
Cessaçãi das hostilidades na,Cor'éia
InIciou �nas atividades" a?:�'" '�i,são que

,

estudará essa ,1Í0!�1�t\: :��ê
.

.

N<?V� YORK, I!> (V.A.):.-;:- A aé:YS,>�!.àâ9_s".1I�'t.�� antes da

Comíssao que esta prapar�;t�<io·I"QlIDJAY.élÍ:Cia a se1-''illantida com

a aplicação do plano de s��çã:O' o"general Wu Hsiu Chuan che,

das hostilidades na Coréia deu fe da representação comunís

inicio à sua sessão de paz, con- ta chinesa. Nos circulas bem

vidando o delegado dos Estados informados revelou-se que o ge,

Unidos, sr. Ernest A. Gross, pa- n.eral Wu ainda não tem �ntEe·
Ta uma conferencia privada. O VIsta ma.rc:da com a con;�ssao:
sr. Gross foi nomeado para re- A comissao para a Cor�Ia fOI

presentar os EstaoUnidos nas nomeadapn.�em pelo presidente
negociações para o estabeleci, da Assembléia Geral, sr, Nasro..

menta de uma tregua ná Coré- llarh Entezam, compQnd?-s�
ia O obfetivo da reunião de ho- da sua pessoa, em sua qualída

'je' roi ouvir os pontos de vis- de de representante da Persías

.......................... e dos srs. Lester Pearson, do
Canadá e Sir- Benegal N. Rara.

'C,EL'SO, RAMOS da India. Anuncíou-se autorí-
JI zadamente que, se for necessá..

Dizer dos fatores -morais que rio; a comissão poderá envíae
se conjugaram na prestigiosa per- um representante a Peípíng
sonalidade do sr. Celso Ramos é Acrescenta que, quanto a este

assínalar-lhe a têmpera do cará- ponto, ainda não foi tomada.

ter enríjado no trabalho e na ex- �ma deliberação definitiva.

periência, através de mu'Itiplas (l
- S -

grandes atividades que valeram ao
PERSPECTIVAS

.

prezado coestaduano a posição I Nova York, 16 (V. A.). - pt

de relêvo que tem nos circulas' comissão yriplice para tra��r
da cessaçao de fogo na Coreía

começará hoje a procurar oa
meios de persuadir os comu

nistas chineses e as castigadas
forças das Nações Unidas a po�

,..J rem termo ao combate na Co.
réia. A notaria oposição sovié
tica compromete, entretanto, o
exíto desses esforços, mas o

Comité prosseguiu em sua ta"
rera. apesar disto. O trio ..•

presidente <4L Assembléia Nas ...

rollah E'ntezam, dai Persía- Si�
Benegal Rau, da India e Les
tes :2.'. Pesarson. do Canadá �

realizará hoje a sua primeira

I
reunião. Sua próxima iniciati-
va será auscultar do represen,

I tante da China comunista Wu
Shiu Chuan o que o seu gover
no considera aceitável. para a

cessação de fogo.
sociaís ,e no alto comércio e na I

d
Sa;�e"se q:ufe tOS Estados dunL

indústria de Santa Catarina. I .

os ja mam es�ram que ese

,
,
Padrão de fidalguia que é ele,' jam depor as �rmas, uma vez

Cf0_ Exiniram (tI reno-bU.. as suas rodas de amigos se eOH •
que os c�mumst�,g ;�çam _o

Y. P tam 'por onde quer que seja pr s-
I mesmo.

.

onquan O
.

u nao

caDOS ii reDU 0"1'� sente com a espontaneidade de'
tenha feito a �ste respeito quaL

UU' _'. I quer declaração, o representan-

d • b
seu afeto, e�lbora nao se vuIg'an-, te soviético Jacob Malik decla-

P
e "C eSOD ze por Iáceís e estudadas

expan-I
rou que os chin�ses deixarão a

r rese
..

nte O Sr. Nerêu Ramos" como' WASHINGTON, 16 (V.A.)
sões. 'C.oréia se as tropas estrangeí,

d d d
É, sobretudo, leal e sincero. Iras - das Nações Unidas ....."

convI 81 o e bonra (. .' Os republicanos da Câmara dos Franco 'até a i aparente frieza de abandonarem também o país.
, Representantes aprovaram u- alma, -tem, no seu .íntimo, entre- ; A Assembléia Geràl. com a

O sr. Danton Coelho, presí, nondas Santos, Alves Seco e
ma moção, exigindo a demissão tanto, as virtudes que tornam a exclusiva oposição do bloco so

dente do Partido Trabalhista Francisco de Assis Correia, ai do secretario do Estado, sr. De, estima e a solidariedade um laf!ü viético, estabeleceu ontem o

Brasileiro foi homenageado mirante Pinto de Lima, sr. Cio an �ch�s�n. .

i indestrutível de amizade e dr ('::1- Comité e instruiu-o a procuraI

quinta�feira ultima, cõm um ro Aranha, embaixador Negrão. .� deCISl1JO fOl tomada na reu-· maradagem os meios de fazer cessar a guer�

grande banquete realizado no de Lima, além de -

numerosas)
mao anu�l de todos os 'mem-I Como politico, a sua influência ra na Coréia. A mesma resolu'

Hotel Miramar, na capital do ·outras pCSSÔaiS. ' \.

"I br?s
republicanos_ na Câmara I

é igualmente invulgar, ,e ele a ção designou Eutezan para' pre�

pai$.
. ,I Ofe11ecendo o banquete,

.

fá. baIxa �o Congres�o dos Esta� e�erce com a ni'tida compreensáo
sidir O grupo e este imediata..

'Tomaram paTte nessa festa lou inictialmeme, iQ

IsenadOrj
dos Umdos. Devera o texto da

do r,espeito que se devem a tôda� men,te, escolheu Ra� e Pearson

qu� �oll\sti�ui ver,dadeira consa- Alencastro Guimarães,' que resolução ser enviada ao presi- as convicções legitimas. Incapa�' para fo�marem o tr�o. Os Esta
graçao ao bravo coordenador da chamou o�homenageado de um dente. r::ruman._A?, mes�o te:n- de descer ao niveI da infámia, em

dos Umdos, que Juntamente'

vito'ria, do sr. Getulio Vargas, I, homem· na acepção da, pala' li pOe' e:pg,e
a Il1.oçao modIÍlca.ço.es com a Inglaterra apoiaram 'a

\ g r I que s,e comprazem as naturezas

.cerca de quatrocentos convi" i vra. A seguir, em nome dos
,aIS no pessoa e na polItIca insensiveis a iJnpera.tivos de digni. proposta, designaram o delega-

vas, destacando�se a presença' intelectuais falou o profes� que tem ca�sa-do a presente faL dade pessoal, o sr. Gelso Ramos IS
do da ONU Ernest A. Gross â-

.do sr. N""reu Ramos, como con-I sor Josué de Castro. ' I ta de confIança" no l;:>eparta- I a
O tenente�general Willis Criten'"

'< ln t d E t d E
um po itico que nunca perdeu

vidado de honra, do sr. Café O sr. 'Danton Coelho usou en.o o S a O s�ara�se que llO'ção das responsabilid'adês de berg para servirem como ofi·

� Filho, vice-presidente, eleito, I' da palavra depois, para agora
os senad.�res republlc.anos, e.m d

ciais de ligação dos Estados
sua reumao a al d chefe, que soube ser á frente a

dos - gove'rnadores Juscelino f decer a homenagem. Seu dis, '. ,s.er re Iza a am_ Unidos no Comité.

I
da no dIa d h t Comissão ,ex:ecutiva do Partido So

Kubitseheck de Minas Gerais curso que -foi muito apLaudi
' e oJe, ornem ames' . . '. .' Espera-se que a Assembléia

.

