proje,

<ouvirem UJl1 relato do ministro rá representado pelo [ornalísta to do sr. Rui Santos, criando a

.do Exterior, sr, Raul Fernandes, Chagas Freitas dada a impossibi- nova seoretarla de' Estada. Couso

'Sobre' a situação internacional. lidade do sr, Adernar de Barros ante 10 trabalho do deputado
OS LIDERES CONVOCADOS ausentar-se no momento de São Bayard de Lima, o Minlstér io da

Rio, 14 (V. A.) i São os seguin.;' Paulo, ,
Saude, terá o minimo de burocra-

t t d
.

d I D d d I I da e o máximo de eficiencla téc-
toes os l',e�resen_an es os

_

parti os a a a p�,esen'ça . e a guns
.

e ·e-
nica no seter da sande do Plano

,que partícfparão amanha, ás 11 i mentos oonsíderados esquerdistas
horas, como -já informamos em' ou .simpatísantes da "linha justa", Salte o que redundará em gran-

t . de .e�onômia para o tesouro.
-despacho anterior da reunião no. espera-se que na reunião não se

Itamarati a fim de tomarem co- façam revelações de grandes mon,

arheclmento da situação interna-
I
ta. Acredita-se que a exposição do

-cíonal, através de uma exposição sr. ,Raul Fernandes nada de novo

4lue lhes' fará o chanceler Raul acrescentará ao que já é do co

Fernandes: Cirilo Junior, do P nhecimento publico. .

:SD; Danton Coelho, do PTB; Odi- Por outro lado. a situação inter

jon Braga, da UDN; Raul Pila. rio nacional já não se configura tão

.})L; Artur Bernardes, do pn; grave como antes da visita do
.Joã{) Mangabeira, do PSB; Emilio primeiro ministro Clement Attlee

Carlos, do P'DN; Guaraci Silveira, a Washington, de sorte que a reu

do P.T.B; Eduardo Duvívíer, do níão. de certa forma, perdeu em

Partido Ruralista; Alberto Doura- Interesse, "

Rerêu Ramos e Café Filho
conjerencícrom

RIO, 13 - Estiveram em grande importancia ao encon,

demorada conferencia, ontem, tro dos dois eminentes lide,
no Monroe, os srs. Nerêu PM>VI,.,S
.e Café 'Filho.' Empresta -se res politicas nacionais,

--Govêrno de Concentração Nacional
Afirma o sr .. Dantoó Ceelhe

Refiro.rne as pastas do traba
lho e da fazenda, bem como á che
fia de P01icià. Quanto as demais

posições. creio. que pod.erão ser al

vo' de ·entendime)ltos no sentido

Rio, 14 (V. A.) - O sr, D:mton

Coelho que O'llLem regressou de

�.
São P;ulo, falando hoje ao 'ves

� !lertino . "Folha 'Carioca" a p1'opo

'SUo da Jorrnação do Ministério
<do sr. Getulio Varga!j_;' declarou:

"So' há uma pessoa que pode
:falar, sobre esse assunto: é. o pre

sidente Getulio Vargasl'.
Como, porém, o jornalista insis.

1isse solicitando suas impressões
1)esso,ais. declarou o sr. Danton

-Coe:lho: "Apenas como impressão "()�J'_'()�o�J'OIliIi:.r\'"

:p�si;oal. creio q1Ie os ministros co

lap.oradotes do sr. Getulio Vargas
'não sairão. apenas do ,seio das for�

�as que o elegeram. Sua tendõnc'.a Na Faculdade de Medicina

..segundo tenho observ,ado, é para da Universidade do Brasil co

um govêrno de. concentração na- lou grau, ontem, o nosso dis
cionaI.· tinto conterraneo dr. Jonas

Os cargos ministeriais, como se Gl'<I''l4- .... ---- -� filho do .<rr.

sabe são de confianca exclusiva Mauro Ramos e de sua exma.

e, p�l;tanio, 'de l'ivr,e eS0oUia' do espôSa na. Dúlce Grant Ra
proprio presidente. Acredito" que mos·

'Pelo menos três posicões- não se- Ao novo médico,' que realL
.do objeto .de entendimentos". rou um" curso ,brilhantissimo,

Perguntamos se p·oderia saber auguramos' os melhores exitos
quais er.<lm e�as, r.etrucou o pre- na profissão e transmitimos
:sídente do PT.B: - "Não há iÍl- nossos cordiais cumprimentos,
conveni.ente, de vez que V:!stou extensivos' aos

.

seus dignos
apenas emitindo opinião pessoal. pais.,

.

.

( .-

De Uanlon Coelho a·, Saulo Ramos
Se o sr. Dantan Coelho tivesse de mandàJ' um bilhete ao

3T. Saulo Ramos, bastaria escrever -as palavras q�e ditou ao

1.eporter José Guilherme Mendes, publicadas no último nú

mero da revista "O CRUZEIRO" e que são as seguintes:
"O PSD deve continuar. a existir porque representa um

elemento' u'ttZ .;f vida politica nacional, devido ás suas ca1'ac

teristlicas de partido conservador moderado. A UDN, contudo,
está fadada ao ,desaparecimento, por seu reacionarismo in-

.

. '3Jencivel, q'ue não -se adapta ao mundo atual".
'�__ .,

dum ministério de coligação. ou

melhor, de concentra·ção, nacional.
Pode a Nação. ter a oerteza. de que
o sr. Ge.tulio Vargas na devida
oportunidade formará mn eX0e

-lenle govêrno. Quanto a nomes,
está daro qUi! so' ele pod.e falar".

Or.··Jooas Ramos

o faleeiménto do
aal. Leite de Castro

,

Louvam a orientação sadia do sr. Danton. Coelho, mas

hipocritamente agem em sentido contrário 'às diretrizes tra

çadas pelo ilustre presidente do Direto'río Nacional do PTB.
Viviam a criar animosidade entre o govêrno 'estadual e

os funcionários públicos, n1ãs quando 'estes se movimentam
no xentido de conseguir o ABONO DE N.aTAL, se recusam a

dai' número à Assembléia Legislativa para deliberar a respeí-
to,

..

.

Eis alguns fatos' públicos e noto 'rios , que atestando a ír-

Rio, 13 (V.A.) - Os - círculos
militares e 190ciais desta ca(lital
foram na manhã de hoje surpre

endidos com o falecimimto do ge

neral José Feruandes Leite d� 'C,as
tr� uma das mais ilustres f'igu-

,

ras do nosso Exercito.·
O eminente militar morreu á'l

primeiras horas da madrugada de

hoje em sua residência á Avenida
Maracanã, 1334.. e o seu enterra

mento realizou-se hoje á tarde no responsabilidade dos dirigentes petebístas locais, estão levan
Cemitério de São Fr-ancisco xa-: do arr-descrédíto em Santa Catarina, o partido que' tem co.,

vle6f; .

I Leit d c· stro e
mo chefe suprem.o o eminente sr. Getúlio Vargas.

gEmera e1 e e a. I qu ." ,

se achava na' reserva, dedicou. A n9va Comissão Diretora do 1,?TB, no comunicado de ..

sua vida ás forcas, la�ma�as na:, I �o .c�rrent�, su�tenta que, em Santa c�tarinal ç partido "no

.cionals, onde. se - dIstmgUltl.

lle,JallJ'ltImO
pleito nao. manteve qualquer acordo com' outras agre

'�ua, ?apac.ida�e'· tC�JI�:a C,)O�i �\lR . míações politicas';.' Tratarse de uma deslavada e grosseira
lllteh�cl1�la e.l:uau1tu ..FI�I chefe).. manobra de despistamento. O acôrdo existiu e foi concretí-
da 11115sao mI ítar )r.3sI ewa fi "

,_ ._

Europa. Após a revolução .de ...

zado atraves de cartas tr?cadas as díreções estaduais do PTB

1930 foi o primeiro ministro- da � da UDN, profusamente dívurgadas pela, imprensa.
Guerra no governo Getuljo Var: Aliás, mais autorizados para se pronunciar sôbre o assunto
gas. são IQS srs. Saulo Ramos e João José. de Souia Cabral lideres
OuLro fato inleressante qae as-d'

-
� . ,

sinala a vida do gener,al Leite dt
O PTB e UDN, respectivamente. O primeiro; �m sua J)l.mOiSa

. ..

d entrevista, disse enfaticamente que os trabalhoista.s' forám ar'Castro, é que ·eae partImpou a

guena Dl1.l'lldial
.

ele 19H como tifices da vitória do candidato das oposições,�01igad� go'
combatente. vêrno do Estado, e o segundo, no brilllante atscutso com que

• requereu a inserção do manifesto 'do sr. Irineu Bornhausen

Mais fábricas de nos anais da Assembléia Legislativa, afirmo� que' lantad�l �

bo'mbas
.

8tOAml·cas UDN, o Sr .. Irineu Bornh�usen teve' a colaboração de outros'
partidos, como o Partido Trabalhista �rasileiro.

WASHINGTON, 13 (V.A.) -- o Um partido só pode ser artífice da vitória do candidato de
senador democrata Me Mahon in-

forn:;lOu aos· seus .pares que o gü.
outro' partido, se com. este tiver feito acôrdo.

vemo .está planejandó 'a conslru- 'AiS fôrças politicas do PSD, PTB e PSP procuram, no mo�

cão de uma nova fabrica de bom- menta, cOl1gregar_se para garantir a posse do sr. Geúlio Var:
bas atômicas. Não forneceu, en- gas'e assegurar-lhe uma base parlamentar sólida) que permita:
tretanto. d,etalhes .sobre o assunto. enfrentar as dificuldades do futuro govêrno.
- - __.\�/ .. _--._-- ... -

Não de esmola nas ruas. Auxilie Somente 00 dirigentes locais do PTB fingem, por má fé,.
as associações benefidente_s.__ não perceber a evolução da política nacional. Preferem entra-lt

Mesa-r-edonda dos para a história como irresponsáveis.

governadores Desembarcaram e não retornaraM
nordestinos ..