'

d
" 'ma atitude ,Clal Demcrahc,o como s,eu PrC,Sl I h'

Ernest0 Dorneles, do RIO G. o, conclum. com um apelo _'. \ dente.
cone ua oJe o seu calendário-

do Sul, Pedro Ludovico. de para que sejam esquecidos as! A moçao republIcana tem o I
w

.

. de. matérias para 'esta 5a ses.

Goiás, José América de AI. divergê1fcias de ontem e que! seguinte texto:
,I ao será nunca um vencIdo, são, exceto o problema corea·

meida, pa Paraiba" e Jonas se unoam, 231ra a grandeza do "A confiança ,do povo norte- porque os ideiais dlj sua atuação 'no.
'

B I
. 1 parLidária têm gran'dezas que se '--7--------

Santos Neves, do Espirita San- raSl. ameriCano em sua direção nes
não aferem por ambiçÕes indivi f'b

.

b
•

to, dos senadores Marcondes Coube 'ao senador Marcon· sa hora criti'ea. é essencial à
duais. tJ egoI. 0)8, O

Filho, FraRcisco Gallotti, Lan' des Filho fazer o brinde de nossa segurança. E' totalmente O I R f'
_

A I S Iddulfo Alves, Napoleão Alen. honra ao presidente Getulio assento que o secretario do Es-
e s� amo.s az, anos amanha. ( m- a 8nba»)t

,castro Guim:arães, Braga Pi Vargas, dizendo que aquela I tado Dean Acheson e o Depar- MerecIdasl, iPoIrtanto, (as bOIn-eua
RIO 16

nheiro: E'pitácio Pessôa e Pin- esplendida festa demonstrava

I
tamento do Estado, iSOb a sua di gens que, através dos cumprimen· 1" (V.A.) - Depois de

to Aleixo, deputado Gurgel do o sentido superior e luminoso reção, perderam o confiança do
t tos que rece'berá, lhe �erão trJbU.

um ongo cruzeiro de.instrução

AIDaral, Abelardo Mata, Alti- em que os manifestantes colo Congresso e do povo norte-ame-
tadas, agora corno nas angs ante i�;ád�:������::b:r�r�

no- Arantes e Paulo Ramos" cavam.a politica, ricano e não podem ambOs rea�1
riores. Essas, demõnstrações de veleiro "Almirante' Saldanha".

embaixador João Neves da Di�cursou por ultimo o sr. ve-Ia. Reconhecendo esse fato, simpatia ,e de arri!zade, todos os Conduz .êle a seu bordo a tul'"
Fentoura, sr. Lourival �ontes Lou�lval Fontes que levantou viemo.s .insistir para que, em I anos r�novadas, lh,e dirão a}nda ma de. guardas-marinha d....

"que representou o preSIdente o br�nde de honra �o chefe da benefICIO do nosso país, Mr. A-I do mUllo que a sua personalida- 1950.
u

Getulio VargaiS
.

sr
.. Hugo Rp__ Naçao, gen.eral EUrICO Ga:;par cheson .seja substituido como

I'
d'e' vale para' os q�e a conhCCf,)ll Durante o cruzeiro, que vem'

mos,' ceI. IBenJamm Vargas Dutra, pedmdo aos pre3�ntes secretano do E'stado, haja mo_ de perto ,e lhe -apreciam os dotes de realizar o "Almirante Sal-

prof. �osué de Castro,.generai.s que �1'l?uessem suas, taças pe. dificações no Departamento do morais.
I

d h

Z.enobIo da Costa, Cn'o ESpI la fellcIdade do preSIdente, pe- Estado, alterações no pessoal e I "O ESTAnn.." se a�'�ocl·.". ','.0111

an_ a" escalou pelos principais-

G I 1 d
-';'" ''''''." portos do mundo, tendo sofri-

rIto Sa.nto C.;ar��so. e
__o�s � paz e pe a gran eza do Era' na pqUtica responsavel por es- este reg-istro, a lessas J'u;;tas de- d

'1\1r t b ri E sll f lt I
O reparos :pos estaleiros inglê�

.m,011l (€11'0, TlE-.adcIros �panll,.. '.

"

j sa. a 'a de confiança". monstrações.
'

_
ses.

o lUIS .ANTIGO DLUnO DE SÁNTA CATARINA ,

7"")J'IRúlc • D. Ger••te, SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBÊNS DE A.RRUDA JUl(08

Ano XXXVI' Florianópolis- � Domingo, 17 de Dezembro de 1950

Encorrados OS tra�al�os �o Sena�o
Representantes de todos os partidos enaltecem o

sr, Nerêu Ramos·�«PresidetÍte 'modelo, pelo ,seu
equilíbrio, intelígencia e serenidade", afirma

o senador Marcondes Filhu, do P.T.B..
'

RIO, 16. (C, P.) - O Senado encerro-r

QS atividades da quarta sessão legislativa
ordinária, após diversas orações congra-.
tuJatórla's, proferlci'as pelos respectivos
líderes dos partidos, Falou inicialmente
o st Kerglnaldo Cavalcanti do P. S, p"

_para salientar, na direção dos trabalhos
na orientação segura que, na mesa, vem

destacando a atuação do sr, Nerêu Ra

mos., e pela cordialidade que entreteve
as melhores relações entre os Senadores,
Em nome da UDN", discursou o sr. Ha
milton Nogueira que, ref'errndo-se ao sr,

Nerêu Ramos disse ter sido um presíden
te Incomparável, "que vem dando um

exemplo de impecabllidade na direção
dos trabalhos legislativos".
O líõ'er da maioria, sr. Ivo de Aquino,

que foi o orador seguinte após outras

considerações, disse: "Quero dirigir uma

saudação ao meu partido, Se minhas pu'llavras pudessem ser suspeitas da Iígação
de ordem política que me prende a wo

sêncía, estariam entretanto amparadas
nas vozes dos representantes de outros

partidos que, .clara e abertamente, fize
ram devida justiça à altura da dignidade

'"com que vossência presidiu esta Casa",
Em nome do PTB, falou o sr. Marcozr-

..;)

G�ande homenoqem
sr. Danlon Coelho

,

\

des Filho, que disse nada mais ter a

'acrescentar em louvor do presidepte da

Casa, à. mesa, ao funcionalismo e à bano

cada da imprensa, para concluir aceno
tuando que de fato, o sr, Nerêu Ramos

foi o presidente modêlo, pelo seu equl
Iíbrto, inteligência, serenidade.

'

Por fim, falou o sr, Nerêu Ramos, ex

pressando, Inicialmente, o seu roconne
ciment'o PFlo julgamento com que êle e

a mesa f�ram honrados. Congratulou-se
com os

s�'n�ores
Pelo' trabalho realizado

no sentld o'e assegurar à Nação' a rea

I1za�ã() d s seus '�upremos' destinos, a

respeito da movimeritação da política de·
terminada em virtude dos problemas élet
torais, Disse, à "certa ('.,�tura. que, dentro
de algumas horas, o Senado voltará a

"

-...

funcionar, em sessão extraordinária, ten-

110 a certeza, porém, de que a norma que
'

traçou, desde a instalacão, seria manti
da, )9 sr, Nerêu Ramos concluiu com as

.segúíntes
,

palavras: Cumpre-me assegu-

rar à imprensa brasileira, através de sua

bancada, o vivo reconhecimento da Mesa

pela compreensão, Intelígêncí a, brilho e

pelo espírito de cooperação que sempre
'! revelouv.'

• •
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Q ESTADO- Domingo, 17 de Dezembro> de 1950

TEI.HADO_

�ONDAlIT

DURAVEL
• Elaborado com material betuminoso
inalterável e fibras de alta resistência.

• Recoberto com mineral relratário.
'

• Moderníssimo sistema de fabricação
norte-am,ericane.

• Pesa 5.1AI Kgs. apraz. por mt2.
• 1.000mts2. transportam-se fàciJmente em
um caminhão pequeno.

• Requer mui pouca madeira para sua
colocação.

�CONOMICO
• Baizo custo inicial.
• Grande economia no trCldsporte.
• Madeiramente levíssimo.
• Colocação fácil .com pregos com·una.

I ONDAIIT S/A

Distribuidores Pro Santa Catarina:
CARLOS HOEPCKE ,SIA

lira 'enis Clube Curso de admissão
PROGRAMA DO MES DE

DEZEMBRO
Dia 17 - Doiningo - Soírée do

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

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

obrigado a apresentação de convi

tes e para os associados do Líra

o talão do mês de dezembro
Haverá severa fiscaliaação na por,
taria.
Dia 25 - Segunda-feira - Gran

diosa soirée de Natal - Ambiente a

caráter - Grande ornamentação;
Inicio ás 21 horas - Sorteios de

brindes as IeDhoritas. A tarde -

Grande tarde infantil com farta

dístrihuíção de brinquedos aos fI.
lhos dos associados com inicio ás

16 horas.

Dia 31 - Domingo .. Magistral
baile de gala - São Silvestre apre

sentação das debutantes de 1950 9

Sociedade. Apresentaçíio da dança
da Polonaise ',- A atração dos tra

dicionais bailes de reveilion do Clu,
be da Colina.
Todas as festas serão abrífhan

tadas pela Orquestra -do Clube sob Ia direção do magistral pianista
Murilo Ulisséa - Exclusivista: 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.
Previamente será anunciado o lm,

cio dos ensaios para as debutantes
e dança da Polonaíse,

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

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

.

Inicio' das aulas: 4 de Janeiro. ,
Inscrição: "((ia-s 2 e 3 de Janeiro, .das 8 as 10 horas da manhã.

Local: Altos do Albergue Noturno, Av. Hercilio Luz N° 20.

Curso completo: Cr$. 200,00, pagáveis no ato da matricula.

Informações antecipadas: Rua Alm. Lamego 67.

I

ENO. TElEGR. "ARGENOTEl�'

TEL. 25.7233
RUA CRUZ LIMA, 30
nl'lll'l DO flAMENGO

Não de esmola nas ruas. Auxilie
as associações beneficíentes,

GAN H'E
UM

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

em virtude de já estar novamente funcionando a LOTERIA FEDERAL.

reiniciaremos nossos SORTEIOS normais a partir ,de dezembro, em

diante mensalmente, pela ultima extração de cada mês.

Outrossim cornunícamos que por determinação do Sr. Fiscal de

Clubes de Sorteios, fica esta Sociedade aguardando o despacho da -su

toridade competente para designar a data da realização dos Sorteios

atrazados, face a paralisação da LOTERIA FEDERAL, agora já em n-i

vas atividades .

...()�)�()�()�()�()��()�(,...()�().-.c)..

P�antõ�s. , E:���r!1:�p:tina17 Domingo - Farmácia Santo
e brilhante entre ás 11 e. 12

Antônio - Rua João Pinto. I horas, do dia 14 do corrente,
23· Sábado - Fárrnacia Oatarl..] no centro da cidade. .

nense - Rua Trajano.
I Trata.se de joia de grande

24 Domingo - Farmácia Catari, valor estimativo. Gr!'l+'p·_- -.�
com Cr$ 1.000,00 (mil cruzei,

nense - Rua Trajano. ros) a quem entrega-lo á Sra.
25 Segunda-feira (Naval) - FAr- : Dr. _Osny de Magalhães Ma,

macia Noturna - Rua Trajano. I chado - Rua D. Jaime Cama-
30 Sábado - Fárrnacia Santo. ra, 40 - Te!. - 1186. .

Agostinho - Rua Conselheiro Mafra

3.1 Domingo - Fármacía Santo

Agostinho - Rua Conselheiro Mafra

O serviço noturno será efetua

do pelas Fármacias Sto. Antônio

e Noturna, situadas ás ruas João

Pinto e l'rajano nO 17.

A presente tabela não poderá
ser alterada sem prévia autor-iza,

ção de.ste Departamento.
Departamento de Saúde _Publica.

em 27 de novembro de 1950.

1
Pa

ra.
colocar SOLA

em SPD Sapato
PROCURE

Oswaldo

Luiz Osvaldo d'Acampora

Inspetor' de Fármacia

telefon es 1.536 e 1324
P. 1 � de NoVo p. �2- 2'. andar

Escritório de Conta
bilidade Santa

Catarina
Não de esmola nas ruas. Auxilie Dirigido e orientado por té-

as associações henefícíentes. cnicos diplomados e compe-
................... - .... - , , .. , . tentes. A ceita-se qualquer
...leu f.Ud ,.•• _........ serviço atínente ao ramo, in-
....... filiai r clusive correspondência.
II ú. ""••eat. ••• • ..t.. Preços módicos.
, te ,ao e ... "'DlPOLJIO� Ox. Postal, 3-18. Florianópolis
, e.dera.a. iii.. c.aol1< Rua Crispim Mira, 41
.UTUO PUDIAL. Sta, Catarina

(

corte de casimira

inteiramente

de GRAÇA
Peça explicação jun.
-tando um envelope

selado

Caixa Postal, 4587

SÃO ,PAULO

VALVULA·S

..."Ii,_
MAIOR 'ESTOQ'UE

Atlântida ,Radio Cal. Lda.,Rua Trajano, 3t

.\

\ ,

•

---------��--------------------

Sedan 2 portas, em 4," côrel
diferentes. Interior espaçoso.
Grande perta-malae, Economia
sem igual: até 14 kms. por litro I

Mas Anglia e Prefeet
não são apenas econô
micos. Ambos oferecem.
ainda: interior espaçoso,
construção s6lida, aea
!?amento perfeito. São
fâeeis de 'manobrar no

I . tráfégo da cidade ••• são

simple s de estacionar1

Procure conhecer ês
tes ôtimos produtos da,
F.ord britânica.

Peças legitimas
e Serviço Ford
em todo o Brasil

PREFECT
-Sedan 4. portas. Estofamento
de couro. Espaço à vontade
para 08 passageiros. Amplo
compartimento de bagagem•

.Faz até 12 kms, por litro•

.I
;
•
I,
f

Produtos da
/

\
�..",.�._-�

rORD MOTOR COMPANY LTD.
DAGENHAM, INGLATERRA 1364,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Puro J,linh o vestidos

\.

e taltleurs por Cr$ 8.0,00para.

Calças de Iropiê'aI para praia
. r····,. .

- s-

Saias p1issadas a Cr$ 145,00,

metro
./

a Cr$ 9,8,00 j

�M Universidadé ·de .São Paulo
Faculdade, de Medicinà

Panelas de Pressáo ARNÕ
,

a, fr$' 5tO',00 .

Grelhadores Elétricos ,,)t1azem anos, hoje:

C·r$ . '2:00,-,00
'.'·:(S1·. )Vi]son Leal Moura.

J .,; S�. Q.' Eridite Andrade Costa.

'\, _ .-81'. Cél�o. Ferrari, fuucíonárto pú-

Elefrolandíà'

Ibl�
;�e;:�10 Alm�ndros.

.

Rua Arçípreste - Paiva - Edí I T I � Sra. d Djarn ira Tavares.

____________________._p_a_s_e_-__e....;f_l_e_O_·_...;..o.- _ Sgto. Olavo Spalding de Sousa.

Na -sole
..
ne formatura des C'ursos sr. J,�:�I:�u�r[i:i;H!o�inO, "" d.O

,
.