RIO. i3 (V.A.) - Os gOV31'1l'1- aos navIos
dores dos Estados nordestinos vã.> Rio, 14 (V. A.) - A niaioria neses tripulantes, e nenhulll
reunir-se nesta capital. a fim de dos tripulantes dos transatlan� deles até o momento póde set>
tratarem de problemas adm!llis'- ticos holaI}dl�S�S "Tegelf:rberg", ericontraqo pelâ Policia Mari�
trat1v.os comuns ás respectiy�s "Ruiz" e "Boissevains", este tima. Outros tantos no porto
unidades. A iniciativa dessa {'s- ultimo chegado hoje é de ori" de Santos ao des�'l1barcaren:i
pede de mesa redonda cabe ao ge� chinesa. Entretanto qual1� também sumiram-se, sem dei ..
sr. Dixsept Rosado, _ governadol' j do desemba:rcar�m no!) portos xar rastros. Agora, como medi ...
eleito do Rio Gl'ande do Norte·.

I
de Santos ou RlQ. -em regular da de segurança e acautela"

OS 81'S. José Américo, da Paraiba numero, não regressaram a mento de interesses mutuas â
e Agamenon Mag'alhães de Pei'

.
bordo, o �e resulta em grave P?licia Maritima acaba de p�oi.

nambuco já Gccit.aram o convite: problema para ,as autoridádes bIr o desembarque'-de tripulaU'.
que lhe� 1'01 fOrJ�lUlad,o. O sr. Rau] policiais e, muito espeeialmen- tes chineses, com raras exce...
Barbosa, do Ceará e Arrfon de Me- te, para a Companhia Marti- çõe5. Apenas a oficialidade ol'i'"
lo' de Alagoas, também serão eon- nelli, representant..� dos "Li- ental poderá vir à terrêl,. As..
vidado.s. O ·primeiro está ilm SUo

I
nei-s" no Brasil. sim, hoje. parte da tripulacão

Paulo e o s,egundo nos Estados. Até agOl'8. no Rio já desem. do "Boissevains" foi impedida
Un.idos. ) barcaram cêrca de vinte chi- de desembarcar no Rio .

-Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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..

Comité Lõcal Calárinense de Seguros
.

Assembléia Geral Extraordinária .

.

Ficam convidados todos os associados e representantes
das seguradoras que operam neste Estado, pará a assembleia,
geral 'extraordinária a realízar.se no dia 15 do corrente ás 9
horas da manhã na Séde da 'Associação Comercial de Floria
nópoís- á rua Trajam� nO 13 sobrado, gentilmente cedida pela
sua Diretoria, afim de ser discutida e resolvida a reestrutura-
ç-ão deste comitê em atenção as recomendações do Sindicato
das Emprezas de Begudos Privados e Capitalização do Rio.de
'Janeiro.

\ Florianópohs, (de dezembro de 1950.
Américo Souto - Secretário

/ COLUNOI! CIPlTlLlZICio S.I.
RESULTADO .00 SORTEIO
No sortelc de amort zação realizado no

dia 30 de Novembro' de 1950
foram sorteadás as seguintes

combinações:

JMM
RMO

VOW
DZX

DOR"
UOU

SLC
DVP

"

i

'v A � L V, U L A S
ré.. r.ílI , til

,}-'�;�.,-- .. , .. 'p $
-MAIOR ESTOQUE

'

fttlântida
I

Ra�il Cal. Lda.,' Rua TraJano, 31 .

r
ENY LUZ DE MOURA

'e
-

IDA GOMES MENDONÇA DE MOURA

participam aos parentes' e pessóas amigas, o .nascímento
de sua filhi:pha, LEILA; na Maternidade Dr. Carlos Correia.

<,

t
, : +

,
"

� �-�-�-� �-� � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

.+.
.

.' í':í

�i+ Machado & Cia. SIA-Comércio e Aqências �i��:.. distribuidores das afamadas balanças FILIZOLA, comunicam que estão aptos �:'+j>�t a garantir assistencia permanente às balanças adquiridas em suas lojas, con- �:....
-

�:.. tando para isto, com os serviços de mecânico .esp,ecializado na Fábriza Fili�o- ,+.� ..

�:.. la, de São Paulo, onde o mesmo vem de realizar cornpteto curso de especta- ......

�:.. lização em consertos, ajustamento e reformas de balanças. ". ..:�
,. Rua-João Pinto, 12-Florianópolis.-Santa Catarina --- Telefones: 1658-1500-1362 .�+
� .

�
................................++. � e .

•• , ..TT+ ..TT+ •• � � � � •• � � � • � � � � � � � � � � � �.• � • � � � � � • �'

CELSO RAMOS e SRA

FRANCISCO FaNSECA e SRA.

partícípam aos parentes e pessoas de suas relações, o

contrato de ·Cj\.SAMENTO de seus filhos WILMA e ANGF,LO

WILMA e .ENGELO
confirmam

Fpolis, 7-12-50�
,

\

,

O SUL DO ESTADO
INClUIDO NAS ROTAS

��- �[I��[��t� 7bilARÃO
.

�·tà© r,-';'
A NOSSA COMPANHIA

.

.

/
PORTO ALEGR E

I

(

.AVI � O
A Contadoria Seccional" junto à -

Delegacia Fiscal em'San.
ta Catarina avisa os Senhores Chefes de Repartição' que os

empenhos de despesa deverão ser emitidos até 31 de dezem
bro, na forma do art. 2 da 'Lei 869, de 16-10.49, e, de acordo
com o item VI da Portaria nv, 321, de 25-11-49 (D.O. de 29-

11-�1-49) do Senhor Ministro da Fazenda, c-omunicarão à
Seccional acima na primeira hora do expédiênte do primei
ro dia útil de 1951 o nu'mero do último conhecimento do em.

penho extraído. I

,.

Álváro Accíoli de Vasconcellos - Contador Seccional .

I
@êêêêêêêêêêêê@ê@êêêêªêêêêª�

.
.

.'

-

I :

:8 r i'1l q a e dos
'

Querendo festejar condignamente as Festas de Natal e Ano Bom e ver

os seus filhos alegres, íançam 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.

'-.

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

.

Não esqueçam Graííca 43 S.A. lnd.� Com.
Rua João Pinto 9A.-Florianópolis. .

TEI.HADO'

ONDAllT I

)

J:-.

OORAVEL
• Elaborado com material betumInoso'

.

inalterável e fibras de alta resistência.
f • Recoberto com mineral refratário.

• Moderníssimo sistema de labricaçlio
norte-american0.

_/

• Pesa 5.'h Kgs. apror. por mlZ
• 1.000mts2. transportam-se.làcilmente em
um caminhão p,eqúeno.

• Requer muf' pouca madeira para-BUli
colocCJção.

.

IÇO!"lQM1c::O '
. t' -,

• Bairo custo-inicial.
• Grande economia no trcmsporte.
• lII.5adeiramel1te levíssimo.·

.

• Colocação' fácil .eom pregos êomUJIII.

ONDAIIIs/A
1.."•.'�,,JJJ!MMd�Cc.Ã I X A , O S T A .L 3 3 9 8'_ SÃO

.

PAU L O ,.-«
<
,

-

Distribuidores. em Santa Catarina:
CARLOa· HOEPCKE S;A

.

- r

I"A -C.S-'S-At." �:;�:i�����fE:�?iEª
I j pais alfaiate.. queE .oa.he db.tamel.'t. dai

".UlO••• ,Idhl'loa.= A Cala -... CAPITAL- .hamo .. '·"t••g8.o dOIl SBrIl': Comeral.llhl do Int.l'ló. no ••ntldo d.:lhe fcniel'.m ·,lIall•
.,lolta OYltll& de, .fetua·l1om lI'lU11.· g?mp"éll�� MATRIZ :.m Floi'ia�6polill§:';; 'iFILIAIS em , ....BI1lImGn!lu:.�La'.iJ-� 11

-.----_D5i� III!!ML'I!....!!II_1!IlII ••IIl!i!l_IDl!iiM=e=-=.!&íi�iIiIlImlfíiiiill>liiilllSlIll!W_Q!lDDiI!IIillIW;Sl_.__ ..i!E1j!I!ii'�!!&iml!iMM_'!!l!!1__iIMlIrlli!lillllll!:lili_;m;ellll!i1al!!õ'iiil=l!IIIIiI_=-IiiiI9I !!!!il!II!!III1I!I!lI!lllillU'il!DiIlllllill-�ilIIZI'iI!2!jlf.,.#=jw.'!imw!attM

'J
,.

.

I
!I!iI.iIt!!J>

.

_ ....
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ilnho para vestidos e' tallíeurs metro por Cr$ 80,00

Calças de tropical para praia a ees 98,00
Saias pltssadas a Cr$ 145,00, na A MODELAR!-!!

Puro

I----....,;_-----,,----------Os debates sobre a convocação /
.

�. 1�!��� - �?�!��S!!.;r�!�,.���o�oco•.K!@r!U
"te qu� o�a se: trava. sobre a muns; o segundo para os ca'l<iCon�tltucIOnalIdade da convo, sos especiais. Se o legislador ANIVERSA'RIOS' (''C!Lçao do atu� .Congresso a· constituinte �uizesse que nes, .

.

lem de 31 de janeiro de 1951, o se caso especíal vigorasse are', P h
. .,. I-ponto central da discussão é gra geral, não precisaria enun' tals.s�, dOJe, °A asmyersaRrI?b .

.

.

na a ICIO o sr. or eixas l'
''Ü de sa el se deve prevalecer a ciar a outra, como enunciou. . .

I"-d.is??sição c�nstituciona� tra!l� E acrescentou o parecer:' "O �:�ro, nosso colega de impren,

,cs1tor3Ia1 dPel� q;u.al dter1m95In1arao argumento de qu� as normas
_ Faz anos nesta data o

-em e JaneIro, e os �erI?�nentes contidas na Cons'
sr Osvaldo El�y de Oliveiramandatos dos atuaís deputados tItUI� devem sempre preva.

.

iti
'

,e,um �e:ço dos senadores, ou à lecer. sà�re suas. disposições
mari r::l�a de Morai» ·Lime:

-dísposíção permanente com ba· transítorías, levaríam a conse' Transcorre, hoje, a data do ani- - Ultima hora �
.se na qual se pretende que os quências das mais ínaceítaveís. versárío natalício da gentil senho- Atenção!--
mesmos mandatos e as respec, Assim não subsistiria a eleição rinha Hilda de ,Morais Lima, au Não &Indo sido concluldas as
tivas imunidades se estende' indireta e nem as elegíbílída, xiliar -de escritório, que ontem obras de remodelação do CINE
::riam até jnarço, quando se des do vice-presidente da Re colou gráu, devendo, por isso, ser
instala o novo c()ngresso, Aín, publica prevista nas disposições I

-

d-da não se chegou a um acôrdo transitorias no art. 10., porque grand,e�ente cumpri�entada pe- Dauguraç�o elas pessôas de sua amízade.
/

,..
e, insistentemente se diz que o a Constituição estabelece co. SENHORITA ENI BOOS «A Soberana».