_ Festeja, amanhã, o seu ani�ersarlO

foC' ,.a"s SI-c os' de Cole'g,.o «D' ias" ....V'.e''Ih' o » natalício, ã interessante menina' Aymara,

" dlléta ·filha do C/r. Benoni Laurindo Ri-

bas, diretor do Departamento de Saüde

Públtca do Estado.
.

ÉSPER�DlÃO AMIN

ANIVEl.RSARIOS

.. a

na

._ :�,'1
Nós os estudantes, ternos um de-' COlegas: .

.

''Ver, um dever para conosco e para I Vós ides estudar engenharia,
-com nossa Pátria, para com nossa química, ciências soclais, juridicas,
.familia e nossos amigos. Devemos Ides para as Universidades, onde
lutar pelo engrandecimento e forta- exornareis a vossa. cultura .com

.leoímetito do nosso pais, pela árre- mais flores, porém, qualquer que
;gimentação das fôrças propulsores seja a vossa carreir-a, deveis enca-
•do progresso no sentido d,� uma rar a situação como ela é .e não

-época melhor, mais justa e de mais como vos parece ser.
.

_ .1;' ,�
felicidade. Assim faço-vos êste apelo' .finãl,

I Colegas:
.

I esta advertência s'em pretensõus
Estamos com O· curso coleglal ] de pontific·ar· de estabelecer nor-

, "
'

-t,erininado. Possuímos o nosso cer- mas 'de conduta: '.

tíf'icado ,e com êle e' com nossos es- Lembrai-vos sempre do vosso

.forços estaremos aptos a ingressar colégio; dos vossos mestres, e não
no 'ensino superior das,Univcrsi segureis 'com o egoísmo absurdo e

-dades do Brasil. • ávaro dos adeptos da fuga como

Aprendemos bastante e temos de solução, a vossa cultura. ResIi'onsa
.aprender mais ,e mais, porém, este bilizados. socialmente, võs. ser�is
lifim3sb saber atual alicerce 5Cl'Ú de por isso. Não é ju:sto que vos en-

nossa cultura e sôbre êle sustenta- claustureis em vós mesmos que vos

a-emos, em todos os minutos, em refugieis na vossa torre de mar

.tôdas as horas, em tôda a vida a fim, enquanto todos. precisam de
-conduta de nossas ações o descm- vós e vós precisais de todos. Se vós

.baraço de .no�s 'experiências, a tivestes a ventura de ver VOSS'1. in-

fôrça de nossa luta. teligêneià aprimorada nos bancos

escolares� por mestres, Iernbral-
Surgimos ,à luz da natureza e mer-

vos de que milhares e milhares de
-gufharemos nas trevas do desce- jovens semelhantes a vós' sofrem
.nhecido Eventre estes dois misté-

pela própria Ignorancla. pela falta
-rios, dêsse alvorecer a êsse anoüe-

, de ensinamentos, pela
.

miséria em
-cer. na metamorfose maravilhosa ,

\ que VIvem. Já vai longe a aura li-
da nossa existência, ora florida, h I',

. oera ísta que fez surgír : Ruy Bar-
<ora ti-íste 'ora eufórica- ora apaixo b., . os'a, poje' deveis compreendel- a

'nada, ora 'sonhadora, seremos aqm- situação de cada um adstrita a di-
lo que a. nossa inteligência, a nos-

versos fatores que a determinam,
''lia fé e os iJ10SS0S guias pronorcio-

.

I até que ,se desvaneça esta d,Btermi-
.naram comi seus ensinamento,;. -

d'J naçao, e ai, lios menos priviJe"g-ia-
Não foi à tôa que tim pOe�,[L ca- dos que vós, ,a' contribuição de vos-

�:tarinense um dia cantou:
sa cultura e dividi com ê�es a vos-

.

.

I
sa inteligência, porque estareis

"6 Mães! Estendei vossas filhos
d'" d·. 'd' d ó'

, .' d]
anuo ,e IVI ln o a V s m�smo;;,

, [a bena das estra as , t b' I
. ,

. I .'
que am em uta.Is, que tambem

como sImbol�s de lu�" é ta �ez], sentis os reflexos diretos desta si
[então o VIajar creIa tuação desesperadora dos -dias

na jornada eterna". atua.is.
.

� �
.

É o milagre do .amor, a fM�a do E, lembrai-vüs, d�s v'erso� de

<exemplo, solfejadas ,em versos. Ê o Castro Alves, no salão nobre da Fa

ideal personificado,
.

é êste ideal culdade de Direito de RecUe, quan
<que em todos -os moços existe, que do recitava "O Séc:;ulo" diante da

,"sonhamos' para nosso futuro sem- austeridade escravocrata da época:
Ilre melhor' mais produtivo, mais E v6.s, arcas do futuro,

.
,

ruela, visando as nossas conquislQs Crisálidas do por,vír,
dentro de 'nossas possibilidade". Quando vosso brad-o ousado

Portanto, percorrida esta primei- Legislações construir,
ra etapa sejamos fortes na luta pe� Levantai um témplo, novo,
lo melhor caminho, cultivemos a� Porém, que não esmague () povo,
'f.aculdades do espírito, façamos de Mas .lhe seja um pedestal!'
nossa vida um conjunto harmonio
'SO, tal vez ai esteja a felicidade. E

não nos esqueçamos daquilo que
nos 'é indispensável para a exig'ên
,.(lia de nos:sas ;uções. Com csta sa

bedoria nós leremo� meditado com

:acêrlo, nós 'Pc'nsàremos c�ítica
J11ente e muito. do misferi0sJ, 'se

desvendará. E, Sc é verd2,de que
.() Velho Eclesiasles tinha l'azãp
suando dizia "Nihil 'sub soilJ nO

'Vum" - nada de nOO/o sob G .-;010.

'Verdade maior será "Nihil sub so-

. 1e constans" nada constante sob ()

:sol (P�ui e a lógica Jurídica). TIl

-do se ',transforma, tudo se met!l

morfoseia e ,esta é a tarefa de nos-

'sos espíritos, descobrir, ampl.iar e

desepvoher.

_ .Transcorre, amanhã, o aniversário

natalício do -sr, El;peridião Amin, do alto

comércio desta praça.

.Fazem anos, amanhli:
_ Senhora Cora da Luz Meueiros, es

pôsa ..do dr. João da Silva Medeiros Fi

. lho, deseInbargador aposentado.
JoV'em Rubens Pittigliani Prates.

.:;__ se, JO'ão Machado.
_ Ma�stro Pedt"o Moacir da Rosa.

_ ÂlvarÓ'i\rmal�o, filho do sr. Mário

Abreu. �
. ..,'.

.

_ Sr: FrWolino Xavier da Rosa.

--:. Sra. Irerie Moreira Pinto.

_ Sr.' Bruno Batistotti.

Enlac-e - ALMEIDA-VIANNA

Constituirá acontecimento de grande
projeção social, o enlace matrimonial, a

realizar-se amanhã segunda-feira, nesta

Capital, da gentilíssima senhorita Yolan

da Almeida, díleta filha do sr. Lourival

Almeida e de sua espôsa, d. Anália Fer

reira'de',Almeida, com o sr. Eugênio Vian

na FiiilO, gerente.' dá flUal da Condoroil

Tintas S. A., em Florianópolis.
O ato 'civil; que se realizará às- 10 ho

ras, na residênciá da noiva, à rua Fer

nando Machaçlo, 22 será paraninfado, por

parte da noiva, p�lo· sr. Vldal Vieira Du

tra e senhora, sr. Antônio da Silveira e

senhora, e por parte do noivo, pelo sr.

dr. David José da Silva e senhora e sr.

Leonel Pereira e senhora.

A certmônta religiosa será efetuada às

11 horas na Cateei'ral Metropolitana, ser

vindo d� testemunhas, respectivamente,
o sr. Eugênio Marques Vianna e senhora

sr. .Jt>sé Vieira Dutra e senhora e Louri

val Almeida e senhora, dr. Romeu do

Amaral, e a senhora d. Eucharis Vianna

de 0I1veI1'a.

Enlace: PEREIRA OLIVEIRA-CAMPOS
,

AGUIAR

Realiza-se, . amanhã, dia 18, na Capital
da República o enlace matrimoniaL,do

nosso conterrâneo engenheb'o Ivo Perei

ra Oliveira com a distinta senhorita EI- \

cini Campos Aguiar filha do desembar

gador Eliazar Campos Aguiar e de sua

exma. senhora Maria Rita Campos Ag1:liar.
Ao distinto par, cumprimentamos e de

sejamos felicidades.

"a salv;LÇão dos asmáticos"

As gotãs ct�e dão alívio imediato na.s

tôsses rebeldes, bronquites crônicas e ;iS

máticas, sufocaçOes e ansias, chiados -e

I ?ôres no 'peito'. Não têm contra-indica....

ção. Nas drogs. e farms. 1
TERRENO,

----------
.
.....-. VENDE-SE· 1 lóte situaào ã

Artig'OS de Natal 'Avenida MauroRa�os pert'J.
. do C.ampo do ManeJO.

EMPÓRIO ROSA ,Tr�tar .nesta �edação com o
.

sr. SIdneI Nocetl.

Sua beleza e sua ,mocidade dependem' de sua s,aúde
E sua saúde depende do remédio (onsagradô;:

I REGULADOR· XAVI·ER
11-

-

N� 1 - EXCESSO N� 2 - FALTA OU ESCASSEZ

lRE_GULADOR XAVIER - o remédio de confiança da mulher

ALEGRE E FECUNDA
com nervos fortes e saúd� perfeita '1

GOTAS

MENDEll
"As gotas' da JU\>'entude"

Dão' vida nova; aos fracos e nervOsos,
de ambos os sexos, 'Cedos envelhE'cidos

pelo excessb' de trabalho físi�o e .mental.
.Não têm contra.lndicação.' N� farms.

e .drogs. do Brasil. \

·1'

na

\

A' MODELAR !,!!

Escola de Elifermagem de São Paulo
I

Edital· de �atricola
Em nome da Diretoria da Escola de Enfermagem de São;

Paulo, anexa á Faculdade de Medicina da" Universidade de São

Os candidatos deverão apresentar-se na Secretaria da Escola •

a.no •

. uteis, munidos dos seguintes documentos:

.J
1) - Diploma de Escola Normal Oficial ou a esta equipara-

da. ou certificado de curso de ginásio;

2) Prova de idade,miníma- de 18 idezoito) ;

Paulo. faço publico a abertura de inscrições para matricula ao cur-

so
. normal de enfermagem. de 10 a 30 de dezembro do corrente

á; Avenida Dr. Adhemar de Barros. 440 das 9 ás 16 horas, nos dias
I

PARA CASIMIHAS, LINHOS E TROPICA;ES
,'Importante firma

(.
de �ão Paulo, procura n9mear m;n agent,e idô

neo ,em cooa localidade deste Estado. Paga-se bôa comissão, e Il!inda

concede�se nas vendas ótima bonificação. Mostruário variado e gratu!..
lo. Vendas pelo sistema d� Reembolso Postal.

Os interessados, queiram redigir carta com todos os detalhes pa
ra. TECIDO� MELHEIRO - Caíxa Po!stal nO 4.020 - São Paulo.

3) Carteira de identidade;
� .

Prova de sanidade e

5) - Prova de idoneidade moral.

São Pauo, 20 de. novembro de 1950. .
'

.,,_ ........... �.. ...._,:._,.,. .. ,

HELENA DE BARROS SILVEIRA
Secretária<;

.....,.(�
•.

..:..._ ! 1

AGENTES - PRECISAM-SE

\

Cr$ t.150.00
.�

o quanto custa uma enceradeira

A -8 N O'
E L E,C'-TROLAN:D 11A

kuar Ar,ciprestt: Paiva
• I ,

BdifiCfo Ipasel-Terre,o
., '

�,:tr·
'..Ii;Jo":_

'?:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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P O R Q I,J E seu bebê deve ser

imunizado no primeiro ano de
vida. i((criança nasce naturalmen
te imunizada contra certas. doen
ças infecciosas. Essa imunização
logo desaparece, deixando o bebê

. exposto aos germes de perigosas
enfermidades. No primeiro ano de
vida, .

o bebê não é capaz, por. si
mesmo, de readquirir a imuniza
ção contra éssas enfermidades;
porém o médico pode protegê-lo
através de inoculações apropria
das. Proteja seu filhinho quando
êle mais necessita! Assim que êle
completar 3 meses, consulte o mé
dico sôbre como imunizá-lo !

Doenças graves costumam atacar na in.
fância. Com a poema, o medico pode

proteger seu ""bê.

\

•

!. quiser receber,. durante êste mês, seu exemplar grátis do folheto "C0l'l10 Proteger Sua Scúde",
escreva para E. R. !qu·bb & Sons do BrasiL �ecção de PtJ�!iddoc'e. J 7, Caixa PestQI, 225·A- . Paulo

•

quites.

PROGRAMA DE1MUNIZAÇÃO
,.

(;(J.qudu,cfr,e - Passe a vaci-
.

ncr aos 3 mese;.

1)a'tilJ.etL - Cornace aos 6 me

ses ou antes. Repita quando Q..

cria�ça er,trar para Q escola.

7Jitte'tia - Comece �ntre os 3

e 6 meses; repito entre os. 18

e 24 meses I novamente q�an

do a criança entrar para à as

cola e, finalmente,aos
12 anos.

Neta: Talvez seu médico o eeon

.. lhe a vacinar o bebê contra o

�ÉTANO _ o que em geral se. toz

simultâneamente com os vaCInes

contra a difteria e a coqueluche,
em uma só injeção.

Importante ! Siga êste prog.rama para a

vacinação de seu filh.inho. Não confie
na memória.

cO N T R A QUE enfermidades
você deve imunizar seu bebê.
Coqueluche, varíola, dítterta - estas

são três enfermidades temíveis,
espec�almente perigosas durante a

primeira infância e a meninice.
Muito contagiosas, atacam de re

pente e .,:;odem ser mortais. Porém,
se o seu.fílhínho tiver sido imuni

zado de antemão, poderá resistí-las,
,

_!Tlesmo, quando se expuser a essas

doenças. A vacinação é o processo
mais fácil e mais seguro para pro
teger o futuro da criança. Consulte
seu médico no devido tempo. Você
tem o dever de dar essa proteção
ao seu filhó. Não espere!

.

/

.. ;". ,-_o

.

,

- /

��I!A�,�
• As injeções protegerão seu. filho durante
a infância e através dos anos escorcres r

DE QUE MANEIRA a imuniza

ção, feítCl. em tempo, contribui
para próteger a vida' de seu

bebê. A imunização, ao evitar essas
doenças. infecciosas, reduziu tre
mendamente as mortes eau-adas
pela coqueluche, varíola, difteria.
Na última geração, a inoculação re

duziu em cêrca de 50% a mortali
dade infantil causada por essas en

fermidades. As epidemias são agora
mais raraà e menos graves. Mas
não espere a ameaça de uma epi
demia - ou que seu filho atinja a

idade escolar - para imunizá-lo. O
médico lhe di1·á como é importante
imunizar o seu bebê no devido tempo!