. Caiçara
;Supremo Tribunal" Federal co- mo norma a eleição direta, art. com
mo interpréte máximo da cons, 134, e com ineligibilidade di-

Por entre alegria de seus es· ._____

Eliana Lage _ Mario SERGIO
tituição, será chamado a pro· versas do contido na Oonsti. tremosos pais, vê passar hoje, DO ES'rei.o Produção de: CAVALCANTI
nuncíar.se. tuíção e só as eleições de que

o seu 15° aniversário natalí,
Direção de: ADOLFO CELI

Por isso, é interessante re· trata Q mesmo artigo. cio, a graciosa senhorinha Ení Por gentileza do sr. Char- No Programa:
-cordar que questão semelhante Analogamente seriam insub' Boos, encanto do lar do nos· les Edgard Morítz, recebemos Noticia em Revista 3 _ Nac.
foi há algum tempo decidida sístentes muitos- outros dispo, só prezado e distinto conter, ama.vel convite, para assís- Preços: Cr$ 5.00 e 3,20
-por aquela Côrte suprema. É sítívos transitórios, COII1() os râneo, sr. Adolfo Boos e de tirmos, hoje, às 11 horas, 11.9 "Imp. 14 anos" .

.a questão relativa aos juizes artigos 19, 23 e 24, que se aras: sua exma. 'espôsa d. Lola Estreito, a inauguração de .: ODEON _

"tios Territoribs extintos que pe, tam das regras permanentes Boos. um novo varejo da firma A's 8 horas
la norma permanente da Cons· que lhes eorrespondem e, se

.

A gentil nataliciante que go· «João Moritz S.A. Comércio FLORES DO PO'
tituição, seriam postos em dís, não se afastassem, nem teriam za de merecidas amizades, e Indústria».

com

'ponibilídades e pelas dísposí- razão de ser. Por que, em to.
por parte de suas "colegas e

O novo estabelecimento, Greer GARSON _ Walter pyn...
-ções constitucionais transito. dos esses casos, assim como no que também receberá o nome

GEON.

d,·t amiguinhas, oferecerá em sua de «SOBERANA»,-IDuito bene-nas, po eriam ser aprovei a- que estamos examinando, ha ldêncí lauta mesa de No Programa :
d t t 't

. resi encia, uma Iicíará a população do pro-. os em ou ros erri anos. veria a vontade do legislador'.. 1) _ O ESPORTE NA TELA _ I

N
. .

decí
-

d b doces e frios, em regosijo a gressísta bairro do Estreito,a primerra ecisao que o constituinte, po er 80 erano 41 _ Nac.
.

.Bupremo Tribunal proferiu, de que emana todos os outros, tão grata efemeride.
. onde serão vendidos' os

2) _ METRO JORNAL _ Atua.
deu prevalencía à norma per. de cumprir.se apenas em parte. "O Estado" envia à galante magnificos produtos de tão

lídades
manente. Mas então o procura. Nada em nosso entender pod�' anívérsaríante o seu. amplexo antiga e conceituada firma

Preços: Cr$.5,00 e 3,20
-dor geral da Republica, sr. Luiz ria justificá...lo." de' felicitações, extensivos a de 'nossa Capital.
-Galotí, referiu aos embargos Já existe, assim, um ínteres- seus venturosos e dignos pro. Aos senhores dirigentes de
-de acôrdo, os quais foram rece- sante precedente judiciário a genitores. .João M�ritz S.A. Comér�io
bi�os. No .s�u parecer que

OI
ser invocada, c�so seja levada _ Fazem anos, hoje: e Indús!rI�». as_ nossas sm-

. 'TrIbunal afínal acolheu, dISSe ao Supremo 'I'ríbunal a ques, ,_ a senhorinha Orlandina ceras Ielícitações e a pro-
aquele procurador que ambos tão que tanto vem apaíxonan: Garcia; �egsa de nosso compare-
-os preceitos - o permanente e do os nossos meios politicos, - a exma. sra. d. Olíndína CImento.
o transitorio - emanaram .sí, ou seja a da convocação extra. Penedo'

'

n----·--t-----.--é-,

.multaneamente do mesmo pO' ordinária do Congresso atual - o �r. João Batista-Ribas: \Im espe acato 10 ""

"der constituinte e, assim. os até 9 de março do ano próxí- - o sr. Olívío O. Pereira; dl-to. pa-ra .-doís haviam de-ser obedecidos: mo. - o sr. Aristides Fernandes
de Souza; FI

•

Ó
•

- o sr. Antônio Machado, Orla0 POlis
motorista. 2a. FEIRA no Palco do CINE
Menino JôAO BATISTA. TEA"rRO RITZ
Faz anos amanhã, o íntelí- A's 8,30 horas,

gente menino João Batista, SENSACIONAL ESTRE'IA
DE

dileto filhinho do nosso ami. Gaborr Rabicss
go�Cel. Lara Ribas e de Sua O Rei dos Giganos
, ma. esposa dna. CarméUà 'Contratado pela RADIO NACIO-

R R'b l' d alu NAL DO RIO DE JANEIRO, de-amos 1 as, e ap Ica o
-

Lentor de "GRAND PRIX' PARIS
no do Curso Particular "São 1'950", apr.esenta sua mundialmen
J'os�", dirigido pela professo� te famosa ...
ra Dna. Maria Madalena de "ORQUESTA CIGANA"
Moura Ferro. E SEUS ESTUPENDOS SOLISTAS

, Condeoorados por diversosO· aniversariante, que conta Governos Europeus e -por:
com largo çirculo de amigui· MME ROOSEVELT

:=
.. . nhos, será por certo muito fe- Arte... Luxo ..,. Musica Fina

.

""'.� Missa de 30· dias ���:�ia r�����O��le:a� ;��I
e VA��1Pc�tas originais

. -, • 7 VlOllUOS. destacando-se:
ra lauta mesa de doces. JANCSI _ filho do Rei dos Ci�

Daux
I
FALECIMENTO -,

,ganos (11 anos), exe�uta com

� ANTONIA DE CARVALHO maestria desde malS . tenra
.

RAMOS idade nos mais im'lM'tantes
. centros culturais da Europa .

Na CIdade de Brusque, onde rf',\ Atilla _ filho do Rei dos Cig�
sidia faleceu ontem a sra. D. �\n. no - com apenas 5 anos de

t,n,� de C$.'valhQ Ramos, v!.u�a idade a�éD;l de ��celen�e soUs
do saudoso CeI. Manoel de Ohvel. ta de VIolIno dIrIge bnlhante�

.
, l' mente a "ORQUESTA CIGA�

ra Ramos-e gemtora do Sr. Oswa NA".
.

_

do Ramos, Diretor do Tesouro d'J MICHEL VI,LLA'S - exi�
Estado. mio cimbalista.
A extinta que contava 79 anos de OUTROS I�STRUMENTOS
. � . .

. - Apenas dOlS espetaculos -Idade, deIxa 11 fIlhos, 55 netos e
APROVEITA,NDO SUA PAS-

19 bisnetos. SAGEM PARA PORTO ALE�
O seu sepultamento realizar_se.á GRE e BUENOS AIRES.

na cidade de São José, hoje, às lO Atenção:. - Os ingressos
horas, saindo o fl·retro da Capela numerados. ao preço de Cr$.

30.00 (UNICO): estarão á ven'
da Irmandade do Senhor dos Pas' da no "hall" do CINE RITZ,
sos, para o cemitério da mesma a partir de 5a. FEIRA dia 14
Irmandade. desde 9 horas da manhã..
À família enlutada, nossas cou_ UM ESPETACULO DE BOA

MUSIC,A, QUE TORNAR..SE'
A' INESQUECIVEL!

,CONVITE

BAL}\NCAS
Sua balança precisa de conserto, ajuste ou reforma ?

Dispomos de mecânico especializado na Fábrica
Filizola, em. São Paulo.

Machado & Cia. SjA--ComercÍo e Agências
Rua João Pinto, 12 - Florianópolis

Telefones 1362·1500-1658

:.\

A Familia Boabaid (ausentes :e presentes), Miguel
'€ familia, convidam aos parentes e amigos de

ROSA BOABAID

(;r$ t.750.00 Io quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDI�A

Rua Arcípreste Paiva - li;dificio Ipase!-Terreo

c -D
•

1
•

1 n e
-. IMPERIAL

I
ltMPERIAL, fica a J{EABERTURA
anunciada para HOJE, transferi
da pa:l'� data que será previamen-o
te marcada.

A Empresa,
- ROXY-

A's' 8 hs.
Ultima e VefiD,itiva Exibição

/

IMPERIO (Estreito). 8 horas

ESCONDERIJO
PERIGOS DA REAL POLICIA!

MONTADA
5 'e 60 Ep!!.
- RITZ -

,..j-,.

A's 5 e 8 horas- ")'·..
·1

Um filme baseado na sensacío
nal novela doe RUFUS KING!

O terror guiou seus passos pelo
Corredor Sinistro...

'

O amor levou-a a descobrir ...
6 SEGREDO DA 'PORTA

FECHADA
com

Jean BENNETT - Michael
REDGRAVE - Anne

REVERE ...".. Barbara O'NEIL
A estranha mania. que êle Unha

de col,ecionar quadros entre cu.

jas paredes teriam sido cometidos
os mais si.nistros aS,sasinatos. qual
,era a razão ?
FORTE 1- EXTRANHO

NISTRO
Sr,.

No Programa.
1) - A Marcha da Vida 307 _

Nae.

2) - 9 VOZ DO MUNDO - Jor
nal.

P.reço�;. Qr$ 5,00 e 3,20
"R;IGOROS�o\.MÊNT1E ,flROIBIDO

ATE' 18 ·ANOS".

dolências .

..,

"VIRILASE" .