SQUIBB
DESDE 1858

211.. (

Irmandade do· S. J. âos Passos
. e Hospital de Caridade

.

Edital de FornecimentoVENDE-SE
INHA1ADO� VICK
Repleto de eficaz medIcamento que.
desentupirá seu nariz obstruido-em
teiundos! C6modo. Atua depressa'

Uma casa e um terreno à
Avenida Tro.mpowski, 52. A esmola dada nas ruas agrava

"'j,
..;;���..&?....&�:!;��..!!....e:!�..:!!.�:.....;...�:�::��.:P'a::��.�::�.�:!:_""".J

'

\ PRISÃO DE VENTRE
ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS

PILULAS DO ABBADE MOSS

De ordem da l\fésa Administrativa da Irmandade doo Senhor Je

sus dos Passos de Hospital de Caridade, desta 'Capital, previno aos

intereSsados que, até o d-ia 20 deste mês, .às 12 .horas, reoeberá esta

lrmandade e Hospital, na sua.Secretaria, propost-�s . .em cartas fecha

das para o forne.cimento de todos os artigos necessários ao seu con

sumo, durante .o .s'emestre de janeiro a junho do �rOldmo ano de 1951-

Consistorino, 5 de dezembro de 1950

.
Luiz S. B. Trindade � Secretario

J

BUSSOL.A
a :revistásua

AGUARDEM

,'botes

O'. foraaS"
�

_.-....... . .

- .....
_...

Um espetaco!o . iné·
dito para

Florianópolis
2a• FEIRA no Palco do CINE

TEA'TRO RITZ
A's 8,30 horas,

SENSACIONAL
.

ESTRE'IA
DE

Gabar Rabicss
.

O Rei dos Gíganos
Oontratado pela RADIO NACIO

NAL DO RIO DE JANEIRO. de
tentor de "GRAND PRIX PARIS

1950", apresenta sua mundialmen- , I
.

te f�ORQÜESTA CIGANA" .

3êêr#lêr#lr#lf#iêr#lr#lr'#ir#lr#lr#lr'#ir#ir'#ir#ir#lr#J r'#ir#lr#Jr#lr#lr#le
E SEUS ÉS'l'UPENDOS SOLISTAS
Condecorados por diversos
Governos Europeus e por:

MME ROOSEVELT
Arte. .. Luxo. _. Musica Fina
e VARIADA! .

Musicistas originaIs .

7 Violinos. destacan�o-se: .

JANCSI .:._ filho do ReI dos CI
,ganos (11 anos), exe�uta com

maestria desde maIS tenra
idade nos mais importantes
centros culturais da. Euvol?a .

Atilla - filho do ReI dos C.lga.-
no - com apenas 5 anos çle �._ _J -
idade além de excelente sol1s- -r� '. para a missa de 30 dias, a ser rezada dia 18, ás 7 hs_ no

ta de violino dirige brtlhante- AU"PA altar do S. Coração de Jesús, da Catedral Metropolitana. '

w.xn�e a ·"ORQUE_STA CIGA_, ....
Por este ato de fé. e caridade, antecipadamente agradecem

MICHEL VILLA'S eXl- Se a plástica do s'eu -busto não a a todos que comparecerem.
mio cimbalista. ..::.. _,;. ------.:

I OUTROS INSTRUMENTOS satisfaz, é tão simples corrigHal
_ Apenas dois espetaculos - Quando os seios são atrofiados fa
APROVEITANDO SUA PAS- cil é desenvolvê-los com a P3!sta

SA81it eP�U�N<5J>�T:2E�.LE- Russa. Quando aos seios falta fir

Atenção: Os mgres.$os. meza, a Pasta �ussa restabelece a

numerados, ao preco_d':!, Cr$. I linha justa da plástica feminina

30,00 (UNICS:»; estaw� �l.f�-I Distribuidopes: Araujo Freitas &
da nOt. "hdal15adOFECIIRA dia 14· Cia. Não encontrada no lo'cal, eu
a par Ir e. -

.

te· d C e 3500
desde 9 horas da manha. I Vlem an CIpa os r'l' • para

UM ESPETACULO DE BOA; a,Caixa Postal 1.724, Rio, que re.

---MUSIQA, QUE TOVRMt�-SE- \'
meteremos. Não at�ndemos pelo

A' INESQUECI . reemlbolso.·
\

• Fsta pub�icação faz parte de uma série dedícoqa aos pro
blemas de higiene e saúde púbLica. Lendo esta série. você
VErá como uma· estreita colaboração com seu. mé"ico não só

protege como também melhora O seu bem-estar físico e men

taL, permitindo-lhe desfrutar uma ))ida mais longa e saudáveL.

Trate as· ·grl··pe� -t +: +. .
. �,� �_� �.� �_�� �) � � � � � � � � � .. � � � �. � � .�T. � � � �. � � � � � � �.�

e resfriados .:€ ��c�ado & Cia, S/A-Comércio. e Agênc!as *
Ao primeiro espirro, dôr de gare ..�. dIstrIbUl�ores. das 3;famadas balanças FILlZOLA, cOJ?1';llllcam que est�o aptos �t" so

ganta ou dôr no peito, comece írae-
, ..�. a garantir a.ssIstencIa permanente as ba}a� ças adq,�Ir�das em su�s 1.0Jas,.�on� .

diatamente a tomar "Satosin" em \
..:.. tando p�ra ísto com os serviços de mecamco .especIalIzado na Fábrlza FIll�O- .

doses máximas, recomendado pelos t la, de Sao
. PauJo, onde. o mesmo .vem .de realizar completo curso de especta- ..:.

médicos ... "Satosín" descon estíona •••
_ lIz�çao em con�ert?s, �Justamento e �eformas de balanças. ..:.

os P·ulrnões tira a r
-

g
u .:. Rua, Joao Pinto, 12-FlorIanopobs.-Santa Catarina -!.- Telefones: 1658-1500-.362 t

, op essao, serra o � I
.

,. .t"
catarro, desinféta e acalma a tos- �. � '"' � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � ��. � � � � � �. � � �
se. Pela sua poderosa ação . revi.

t' ti.+:+..++� � '+ � ++�
garante combate<a fraqueza dei
xada peJa gripe, levantando ràpi·
damente as forças. Procure em

sua farmácia "Satosin" - o dnmi
nador das Gripes, Tosses e RroÍl-

LUliSO. por �ondênGia
CURSO GINASIAL em U o.lei nO 42411), Preparató

rios para Direito, Medicina, olas Militares, Escola 'I'ec

nica de Aviação, etc, CONCU do Brasil, DASP e outros.

COMERCIAL PRA;TICO. Ta ,etc. Matriculas abertas.

13.379 � Curso d; Madu-
82 - SÃO PAULO.reza "BRASIL" - Rua Vito

N. B. - O presente pedi
acima.

)

Muitas vezes nos admlrall105
conservam todo o vigor e 8

to1os os prazeres da vida,
O

siçã,o que lhes proporciop8d1
demonstrarem menos ida

atenção a isto: a DEO
NEURO-MUSCULAR pro
O EMAGRECIMENTO, qUI
e física (FRAQUEZA S
aos 50 anos, cheios de vi
Usando FOSFOSOL, conslónervino, dada a sua �
fosfatos. de assimilação
sentem jovens e anilnlldOS>
Usem, então, FOSFOSOL
depois das primeiras colh
Fortes! Dispostos t Não e�
escrevam ao DepOSitáriO••

..SE
à rua

��:::en-IC oNV ITE
"" Missa· de 30� dia

A Familia Boabaid (ausentes e presentes), Miguel Daux
e família, convidaÍn aos parentes e amigos de·

ROSA BOABAID

• Sejam quais forem suas neêessidades de pneus-
.. desde para carrinhos de mão até para as gigan�

�. tescas removedoras de terra - V. S. encontrará,

� na linha Goodyear, o' tipo mais adequado para
;,

o seu trabalho.