- Expoente máxi
mo da virilidade, combinação cien
tifica de vitamina '''E'', hormÔnios
totais e sais fosf()rados.· Regenera'
dor racional d,as glandulaS' em am.

bos os sexos. Esgotamento nervoso,
fa.Jta de memória. Moderno re\'igo
rador do sistema nervoso e tônico
geral. VIRILASE, um produto dtl
Laboratorio JESA é vendido em

todas as Farmácias. e D�ogarias_
Pedidos pelo Heernbôlso .:._ Caixa
PostaL 3383 .:_ RIO.

para a missa de 30 dias,.a ser rézada dia 18, ás 7 hs. no
;':altar do S. Coração de Jesús, da Catedral Metropolitana.

Por este ato de fé e caridade, antecipadamente agradecem
.::a, todos que compare�em.

;II

Panelas de Pressão ARNO
a Cr$ 5tO,00

Gtelhadores Etétricos
a Cr$ 300,00

na Ele'rolandía-
Rua 1\1'cipreste �í Paiva - Edr. Ipase - Terreo

I •

"NÃO SEJA NA VIDA UM FOSFO
ROQUEIMADO"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Dr. (L.ANO G •

.gAL'-ETTl
ADV_OGADO

Crim•• eh,.1
OODltltulção ti. Sotll.dod.,

NATüRALIZAÇOE�
Tituloe DtaÍol'otéi'loc

Eliorltórlo • Rs.id.noia
Rue Ti.tad.nta" '1,

IFONE •• 1468

DR. I. LOBITO FILHO
Doenças do d:parêlho respiratório

TUBERCULOSE'
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de .A2edicina. Tisiologista e'

Tisiocirurgião do Hospital Nerêú
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães, (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, ll8
Consultas, diariamente,

das 15 às 18 horas,
.

Res.: Rua Durval Melquiades,
28 --- Chácara do Espanha

Agora,. Sim!

Pedídos com Representante
Para Santa Catarina

-nORIVAL S. LINO

I
Edificio IPASE - 2. andar

I• Caixa postar 260,·

FlorianóPQ�iS :- S. _Ca�riI8�,

'Dr:Polydoro E. S. Thiago
JlHter .. Maternidade e .'"te. ti. ,M6cllco • 'trieu.

�" "--CÓMPÁN1lfÃ&%""mANÇA�"-�ífÁ"'"BAJi'iA'f-#--J'
.

CLINI��:l�g:;1. ., CI-
II. -t:::IiI�e=:da- Mo-

1 RURGIA PARTeS
o

Materqidade
� f�dada em 1870 ..:.._ Séde: BAHIA ;Iapó.tico, eontroíe=e tratamento Joençu dOI Órgá08 lnter�OI, .. ,..:(

INCANDI08 E TRANSPOK'tE8- �do da �V1d�. Di,tar cIalmente do coraçlo e vlUNla

CIfra. ' •• Bala_C. d.'1'44 »08 da adoleaeêncla.e da menopllAl' Iloençaa da tiroide e demall ,fot.
a._ Pertubaçõ.. menstrual., l't�'_, du1u interno

'U�I e tnmorea do aparelho I�ni :}lbdca e cirurgia de tenho.... -

iI feminino. _
Partoa

.�çÕeJ do útero, ovlri08, tramo nsIOTERAPIA - ELECTR�

_�- apendice, hirniu, variaea, Gt�, DIOGRAFIA - METABULISlIlO
lrurgia plutica do perlneo (ru BA!AL

wu) lORARIO DE CONSULTAS:, -

.s8ISTENCIA AO PARTO I! OP)!. D1à.r1amente das 1-5,'" 11 JIO..
I

RACOES OBSTtrrRICAS tU.
,..ou IJIandalare., tiroid.. 0"- CONSULTóRIO:

101, h!popile, etc.) !lua Vitor Meireles .. 11

_tlstnrbioa ne"oaoa - PAterlUdad« 'Fone manual 1;701

.> _ Regim.,. RESID,:&NCUl
ouwtórlo R. �olo PLoto, , - 'hL Avenida Trompowlki •
m, Fone manual '"

,

)tMid. R. 7 de Setembro - .dil' ---.-----------
.

ru • S�u -:- TeL 848. :Dr. Roldão Confoni
;.
CIRURGIA Gl!;RAI, - AI,TA a·

'O N d'A I' aUJtGA - 1I0UtSTIAS D....
r. ewton vi • NHORA,S - PAllTO.

I'onudo .. I'ac� de ....
Clnrala pral - Doenc" d. s.... _.. UaI....t4ade de sa. P.....

. n. _ ProetoJ..-a-' 0IIde fal ...i.tente por riria. - ..
va- llerrioo Cirirgieo do l'rot. AJs.w

-_ Fleuieida•• Médica �.....
CIrurIfa 40 eatlbnqo • YIai .......

ÀllIoltório: Rua Vitor Meireles n. tu, IlIteatmM delpdo li .-. ....

T- 1 f 1.307 de, riu, pr6ltata, lIaip. .....
.. - e e one _.'rloa e _pu. v�· .....

Couaultas: Ãs 11,80 hora. e l tar, ceie, nrlMl - HraL
eoa.alta.: :C.I J " , lImu, a ,..

,. du 15 horas em diante l'eIip. Sclamidt, Z1 (altoa da ea..

R idê
.

R Vida} Raro "l'arallO). Telef. 1.5,.
el neIa: ua oa a_ lbelcMada: Ku J!:tlteYee J...... IN,

ÍI � Telefone 1.423.
,,-

TeIaf. li. 764
.

I "-

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUMJ
•

DR. 'ANT,ONÍO nrs 'MUSSI
.Médioos

". , -Cirurgia-CUDiea G�ral-Parto.

" Servioo completo e especialisado das DOENÇA! mi
sENRoRAe. com modernos ,método. de diagnó.Üco e,tra
lamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO _:: SALPINGOGRAFIA - IIE

TABOLISMO BASAL
.

�------------------------------�------�----------------------------

_J

, Transport.. ,regulares
- o

'- � o

-840, FRANCISCO DO SUL para ,NOVA 1011
Infol'magõ•• oornó. Agent.. ,_ .: •

1"IOri8116polil - C.rlos HoepckeS/A"'" 01- TetetoQe 1.21'2 (O ,8:11. telea= -

Sio Ft.oeilcD do Sul-Carlo! Hoepcke SlA:�C'I- Telelooe {; 'd))��MACIt,

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

,

Consultório: Rua Trajano, nO t, tO andar - Ildiflelo
do Montepio.

Horário: DaI O és ·t2 boral -- Dr. Mud.
pas t5 ás tS horall - Dr•. Musai.

Residência - Rua Sautos'Dumon( 8, Apto. L

,

!

I

-

,RADIOTERAPIA
RAIOS X

DI. ANTôNIO MODESTO
Ate.de. dilriUraeafe. DO Hospital d. euwa..

CAPITAL É RESERVAS '," •••••••••••
'

ReaponsabUdadea .. ,... • • • • • • • ••••••

Receita "....... " ••• 0. . : " ....•

10.'00. tIOfI,IQ
1.178.401.755,'7

'7.053,241,10
142.1711.f108.80
18.887.11',10

71.71'.401.101,10

Dr. Lins Neves

Crt
Crf
CrI

Ativo ••••• '_... •••••• ••••••• ••• • • • • • • Crt
Sinistros pagol Doa

_ illtlnio. 10 &DOa..... Cl-t
Respouaabilidadea· • • • • •• •• •• ••••• .• • • • Crf

, Diretora:
Dr. pà••�o i"Utra Fr.ir. de Canal••, Dr. Pna.ls" ... lU.
Anlalo Ma_rn• .Dr. Joaq.l. Barreto •• AratJo • JOH A'r•••

.....'"T..'",...T..-"''"T..T��.._T..
-
..
-
..T'"T....,..'r..'r....,..,.....,....,....,....,'''..,..,...'")j,..,''',."',."',...,. '0'01' ,...'0'..'0',.:.)&,.,. ...

Dr. A. Santael.
(Pormaao pela Paculd,ade aaelo
aa1 de IIediclna da UD1.erlJ1�

�Clo Srutl)
IUd1co PQÍ' concurso da �,
ela • Pstcopatas do_ natrtw

Pedll1'al
'

b-lDterno de J!ospttal PIl1qu�
tr1co e" IlaDicOIBlo Ju�o

da Oapltal Ped� -

b·lDtemo da Santa Oua de _
Nlicórdia do Rio 4. JIUle1ro
OLJ;RfOA :aaoIOA - DODQU

_ ( NJlBV08A8
Oórumltur1o: o.swéto Am6lia

-.to - Bala l. ____
• .aelild&lIC1. :

Avenida Rio Branço, 144
Du 15 .. li llorU

Telefone:
Oorisultór1o - l.�...

ae.14&ncla - LJa.

roMfP>�H� 1i)!E _��'i'� �05 CO�T�
. f=.- ACCI�ENTE5 0:0. TRAeALHO t4

s s o e SOCUII,L.C

PORTO ALEGRE
, -

,

RUA VOLON .-ÁRIOS DA· PÂ�_RIA N.O 68 " t.· ANDAR

CAIXA POSTAI.. oes ; TéLfiFONE 6640 .'TQ.EGRAMAS: .PRO'l'ECTORAo

Agencia· ,&eral pará 8ta. Catarina'
/

"

. Rua Fa)ipe Scbmidt, 22-Sob.
Caixa Postal. 69 Tal ·Plotectora� PLORIANOP3LIS

corga I

- ... ___..,-.--- ..._---_._ .-.--_ .. ,.����---.---...-,-

o laiio
•

-

DI. MárioW.ndhausen
i .MIea ti. ada1toe • lIrfaat!U
·DoIUUlt.ór1o .- Rua .lolo-Plnto. 1.

o

Telef. JL 76'1
C:Ouu1ta du 4 " , ......
••'aeIa: l'elI" lebaNI IIL ...

Teld. 11.

'. -
! ' ..

Dr. Patt10 Fontés
CIlIIIco • ..,.ra4DI'

.�t6rlo: Ru Vitor ..etNIa. ...
Te1.fou: 1.4'.

CnnItae (lu 10 li II • Mi U ...
'iI ln. Jlafd&acla: ta 111--.

... - T...,., 1."

I
Dr. Mil-ton Simoné Pel�irl'

Clinica Cirurgica
lIel.sttu tle Senhor... .

CIRURGIA GERAL
... Serviçol dOI Professores Bene
UMo Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
OuDlultu: Du U ia t7 horu
Il.. Fernando Ma�ado. 10

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

O Y.lLJI " ITU...
,...._.. ....:&aIMII l
,.,._, ., .

LJY)Ll.IC;iA- 'I.� }
....

........... - . � ..

eMAS li TJlBJUIl(OII
POI8Ue V... euu 011 ...... __

'fender?

IfAo encontra oompra4ort
Entregue &0_ Iliacr1t6rto __,ai I
L L. Alvel.
.. DeodoN a.

Dr. M. S. 'Cavalcanti
, ..;Jbúca eatel__ta de ......

R_. Saldam �u.. "

",��.}L. ,se

"VIRGEM . ESPECIALIDADE" . da
elA,WETZ-EJ..,jIN" [) aSTRl À.L·JOIN' V [L L

P
_'_

(\, TORNA A ROUPA,BRANQUISSIMA
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:·�LUI)sDGI. D. A�G8Te
mA 31, C<!M INICIO ÀS 22 HORAS, GRANDIO$A "REVEILLON" DE SÃO SILVESTRE, COM A APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES DE 1950.
INAUGURAÇAO DAS GRANDES REFORMAS'" EM

-

SEUS SALõES. DIA 1°, CÕM INICIO ÀS 16' U ORAS, RETUMBANTE "SOIRÉE" INFANTIL, COM
_

A DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS.

Diretoria �e -Proteção Animal
De ordem do Sr. DIretor da Produção Animal devidamente au

'torizado pelo Exmo. Sr. Seerelérto da Viação,' Obras Publicas e

Ag�icultura,. torno publico, para co�hecimento dos interessados, que
21erao recebidas propostas até o dia 20 do corrente mês a quem
;maior lance oferecer acima da avaliação dos seguintes veículos:

1 _. Um caminhão Ford '1946, com capacídads 'para 5.000 qui-
:]os, - fiO HP; avaliado em Cr$ 28.000,00.' .

2 - Um caminhão Ford 1946, com capacídada para 5.000 qui
,lios, - 110 HP, avaliado em 32.000,00.

3 - Uma camion�te Ford 1946, com capacidade para 800 qui-
iJos, - 90 HP. avaliado em 30.000,00: "

Qualquer outra informação os interessados poderão obter na

.õzina de Beneticiamento de Leite ou 'na Diretoria da Produção
,

_Animal, em 'I'ríndade." das 8 ás 13 horas
Dír etoría da Produção Animal, em Florianópolis, 7 de dezem

t�ro de 1.950.
"

Elpidio Candido de Souza Junior - OI. Administratioo "I"

\

(o REGULADOR VIEIRA)'
A mulher, evitará dores

ALIVIA AS CóLICAS UTER1NAS
Emprega-se com vantagem para
combater as Flores Brancas. Cóli
cas Uterinas, Menstruaes e ap �s o

parto, e Dores nos ováríos,
t poderoso' calmante e Regula

dor por excelência.
"'LUXO SEDATINA, pela sua com

llrovada eficacia é receitada pOI
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte.

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

. ,

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

noite de 3i-do corrente e com início às 22 horas; quan,
do serão inauguradas. as grandes reformas em seus

salões, como também apresentadas a sociedade fIo

rianópolitana, as Debutantes de 1950.

Não haverá reservas de mêsas.

TRAJE: Casaca, smokíng e Sumer.

, O Secretário Genal - Arnaldo Dutra
, \

� Vir gem c�m srgnran�aerapidez
i' '

sO NOS 'CONFORTAVEIS l\lICRO-ONIBUS ,DO

R4�IDO «SUL ..BRASILEIRO»)
Itajaí - Joinville - Curitiba

A
A./' Rua Deodoro esquina da

,

genCla: Rua Tenente .Sílveira

Florianópolis

'
..

/ .

�..

para com�re�mder porque

,

,"

;;;..

es,t6 acima de todos em

'"

o que mais conta num carnmhão é o

'que está por baixo - e no novo

Chevrolet V, encontrará ainda mais

potência, rigidês, durabilidade -

para lhe dar mais quilômetros de

operação económiaa.,; mais ano�e.____./'
serviço lucrativo, Antes de decidir a

compra de um caminhão, ...eja o novo

Cbevrolet, que apresenta caracte

rilticas que reverterão-em mais IUCEQ

para o seu negócio I

MAIS TEMPO NA ESTRADA

MENOS TEMPO NA OfiCINA t

rendimento

econemle
lucro

, "

1
,

,

Induto' ela

• Molor de válvulas na lampa

• Embreagem de mola-dla
frágma

• Eixo 11azeiro n,pol"
..

'. Freios de dupla artlclllaÇh '"
• <

'" b-·
"" -

• Rodas d. aro largl

• Dlreçlo co.. mleaals....
esferas

-

Para v.nda. e s.rvt.
�o proe!!r. os cone...
.Ionários Ch.vrol.
." flUlo O .aÍle

. (

_,

4ENÉR,�L MOrOIS :DO BRASIL S. A. ..ali

C����!'��i��J
Bulcão Viana na. 61, c'fm recente

instalação de agua friá e quente,
campainha .elétrica, dispondo de

amplas salas de visita e jantar, �
quartos. espaçosa cozinha, quarto
de banho novo e completo, com

chuveiro para empregada.'
A tra-tar, na Avenida Hercilio

Luz, n_o• 31-Fone 1076.(o(eira dos Pés
Combalida no.t,o Dia
) Seus pés coçam, doem e ardem
..anta a ponto de quasí enlouque
cê-lo? Sua pele racha, descasca ou

Sangra? A verdadeira causá destas
,afecções cutâneas é um germe que
.se espalhou no mundo inteiro e é
'conhecido sob diversas> .denoplina-
ções, tais como pé de Atleta, Co
ceira de Singapura, "Dhoby" co

ceira. V. não pode livrar-se destes
sofrimentos senão depois de elimi
nar o germe causador. Uma, nova
descoberta, chamada N I x o d e r m,
faz parar a coceira em 7 minutos,

- �ombate os germens em 24 horas e
torna a pele lisa, macia e limpa

, em 3 dias. Nixoderm dá tão bons
resUltados que oferece a garantia
de eliminar a coceira e limpar a

..PeIe não só dos pés, como na

maioria dos casos de afecções cutã
�eas, espinhas, acne, frieiras e

,lmpingens do rosto ou do corpo.
Peça Nixoderm, ao seu farmacêu
tico, hoje mesmo. A nossa ga-

Rmoderm ���t�a�o;
Par. as AllCçÕls CU1beas proteçao.

ti. "
•• " •••• •••• •••• .. •••• , ..

<'(:.11111'•• , G!'!lV9tl::ll. PltzmfH
i,'Meisl du�melhorefi pelei tm�
Illcre, �:. f.�O' .6 t\!a CASA(lMIf
CELANEA �- Eh,oC. M@tCll'iJ

Escritório .de Conta
bilidade Santa

Catarina.
Dirigido e oríentado por té

cnicos diplomados e compe
tentes. A ceita-se qualquer
serviço atínente ao Ara�o, in
clusive correspondência.
Preços módicos.

Cx. Postal, 3,18. Florianópolis
Rua Crispim M.ira" 41

-

Sta, Catarina

'Procura-se casa

a sua

AGUARDEM

i

revista

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

"CLINICA E CIRURGIA DOS o
LHOS - OUVIDO - NARIZ E GAR
GANTÀ DO f

DR-. ,J. J. BARBHTO-
WALDEMAR ANACLETO
é n- MARIA CONCEIÇÃO

ANACLETO '

participam aos parentes
e pessoas amigas o nas

cimento de sua filha
LOI SIM A R,

ocorrido dia 7 do cor
. rente na Maternidade
«Dr. Carlos Corrêa»

I
Formado pela Faculdade Nacional

para a ugar lie Medicina, da Universidade dD
-

'

Brasil. Ex-assistente dos Serviços
Procuro alugar umacasa de me- ãe Ottalmologle, do Professor' Caldas

terial. que esteje em boas condições, Brito, da Policlínica Geral do Rio

não precisando ser no centro. Da- lie Janeiro, e de oto-rino-Iaringologia,
li9 Professor Leão Velloso, Hospital:

s·e preferenoia a que tiver garagem Moncorvo Filho.
ou galpão. Consuit6rio: Rua Trajano, na 31
Tratar com o agente do Rapido LO andar

Sul Brasileiro - Telefone H72.
.

Atenderá, diariamente, a partir do

• _ .. _ ....... _....... • ..... _.
día 1° de Novembro, no horário da

-
,

DL li
\4 ás 18 horas. -'

'Para colocar S II T E R R E -N O '

- _,

'I' em seu Sapato V�NDE-SE 1 lote situado á Casa, de negó(:Ío
PROCURE Avemda Mauro Ra,?os perto

O Id
do Campo do Manejo. a' venda

&f!Iwa O Tr:;ttar .nesta redação com o
- Cl

t;J sr. Sídnei Nocetí. Por motivo de ,viagem vende-se,
• • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • no Estreito, uma casa de negócio

com muito boa casa de.,moradia.
Aprovei-te esta oportunidade.
Informações na agência, deste jar.

teleron es 1536 e 1324
'-- P.15 de Nov. n.22- 2·.amlar
I {

�---------------------'----

TINfAS PARA PINTURA
COTTOMAR

...ta. '.Ud .

te.r.... m••".l
-

..... d. ..,.q.. ,.. . •.liI••
,nu.te ,ara e 1ft "'QIPO_a..
• liilll. e.der.eta •• CQDI'.IW
aUTUO PJUD)QL.