//
// I Porque, aléà de fabricados com os melhores ma-

)( teriais e sob as mais rigorosas especificações téc

. nicas, os pneus Goodyear oferecem esta grande
vantagem: são, desde a carcaça até- -a banda de

rodagem, desenhados e construídos especialmente
para cada tipo de serviço.
Por essa razão, os pneus Goodyear não têm rival

em segurança, em rendimento, em durabilidade!

-==-�

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

os seus filhos alegres, rançam 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 o grande sortimento de livros, jogos e 0- interes
sante sortimento de livros infantis.

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

Faça em case. o

to do seu
/

"

I
<

I

l •

o

i.

liagem .com srgnrançae�pidez I

Ag�ncia :
Rua Deodoro esquina da
Rua 'Tenente Silveira

Frei Se ríco quereis ficar

I
Cemll.', Gravata., Pilamel

_, De mf'Oo tecil e elegQJ \1eia. da,l!I'melbore'i pelo, tme
'Faze! hoje uma ir,sc,lçce orell Pl él.;O!! a6 nll (;ASAtU\IU�

___......_...C""r....c_d_lto Mutuo Predia
.........""�_..,;.

CELAt-.EA - fhU�C�;_M.fl'.!'•..,.J,.�������==========-==:;::!;�:::::::;=::::==;:::::;=-=::!';�........,�!'lF!��!!:iiii;�
��,\� ...� ',) :.�·:��;;;�'f�{.�;:4'�:'i�;�i:t �

r sOb_ NOS CONFORTAVEIS l\.lICRO-ONIBUS

8A�IDO «SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis -- Itajaí - Joinvme�- Curitiba

DO
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Hoje, no Estádiô da. Polícia Militar,
.

com ipíClO às �8 ,horas, prosseguirá
d ,Campeonato Estadual de· IlIelismo 'Ide 1950, promovido pela F.R.C•• :

Orquestra de cigaHamilton Alves
Pronto, Prof. Flávio Ferr:ari, eis confirmado de

maneira categórica e incontestável o nosso comentário
de terça-feira. O que:é que o distinto amigá tem a, di
zer agora, quando o�' fatos vêm comprovar que, deta,
to, o Paula Ramos já; de há muito, tramavaaentrega
de pontos ao Atlético. Sexta-feira, à- tarde, estivemos
na FCD. para colher os fatos na fonte, como o senhor"
nos solicitou. E a fonte não fez mais nem menos do que
nos dar os documentos que atestam, lamentávelmen
te, a ação abjeta do tricolor praíanó, O Guarany. as,
sim, perdeu a chance de aspirar a terceira colocação
do campeonato, lugar que.. por direito e por justiça,
merecia. A sorterentretanto, foi-lhe madrastra, rQuem
nos informou estava bem informado - e muito bem
.ínformadoí ... O senhor, agora, vê, melancólícamen
Ú, a consumação 'das nossas afirmações. QuandÓ lan

çamos um labéu contra 'qualquer cousa que achamos

esteja errada, não: nos impele, ai, motivos 'inferiores.
Essa atitude escusa do grêmio praíano 'encontrou re

sistência imediata de nossa
..parte. Dêsse gesto infeliz

do bí.campeão o senhor não é o culpado, nem o é o

Atlétigg. Quem, então, é o culpado do desmoronamen-'
to do sonho do "indio"? O Paula Ramos? Sim! ... Tô,

da a culpa recai sôbre o clube da estrêla, 0J�ior de tu
do, todavia, é -que o sr. Romário Caríoni no� enviou
urna carta dizendo que "andávamos mal informados é

Informando mal o ,público. Se bem é mal, o que será
bem? .

.. Positivamente, não se pode, hoje, confiar em

mais ninguém. O Guarany? Que vai fazer o Guarany?
Apelar para a justiça do Céu.... Coitado do Guarany!
Tem que se conformar com a desdita que os fados lhe
reservaram. Não soubemos, até o momento em que es

crevíamos esse comentário, qual a atitude tomada

pelo sr. Flávio Ferrari, presidente da mater. diante da A residência do professor
�

- RITZ -

I
::-,Ol)EqN -

confirmação do que dissemos na nossa cronica de
' Martinho de Haro, sita à Rua ás 2 - 4,15 - 6,45 e 8,45 horas ÁS 10 horas.

Brusque. foi. 'sexta-feira passa. Gary Grant - Myrna Loy - Mel- Esporte na téla hO. 38.
quarta-feira. Duvido que o sr. Flávio Ferrari veja. de da, palco de mais uma gatuna- vyn Douglas

I
Diár.io· de Ilma; democracia

braços cruzados, a ratificação da injusta derrocada gemo Desta. feita; porém, o la. LAR ... MEU TORMENTO short. -

dos "indios". NÓ& acreditamos, religiosamente, no in, rápío saiu de mãos vazias, de' Um� novela popular �da.tada.�al'a I Ja.�es Elli.sou numa ale�e e di-

teresse que há' de despertar no digno presidente efe-
\

saparecende na noite de um a tela... aclamada, pelos cr-íticos vertida comédia. ,

cedeano em evitar que rue o castelo construído 'tão ca, . assombro. como o filme mais brilhante e mais POR CONTA DO FANTASMA

Penetrando na casa com engraçado do ano! 'Ri,sos ... 'alegrias ...
rinhosamente pelo ,C. A. Guarany. Achamos que, com

.

'

grande pericia e andando' a Bir-se-ão a bandeiras desprega, CE,NSURA: livre.

prejuízo para a Federaçãe catarinense de Desportos passos de gato, tentou O ladrão das desde o começo até o fim! O· Preços: Cr$ 2.0{) e 3.20.

ou com prejuízo para os degladíantes. o certame há agasalhar algumas peças de romance mais alegre desta tempo- - ODEON

que prosseguir normalmente, definindo, [ustíceiramen- porcelana, Ievando.as para per' rada! \ '. . At:ajid�!� �o;si'evista.
t'e, a colocação. final dos que nêle tomaram parte. to da porta, no que foi visíô Censura: LIVRE·

Uma historia diferente que
XXX pelo filho mais velho do pro·

No Prograrn :
prende e arrebata GREER GARSON

Deverão jogar, hoje. à tarde, pelo campeonato ca,
fessor. o qual alarmou a vízí- O esporte em marcha 11.0

334,'
,e Walter Pidgeon. ,I

nhança. visto não se acharem
- nac, . FLORES l?O PO'.

rioca de futeból as equipes do Botafogo e do Bangú.
L. o momento, em casa, os seus

Atualidades Wamer Pathé --I Romantico e 'delicado.
Há intensa expectativa em torno deste sensacional pais. jornal . Maria ,Felix a mais linda atriz do Mé-

, <. •

, P
. xtco ao lado de José Cíbrran.

'embate d'uma vez que o craque catarínense, Teixei- Neste ínterim, o meliante se reçes :
'

, A DAMA DE 'CAPA E ESPADA

rínha, fará a sua extréa na equipe banguense- detron, evacuou. tendo derrubado na ás 2 e 4,1'5 hs. - Cr$ 6,20 e Urna .leudarta historia de amor

tando, por uma dessas coíncídencías do I
destino, com sala: um cavalete e deixado de 3.20 .

e heroismo.
lado as' louças que escothera ás 6,45 horas - Cr$ 6,20 unico '

Censura: LIVRE.
O seu ex-clube, o Botafogo de F. R.. Somos botare, I tão criticamente. . 'ás 8,45 horas - Cr$ 6,20 e 3,20 Ãs 2 hs. Cr$ 6,20 e 3,20.
guenses- mas h9je não' iS�bemós: por ,quem vamos to:� .r

:

Ao longe, talvez, o malandro. - ROXY -

'A's,7,45 hs. Cr$ 6.20 (uníco) ,

cer: si pelo Botafogo ou SI peloBangú. Integra a equi- I ao descansar as pernas. muro ás 7,45 horas SIMULTANEAMENTE

pe de Pa�re Miguel o eõnsagrado jogador barriga.ver- I murasse consigo:' 1°) - Marcha da Vida 307
.'