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de N{'gueira
M&dilllaç,ao cU1dUCI. ElG t,.qta.lft"llt

da sum.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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dos, Servidores Públicos
-liainha

o baile para. ã coroação da Rainha dos Servlderes Públicos, q�e se deveria realizar
no dia t 7 próximo, domingo,. dar-se-á dia t 6, sábado, às 21 us_ no Lira T. Clube_

l'A'" .. -, A • b·
,-

Vai a· São Francisco do Sul o Avaí· A?Dadoreser n o oIII n�
Estamos seguramente íntor- gunda vez consecutiva vem de a te 3 t anos

mados que o "onze" do Avaí'llevantar o certame da Ligai R10, H (V, A.) - �steve reu.,
Mário Freyesleben více.campeão da Capital, do- Joínvílense de Desportos. O' nido o Conselho Tecnico da

mingo se-apresentará ao públr' embarque da delegaç-ão "az- Futeból da C.B.D., sob a pre.-·
. co de São Francisco do Sul, I zurra" está marcado para ás sidência do sr. Castelo Branco�
medindo forças com a equipe 13 horas de amanhã, em ônibus A nota de destaque da sessão
local do Atlético, que pela se. especial. foi a apreciação <ia proposta.

da Federação do Amapá, que
solicitava fôsse permitida a in.
elusão de amadores 'até vinte
e cinco anos, num limite de
seis.
Examinando o assunto, o re

ferido órgão-foi contrário a ta'f
pretensão e estabeleceu o limi
te de vinte e um anos de idade,
para .a participação de amado
res no certame a ser realizado..
A razão da partic�ção de

jogadores jovens:rfo' certame,
que será o Campeonato Bras·i
leiro de Futeból da Juventude
Amadorista, é o aproveítamen
to de valores novos para a for.
mação da seleção que partící

. pará das Olimpiadas de 52, na,
Finlândia.

EM PRINCIPIOS DE 51
O Campeonato Brasileiro de

Futeból dá Juventude Amado,
rista que vem de ser regula
mentado, deverá ser dísputade
em principios do próximo .ano •.

pois, se a sua disputa fôr det,.'
xada para mais tarde, não ha
verá datas disponíveis em faça
dos campeonatos regionais, ad
vindo dai dificuldades para as:

federações regionais.

I

p'ra
'"

.

O futeból, e isto (nem se discute, é um esporte revés,

! tido das mais interessantes e diversas surpresas e, por
isso mesmo, é o preferido pelas massas latíno-america,
nas, mormente pelos 'brasileiros, verdadeiros fanáticos do
movímentadíssímo Assocíatíon'' que os brítanrcos ínven,
tar&,m para engalanar mais a vida humana.

A titulo de curiosidade, mencionamos nesta coluna,
um fato registrado no campeonato floríanópolítano que,

, dadô suas características, foi envolvido de acentuado
humor.

Nem só nos grandes centros tuteboüstícos do pais,
acontecem coisas do arco da velha, surpreendentes, quase
macredttáveís, pois, Fíoríanópolís, esta nossa ilhota ale-

,

gre onde tudo aconteçe, famosa pelos "casos raros" que
.nela nascem, vivem e não morrem nunca, foi paleo de
algo muito engraçado e, lastimável ao mesmo tempo,

, Neste domingo passado, dando prosseguimento amais
uma rodada do nosso certamen, programado, realízou.se o

encontro Guarany x Atlético, em busca de um titulo que
o Figueirense já "papou",' a base de um "big" passeio in-
��

.

Como ]á é sabido, a preocupação dé nossos clubes, ou
! melhor dito, de"todos os Clubes que concorrem em campeo,
,

natos, é, principalmente, a questão das rendas que, em

Florianópolis, é o maior sustento, ou melhor, o único sus'
... ,

tento de suas vidas, pois, a verdade é que, o movimento
financeiro proporcionado pelas mensalidades dos sócios, é
deveras. paupérrimo e, até mesmo, desesperador.

Assim sendo, a renda de um jogo, é, por assim dizer,
\

/: o ganha pão, a base que concretiza a existência de uma
í agremiação esportiva.
\ Pois bem, Atlético e Guarany, estavam de olhos vol,

l� tados para a "fézinha" de .domingo passado, muito em
� bora, sabiam eles, ela seria minima.

Mas, o que rendeu o embate érítre os dois trícotores,
não- pode ser taxado de "mínímo", nem mesmo, achamos
nós, existe no dicionário, um têrmo que possa definir a

"gaítínha" registrada no prélio..

(
Espetacular, mil vezes espetacular, foi o tremendo,

sensacional (etc. etc. etc.). DEFICIT que desorientou e

pasmou completamente aos dirigentes atleticanos e gua.
'ranís, bem como

-

a todos os desportistas ilhéus.

Opinaram alguns que, cabendo a Santa Catarina e
, Paraná, uma semana dedicada ao pleito' MelhoraI dos
Cracks do Brasil, nosso .Estado, daria uma autentica "la

vagem'" na terra vizinha, vencendo na remessa de envo ..

locros do MelhoraI, pois, êstes seriam adquiridos aos mi
lhares, limpando totalmente nossas principais easas· do
ramo.

É sem duvida alguma, uma hipotese viável, já que,
justiça seja feita, os cento e trinta e sete cruzeiros, cau,
saram mais do que surpresa.

Provar'àm a existência de qualquer coisa errada, ain
da mais que, o estadínho da Federação Catarínense de.
Desportos, ainda que não se encontrasse lotado, pelo me,

nos, via-se algumas dezenas de assistentes, enquanto que,
no Boletim de Renda, expedido pela Federação, figurava
.apenas, o ingresso de nada mais ·de 17 pessôas, assim dis,

i lribuidas:
-

Uma arquibancada, nove gerais, quatro meias gerais
e três

-

nas arquibancadas sociais, proporcíonando as- im

portancias respectivas de 15,00 - 72,00 - 20,00 e 30,00,
perfazendo um total de 137;00.

Vê�se logo que, sem fazer trocadilho com aquela mar
. chínha vencedora do Carnaval Carioca de 50, existe Gato
na Tuba. Na certa que existe e ... muitos!

Isto, porém, não quer dizer que, houve qualquer des-
lize pecaminoso no resultado financeiro, por parte da Fe ..

'i deração, ou coisa parecida. Sabemos que os dirigentes de

( nossa Entidade são pessôas honestas e de bem, dignas da
\ confiança de nós todos. Houve, isto sim, muitas pessôas

que não pagaram ingresso e assistiram o jogo. Corno
isto aconteceu, não sabemos.

Vejamos agora as despesas constantes ho mesmo Bo
letim Infiormativo:

......

Empataram catari060S8S" paranaenses
Joínvile, 14 (E.) -

peranteldo
América, local, e do Atléti,

nu.merosa assistência, realizou- co, de Curitiba, acusando o

se domingo empolgante prélio marcador um empate de '3 teu-
interestadual entre as equipes tos. .

/

.

Arbitro de la cátegoria: 250,00 -=- Auxiliares: 100,00
- Bilheteiros: 70,00 - Porteiros: 75,00 - Marcação de

Campo: 40,00 - Marcadores: 10,ooj-'- F. C. D.: 100,00.
Total: 645,00:

Eis um problema dífícílímo de ser resolvido pelos clu
bes em questão, pois, beneficiados. com cento e trinta e

sete cruzeíros.. terão que pagar quasi que cinco vezes mais:

Que dilema desesperador, heín!:
Mas, a verdade é patente e os clubes em apreço, mes

mo sem sorrisos, serão obrigados a aceitar o que ESTA
ESCRITO.

É por essas e outras, que o futeból üorianôpolítano
não vai avante, decai cada vez mais, sem que, exista for,

ças bastante, para evitar o fracasso total que se aproxima.
Sim, fracasso tot�á que, 0 futeból praticado em Santa

Catarina, é uma triste realidade.
.

Ora, desta maneira, como será possível aos clubes des
tá capital ou melhor, aos pequenos clubes como Guarany,
Atlético e Bocaiuva, prosseguirem disputando "certa�
mens" que só rendem para os grandes.. os poderosos, os
endinheirados? Por acaso, não haverá um meio pelo qual,
seja possivel, a todos eles, viverem sob um mesmo teto,
abrigados das intempéries várias, que os perseguem cons

tantemente?
E o que dizer do público esportivo tloríanópolítanc '

que, anda escasseando dia a dia, quando em outros anos

(o de 1949 por exemplo), concedia, por vezes, rendas que
ultrapassavam ã casa dos dez mil cruzeiros.

'

, Domo citou o Dib Cherem, mesmo em jogos medío,
_ cres, a importancia arrecadada, nunca era menos de mil

cruzeíros.
E deve-se anotar que, neste ano, o preço dos ingres

sos aumentaram.
Francamente, não- compreendemos a razão de tudo

isto.
Está tudo errado e nada corrigido.
Faz.se necessária,' uma providência rigorosa que, a

bem do nosso futeból, venha, de uma vez por todos, ter
minar com êste estado de coisas, um tormento para a Fe

deração, um tormento para os Clubes, enfim, um tormen

to .que atinge e aflige todo o mundo.
Nesta toada, o Association ilhéu, que já anda de mu,

tetas, irá a bancarrota, taufragando - lastimávelmente.
E isto, caros leitores, deve .ser evitado.
Ora se -devel

..
'

Elimine a tortura da
tosse

Porque sofrer tanto? Bato
sin é o seu remédio de confi
ança. Contem poderosos in

gredientes anticatarrais e an

tisséticos. Desde as primeiras
colheres tira a opressão do pei
to, solta o catarro e acalma 91

tosse mais reb.elde. Os médicos:
recomendam Satosin para Si.

tosse e bronquite, das críanças
e adultos. Em tôdas as farmá.
cias e drogarias "Satosin" -
o dominador (las gripes, tosses
e bronquites.
-

'Perdeu-se
Relógio pulseira de platina

e brilhante entre ás 11 e 12:

j horas, do dia 14 do corrente,
nó centro' da cidade.

"-

I Trata-se de joia de grande'valor estimativo. Grat+" �� N<Y<

com Cr$ 1.000,00 (mil cruzei
ros) a quem entrega-lo á Sra.
Dr. Osny de Magalhães _Ma
chado - Rua. D. Jaime Cama.
ra, 40 - Te!. --:- 1186.

�••:...:..:..:..:++:++:++:++:++:,,:++:++:++:++:++:++:++:++:,,:++:++:++:� ",:..:++:++:++:++:++:":++:++:,,:++!,,:,,,"

i HATAt--Jesus Das�'eu--HATAL �

�t� L '

l� -o "mpórlo Rosa oíerece os melhores artigos de natal
:., D - pelos melhores preços. _

�t", Tâmaras-Figos-Passas-Nozes-Amendoas-Avelãs-Chocol.ates-Balas-Brinquedos
�� de qualquer tipo e ricas BONECAS. Cestas de Natal (as mais lindas) 'por
�i qualquer preço e para qualquer bolso.
�� Os proprietários do Empório Rosa, agradecem aos seus clientes a prefe-
..�� rencía com que' sempre foram distinguidos e, no transcurso de mais uma

..�,,; ,

data maxima da Humanidade desejam aos seus freguezes,
I' amigos e ao publico. em geral um�t�
�t"! Feliz Najal e prõspero Ano Novo
�t S LVl:·:T1 19h1:�� .

. A
.'/.

Ii.; 4L O. ���
..��. _..

.

. .

•. I
" .tj� �."'''''.''''''''.'''''''''.AA..'' c+. ,.. .. ,.. c+. ,.. c+. .. .. +." c+. +. .. +. +. c+..,.. c+. c+. c+. +. .. ,.. +. ... A.�� :ti ,.. .. c+. .�;j'41Â :".v:"+v:".",:"+",,:,,.,+!.,+!,+�.�.".w.....�•...,..........H.+!.�.�.�+!."+:!."+:!.�.W.�.'+;+.�.�.!,Y"".+:+��."'.'+:'�"••""'-.'J,

.
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VENCE-.SE
1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

"B A C C i-l I"
"

-

I

!

r.om ran!> ... irladp. narn 11)0 1it.ro.� dp sorvete, pqniDlIc1!> f'om com

pressor "COPELAND" original. motor de 3 H. P. e batedeira com mo
tor de 1 H. B. em perfeito estado de fúncionamenLo e conservação.

TRATAR NO "EMPóRIO ROSA".

Rádi'os
QNDAS

DATI L·OGRAFIA

Au.
}
General Blttencourt, 48

(Esquina Alber�ue Noturno)
�----------------------------------------

DIREQIOI .

Amélia· M Pigolzl

(orrespondencl I
(omercl,1

(onrere
Dlplom.

M�DOI
Moderno 8 Eficiente

E ·e U RT A�S
..

�:+:�:�:+!:+!:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:��:�:�:..:...:�(�:�:�:+.:.+:+.:.+:�:+.:.+:+.:.+:..�
t . , '.

.

•
�

. . L

i t,,;:�/-? i
I Trasnporles-Aéreos Calarinenses s.a.1
J

.

Agora, sob e orientaç80 técnica da Crozelro do'Sol l,
. ��: . ESCALAS : ':�:
.... As SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS: ..�.
�I' �Rio-santos-Paranaguá-c-Curitiba-Joinvile-Itajai ..,'"

:'+ Lajes e Porto Alegre. ..�.
t �
� As TERÇAS, QUINTAS E SABADOS: ..�•
..'+- Porto Alegre-Lajes-Flerianópolis-Itajai-JoiIlvile ..�.
i. Curitiba-Paranaguá-Santos e Rio. ..�.
t L

\

r Modernos e possantes. aviões t Douglas
' i

�:.'+
.

'. ��.

� Tarifas reduzidas i
� L
�.'+ TRA.FEGO MUTUO COM:. ..:.
��.

C SIR' ..�.
�:. ruzeíro do '.u - 10- .�.
��� S P AI ..:.
�i. avag- ono egre -,

��.
�t'+

_ Plun.._q-:-Montevidéo �i·
�.

__ ._...

PASSAGENS !ILira feRis Clube
1�1

E QARGA :
...t PROGRAMA DO MES DE

� T
�:.� Florianópolis: Fiuza Lima & Irmãos �:.� �ia 15 ��e���f��a - S:iréC
r:.'+, Rua Conselheiro Mafra, '35-Telefone 1.565

.

�:� de Formatua Gínasíanos do Colé-

�:.'+, �t" gio Dias Velho.

�:.'+, .& - •

I"RUZEIRO DO SUL �{. Dia 16 - Sábado - Baile de For-

(:." �g�ncla '" ,�t matura da Primeira Turma da Fa.

�t Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500 �t" culdade de Farmácia e Odontologia.

..... ++� NOTA: - Será permitido branco

�:. ., I
· r

L· N· .:. a rigor. • •

t+:. nm tajal: UIZ ocett .:. Dia 17 - Domingo - Soirée _do
� Rua Pedro Ferreira (Ed. Bauer) Telef. 329 e 330 � Grêmio dos Funcionários Publicas

,..... II ••� - Coroação da Rainha Eleita.
+) +_I � A

A •

C
·

d S
\

I �
Dia 20 - Quarta-feira - Sciré e

�:." Em Blumeo8o: qencia rUZeH"O' o U �t� de Formatura da'Turma da Escola
+... Rua 15 de Novemb.ro,. 1326-Telef. 18 Industrial de Florianópolis.
...... - NOTA Para as festas acima será
..�. se" IM· Ltd

J

..:. obrigado a apresentação de convi.
. ,:..�. Em' Joinvile:

.

oc. omerCla ( t11as» ae ��. tes e para os associados do Lira

...�. Rua do Príncipe, 482- 'I'eleí. 455 ��. o talão do mês de dezembro --

II I ,.: Haverá severa fiscalização na por,

�:.'" ....., --- �:." taría.
-

(:.'+' Em outras cidades do Estado
_

com os sub-aeentes �:." Dia 25 _ Segunda-feira,- Gfáj!::
+.� da Cruzeiro do Sul �:." diosa soirée de Natal - Almbiente a

+!t - 4i� ·t G d t
-

�
. _ _ _ _ � � � � � � � � �. � � � � � �-�_� � � �-�_�_�. �

..

�_�_�_� !Il�� cara er - ran e ornamen açao,;

.)+:..:�:._.:..:..:":":":"."."."'."'."'."'."'."'.�.�.�.�.'+!.�.�.�.�.�.�.���.�.�.�.!!.��.�� Inicio ás 21 horas - Sorteios de

____________________-----------------'-- brindes as senhoritas. A tarde -

Se rico quereis ficsr

I
flAgUEZAS EM �

I
CASA MISCELANEA: dlltrl Grande tarde infantil com farh'

De modo tacit e elegaJ VINHO ClEOSOTADO buidor. dOI :R6diol"'; R.�CI A distribuição de brinquedos a�s fi_
Fazei hoje uma inscrição . ictQr.CV6.YI1I•••PDiICOl. lhos dos associados com inicio, ás

ICredito Mut�o Pr�dip ," S I L V E I ,I A t.
Rua CODlelbeiro'; M�. A

16 horas.
--------�-------------

A t I â _n.t i d a
. ,

LONGAS
.

�

AUantida - o sucessolda técnica' electrônica - Atlanllda - fsuper construção para durar mais __,. Atlantida - Sõm natural-- Alta} sensibilidade
.... \.

Grande alcance - Otima seletividade VENDAS A VISTA E A LONGO PRAZO

Rádib.s -� ElectrO\él" - Xransmlssores - Amplifícadores

Atlântida Rádio Catarinense Limitada
(Diretor tecnico WALTER LANGE Jl'. Rua Trajano, n. 31

-----

-

1IHIft. VOLUNTARIÇ)S DA PÁTRIA �,. CI:8 .....�
CAtMraslALJ&'-t'El..Ef'QtiEII&4"-:ro•.E�....ac�

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.
C. Postal, 69 � Te!. «Protetcra»

FLORIANOPOLIS
..................... .

VENDE-SE
Uma casa e um terreno à

Avenida Trompowski, 52.
Tratar o�'prêço, na mesma.

,

A esmola dada nas ruas agrava
o problema da mendícancía •

----

FIUZf1 LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
Florianópolis

Telefone n. 1459

(
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r---------1IFESTA DE ARTE no
.

Do Prefeito do, Nova _Hamb�g�i CO r'lV I'TE . i Alvaro de Carvalho ao Gnvernador do Estado
.

•• •
: João Moritz S.A. Industria e Comercio : Amanhã dia 16, ás 16 horas, 4::110' I·!lborilp.a-O da. banda'. do I

.•

'

�de MeDo··r';�.': A OBE'R "NA d E t 't
I •

no Teatro A'lvaro de Carva- li U U\, a
_
_

"'ii»: 5 '" o s reuo I lho, a Sociedade de Amparo .

",'.AT � ,

,

O GI' d dE') lo tado e que tanto abrilhantou ",.S,"ii convidam a.' distinta população deste .prós'pero bairro, Q. aos Tuberculosos promovera . sr. "overna 01' o Sl�,L ,I; L ,.,

• -

d ti 1 b d Ad J I n d c'l recebeu f'estividades dos Irmãos Maristas ..• 'TIara visitar a sua nova FILIAL, sentindo-se honra a •• um atraente fes iva em ene, 1'."",- erna "",l. a ",I va .

,

..

l
.t"

Ih
. . , d-' C J

"

d K'o k P 'e A'gradêço, na -l)eSSÔ�a, de V.' Excia_.: com a sua presença que imenso .estimulo es pro- e fícío de seus mumeros socar- o sr.. ar os Arman o c ., j -

_

•• porcionarão para reforça_rem.-se, no sentido de traba- : ridos.
. .

_

.'
feito Municipal d:'Nova .H,a.. Dlt, l.Jl'- a esplêndida colaboração presta-

.

• t t
.

d R G S t t J . da por (aquêles queridos patr]cios• lhar para O engrandecimento e progresso " • .

O fes íval., q�e cons aI a .e ,gQ,:. . "., o s,.eg�n.n e e eg� üm�: �

: de nessa terra. . • interessantes numeras de bal_' Apraz-me felicitar a V.EXCl3, em bôa hora agpgado pelo seus
.�. -r: ! lados '. cantos música' etc., pela visita feita a esta cidade pe- Govêrno. Repeitosas saudações (a):.••••••0 8••••.,· vem' sendo daprichlQ.s�mente lIa Ban�a de Mu'sica do: .aíunos Carlos, Armando Kock, Pref'eíto,

organizado pelas exmas. sras. i do Abl'lgo de Menores, desse Es-. Municipal .

���r::Ó��e����ls;i�ll.
".

C·re'dl·to· Mul'tu"O .Predl·alde nossa alta SOCIedade. '.
'Essa festinha está despertan,

do vrvo ínterêsse nos nOisSO'S Comunicamos aos nossos prestamistas e ao publico em geral que-
meios sociais, sendo, isso, de em virtude de já estar novamente funcionando a LOTERIA FEDERAL
e�pe:ar-se�a gran�e concor, i reiniciaremos -nossos SORTEIOS normais a partir der dezembro, em.
rencIa" na noite de sabado, no diante mensalmente, pela ultima extração de cada mês,

,

H
.

'R t
velho. �ea�ro da Praça Perei- .Outrossim comunicamos) que � por determinação do Sr. Fiscal de::

ugo amos novamen e ra e OllveIra. CI�bes de Sqrteios, fica esta.�odedade aguardando. o �espacho da �u�� .

I
torídade competente para designar a data da realização- dos Sorteios-

com
.

o sr. Getulio Vargas Artigos de Nata ;�:'��:.i::;:' a paralização da LOTERIA F:ERAL. ag?," [á em n._

J
O sr. Hugo RanlO.s, como é sabido, teve destacada atua-

. EMPORIO· ROSA
ção na campanha da sucessão presidencial, ao lado do IS!. Ge- R t

·

d· to.

-tulio Vargas, corno um dos elementos de sua imediata con, epor er II Iscre
fiança.

.

,

Apo's o pleito o sr. Hugo Ramos continuou a prestar ser

viços ao sr. Getulio Vargas, reagindo aos golpistas, [untamen.,
te com Danton Coelho; Epitacio Pessôa e outros lideres tra

!balhistas. Com esse objetivo o sr. Hugo Ramos .tem visitado
,várias vezes o- presidente eleito na Estan� de. S. Pedro.

"

Ha poucos dias o sr. Hugo Ramos, em companhia do sr.

Danton Coelho,1steve novamente com o sr, Getúlio Vargas,
quando, ouvido pelos jornalistas sobre a marcha da .apura,
ção eleitoral prestou as seguintes declarações: '.

_.;. Até o presente momento, somente os Estados do, Rio

r Grande ao sul, São Paulo, Paraná, Bahia' e Paraíba envia
ram os resultados totais ao TSE. Em vista, porém, da reco;

mendação do TSE aos' tribunais regionais e de sua constante,

preocupação de acelerar o processo da remessa até o pro'xk
mo dia 20 do material que ainda falta para a apuração detí,

nítíva, é (de crer-se que o sr. Getulio Vargas possa ser diplo
mado nos primeiros -dias de janeiro.. Aliás, esse requisito po,
°deria ser perfeitamente pt_eenchidb antes mesmo d,ª, apura-
ção Jin'áÍ, a exemplo do que àconteceu ao general Eurico
Gaspar. Dutra".

E prosseguindo: '(
- Porém, ninguém se surpreenda se, apo's a: corit�ge�

finaldos votos, ficar constatado que o sr. GetuHo Varg.as,ob
teve maioria aoooÍuta -dos sufragios, porque a pequena ,dife
rença que falta para esse i'eq,úisito - pouco mais de cem mil

votos - poderá aparecer nessa fase, já que ,em muitos' luga
res houve uma forte deficiencia de informações sobre o re-

• <"

.�

fLORIAKOPOLlS -. 15 de Dezembro de 1950

Corr ía ontem, na cidade,
que :o deputado Saulo Ramos

esbravejava contra o autor
da . reportagem sôbre o sr.

Danton Coelho, publicada no

ultírno numero dé/"O' Oruzeí-"
_

1'0".' Saindo em campo para
colher melhores informações,
soubemos que o' motivo d.�
raiva do deputado trabalhis
ta, .

Ioi: aquela passagem em
que o repórter conta que. o

sr. Danton Coelho nas suas

Visitas diárias "ao ,�enado, di-.
rige-se em primeiro lugar ao

gabinete do sr. Nêreu Ramos.

Reporter indiscreto esse de
"Cruzeiro" não eeham ?

Transferido o baile
de formatura .

'0 baile de formatura que, ama

nhã á notie realizariam os alunos
da Primeira Turma ela .lZaculdade
de Fármacia e Odontoll)gia, no

Lira Tenis Clube, licou '. f.ra11sfer.i
do para dia que será mlLlIlciado
préviamente.

sultado do pleito"..

BRINQUEDOS'
EMPÓRIO. ROSA

, ..--

4s restri�ões· dQS EE•.
nn ao comercio �

brasileiro
.

.

Academia de�'Comêrcio
,

«Turma Professor" Mário Bolt»
Em comemoração ao térmi-ID. Rita da Costa -!\,vila Ma- WASHINGTON, 14 (V.A.).::-_O

nO do Curso Comercial Básico llheiros, D. Silvia Amélia Car_ BrasH� receheu ontem .aütonzaçao
da Academia. de Comércio de neiro da Cunha,

- Dr. Victor 'do Conselho Econômico e ,social
Santa Catarina, seus gradua. Lima, Sr. 'José Leonardo Clas- Inter-americano, para manter gnJ

dos, farão. realizar-se, no pró. sem Dr.' Jorge José de Souza, pos comerciai.s d'e estudo sobr.e as

ximo "'dia 16 de Dezembro, li- Sr".
'

Henrique Ferrari e Snr. medidaS" de mobiliz.a'ção econômi- -

geiro _ programa de 'festivida_ Manoel Boaventura Feijó. ca que ....
os Estados Unidos possam

',des. \. Sao OS seguintes, os nomes vir a impor. O dele,gado hrasilei-
A nova turma de ,Auxiliares dos forma�dos Àuxiliares de 1'0 '0tavio Paranaguá declarou ac

de.Escritório, que. tomou a de- Escritório da "Turma Prof. Qonselho que há a -necessidade/de

nomiJ1ação de "Turma Prof. Mário Bott".· de um' estudo dos preços teto r·es-

Mário .Bott", tem, por patro- ;Lriçõe.s 'sobre importações e. expor-
no o dêdicado méstr:e de quem Ayrton GracilOsa, Francisco tações, . 'quotas de impo.rtações �

to�ou o. nome, . Exmo:' Sr. Braga, Hiram Livramento, transportes maritimos.

Professor Mário R'Oberto B<:>tt, Hylda de Morais Lima, Ivo
'e como homenageado especial, Côrte, José H. Livramento, Jo_
o. E-xmo. Sr. Professor Flávio sé � Ouriques, José Lupércie
Ferrari, dignissimo Diretor da Mafra, José Zomer Sobrinho,
Academia de ComérciO de Sta. José J>aes de Faria, João J.
Catarina., Barbato, Laudar,es Capela
Serão, pelos formandos, ho- (orador), Maury Martins,. R'Ú

menageados, aihd�, 'os seguin,... -bi Lossó, Vàlério Grams, Wal
tes professores' d�quele, Curso, ter S}lva e Walter Santos�'

PÁ R A F ,E R ,/DA S,
E, C. Z�I EMAS,

I�{L.A�AÇ OES,
COCEI'RAS,
f'RIEIRAS,
ESPINHAS; ETC.

(

NUNC�:EXISTIU IGURL
�

-
�'.'

A Evolução, na impossibilidade de justíncar as arre.,

plantes íncoerêneías ídealístícas. e políticas do ilustre e

prestigioso deputado Saulo Ramos z; entre as quais anota..
'ramos, no tocante' à questão do petróleo.:« apoio írrestrí..

I
to a um sócio de trust - afirmou que este jornal fôra.
francamente entreguista. '

Prometemos avivar a lembrança dos desmemoriados;
Em nossas edições de 1948 está a prova dê que a Bnoiu»:
ção mentiu. Aliás muitos dos que, áquela época, viveram
e sentiram a campanha pelo monopólio estatal, tiveram.

\ '

agora a gentileza de procurar-nos para nos mostrar re..
._ t

.

cortes do Estado, visando. as teses em debate, Um dos:·
mais aSlSiduos colaboradores deste jornal, sôbre o assunto,,"
foi o sr. José Gusmão de Andrade, que escrevia sob os' 'i
pseudonimos de Saturno e Jandragus, N�s edJções de 1°,.,.
17 e 22 de setembro qe )948, estampamos, com o maior

destaque, longos comunicados do Centro Catârinense de"
Estudos e Defesa dÕ Petrcileo. As simpatias com que aco-'

lhemos é noticiamos a visita e a conferencia sôbre o pe-I

!l;róleo, de Rafael Correia de Oliyeira,· trouxeram_no a,

esta redação com. o fim esPecial de convidar ao almoçO''''
.

.

o rabiscador destas linhas.
Nesse agape, a' atitude do Estado, abfindo suas colu-·

nas ao debate dQ problema, mereceu (). mais calor()s�'

aplauso. \

Quàndo o govêrno definiu
.. a, sua atitude, sustenta

mos entusiasticamente a solução qUe preconizava e qu�
foi adotada. A solução oficial que aplaudi.mos em edito�·
rial - Nós "e o petróleo �. recebia; em -seglJida, apoi<J'
irrestrito do Centro Catarinense e <;la Assembleia ·tegis--
lativa, em discu,rsos dos S1'S. Nunes Varela e J. José",.pa�
bral, com solidariedade do sr. Braz Alves. : '

'Da manifestação do Centro publicamos
/

o agradeci�
:menta ,do sr. Prestdente da República 'ao sr. des. Alve�
Pedrosa.

Com o· fixação oficial do. Monopólio Estatal, a cam....

panha restava viteriosa. O que n�o aplaudimos, depoiS""
foi 11m prolongamento7desvirtuado: dessa campanha, ceJ]l·

manifestas explorações comunistas. i

Aí fiea a história do nosso entreguismo. E com ela�
de calva amostra, as mentlra;s /d� . EVOluçãO. Fossern�
entregwistas e por certo o Centro Catarinense não nos ia

ria' o agente 'de publicidade dos se!ls extensos comunica::
dos. E, evidentemente, não poderiamos contar o.om a C,O

·laboração dos mais árdorosos rnondpolistas. E muito me...

nos, em editorial, aplaudiriamos a -slOlução patriótica que
o Gene-ral Dutra deu ao problema, sob intenso júbilo do

Brasil inteiro.
Corno se vê, nessa �ampanha, tomos n?a:G eficientes;

que o· ilustre d,eputado Saulo RamiQs, que nela ingresso�
apenas com o interesse de fazer monópolio para e seU·

cartaz. E a· prova disso está no levar o seu partido para.'
as farturas. capitalistas de um sócio, de trust. .

;?-��'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