ROXY

de, Teixeirinha.; só esse motivo incita-nos a pender, "Puxa, que \sou mesmo um 2°) - Maria, Felix a mais bela ��:R�,;;as
gato lerdo; estive com o rato atríz do cinema mexicano·

numlpela vez primeira, por 'cores díterentes às nossas. O
na mão .e deíxeí,o escapar. soberbo e deslumbrante papel 10 _ Esport!Sn: t:�ra�, 38.

ideal será não escutar o jogo, não é mesmo? Oxalá o A DA,tA DE CAPA E ESPADA 20 '- Alan Lane - num wertern de

;�n� perca, mas que,. mesmo derrotado, sobressaía.se .

'BRINQ.UEO,OS
Uma lendaria historia de am�l" l�tas e emoções ... ,

.

� .

tI·' 1 to t d '&'. •

e, heroismo.... ..
.

VARZEAS ,E�l CHAMAS
d'entre ·0 seu pau e , o maIS comp e o Joga or cal,a;n-

o ,. ,

r , .

I ,20 _. ames Elhson � Mary Btlan.

nense. li: O que desejamos. EMPÓRIO ROSA 3) MarJ Brían - Robert R!C�- POR CON'l'A DO.FANTAS�IA
-

� � � � � � � � � �++, � ++,..++,..++, � � � .� �,.'" �_� � �.� � � � � � � � ..
Well. bina alegre e divertida coméd!a polf-

�
ti M.M.'++�� �. � � � � � � �. � .

� ..M.".y.J ".M."."."."..W M.M.".M� AMEAÇA VERMELHA, çial cheia de suspel1&e... .'

�.
.

.

.

'.! Drama de fortes emo"ções e sus r.i};O.
- Continuação' do empolgante se·

i

MA'TAL Jesus D c'e' NATAL �t" pense'... PERIGOS DA REAL 'POLíC.IA MONTADA

�? ,,-� ,
as, u-� �... Censura : ������;�,s c4eios de ::;ensação... perigos e

....... Proibido até 14 anos· ,: ..
,

'

........ Censura: Até 10 ,anos
........ Preço: Cr$ 5,00 unico· ap' C 5 32

.

.

O Empó,rlo· Rosa ����:C!ef:o�:I�����s�rtigOS de natal �f V "I'" d I
reços:

Vd'$
-..:00 e

"
0-=

�rSb4'2-{Je 3.�,
Tâmaras-Figos-P.assas-Nozes�Amendoas-Avelãs-Chocolates-Balas-Brinquedos

>

:!� I" ,o.ria' .

,

'e c as.se o .a"u atef de qualquer tipo e ricas BONECAS ... Cestas de Natal (as' mais lindas) por �+.'"qualquer preço e para qualquer bolso.
' .

�... N 'lt· .

O
.

tá' dE" R d l' t f ,., a u 1ma segunda�felra, na res, atuações, jogou assim cons�,S proprle rIos, o mporlO osa, agra ecem aos seus, c leD es apre e- �... I quadra �ó Lira T.enis Clube", <> t.t
.

reneia com que sempre foram distinguidos e, no transcurso de mais uma.... _ i
"" 1 mdo: Luiz Felipe (depois

data maxima da Humanidade desejam aos seus freguezes, ' :. Federaç:=t� :At ética CatarinE'n Col�ço)" Hélinl�9 (depois Da'

amigos e ao publico em geral um �t" s� -de� llllCIO ao Canweon�to rinho), Roberto (depois João

Fel.·z .. "··Na"al e pro''sp\ero' Ano 'No'v'o .�t ,Cltadp�o de Ba.squetebc:l, com :parlos). Tycho e Bazadona
J. �... o prelIo en,tre as eqUIpes., do

.

.

, ' �. Tau�até ,e doO Ybiratan,: qU'31 (depois ,Léo Pinto).?
. \

SALVE 1951" �.... termlllOU. favoravel ao primei� �
.

Amanhã prosseguirá o certa�,'.,
.

,

'

.

..�. 1'0 pela dils�.tada contagem dé I me com urna sensacional dispu'
_ .. _ _. _. . . _ _ _ .:.. _ _ _ ��, _ _ _: _ _ _ ',.

�t 26x6. 9 qUInteto 'jenced..6r; qUi! ta 'entre Lira TenLs Clube e-
� +.+.++. * � � � +••••�t...#.� �++... ....+<f...."+.�++.� � ..t+•.•++.... +. *' � +.<M� �CUInBrm uma das ·suas melho.. j Ubiratan.��,._���-���-�-�""�-���._�_..,_.,.,-�-�; �� __ �_��.,.,_�_�_�_�_�_�_� �_�_�. �_�_._.�,_�_._.�_.-:., .t"

..

'Pôsto de :observações

I
,

J
I
li

1
1
I

.,

i

. ':

1105

E'�l1earão, amanhã, no CINE iRITZ, às 20,30 horas. a Orquestra dos, Ciganos" com

posta de 1-0 figuras, sendo, entre êles, .doís de 5 e 11 anos de idade. Esse conjunto venceu-
êste ano, em Paris, entre 40 orquestras, participando outros de 27 países,

.

'Azar de ladrão, •.•
�

C
.., I _

v.

.1, a r 1-D
.

1 n oe

r.
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o ESTADO-Domingo 17 de Dezembro de 1950 7

TAC-Transportes Aéreos DAli LOGRAFIA
Catar'inense ·S/A

Convoco os senhores acionistas para a"sessão de assembléia
geral extraordinária, a realizar-se. no dia 20 de dezembro de

_ 1950, às 17 horas, na séde social, � Rua Tiradentes n. 12, com
.a seguinte

Um produr" do

LABORATÓRIO B!:RGAMO
Av. Pires do Rio, 29 - Itaquaro • EJ.C.a.

S.S. Publir'll4lÚ

Distribuidores para os Es'
tados do Sul:
'RA� S. A. - Comercial

Farmacêutica
Caixa Postal, 245' - Curiti

ba•

. - .

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFiLITICAS

Elixir de Npuoelra
Y.dlaaollo ouzUl". DO trQtcsm.at

da .lIm.

outros assim...

Porém, todos podem dormir

tranquilamente, usando as

ESPIRAIS FUT. Queimando
se lentamente durante toda

o noite, as ESPIRAIS FUT afu

gentam os mosquitos, borra

chudos, pernilongos e outros
insetos'. E as ESPIRAIS FUT

têm cheiro agradavel! Ex

perimente-ns l À vendo em

caixas com 12 espirais.

a) aumento. de capital
b) reforma dos estatutos

c) outros assuntos de interêsse social.

Florianópolis, 14 de dezembro de 1950.

OSVALDO MACHADO - Diretor.Presidente.

.Mt:TODOI
Moderno I Iflcllnt.

Diretoria de Profeção �Animal
De ordem do Sr. Diretor da Produção Animal, devidamente au-

torizado pelo Exmo. Sr. Secretárfo da Viação, Obras Publicas e

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

1 - Um caminhão
\
Ford 1946, com capacidade para '5.000 qul

los, - 110 HP, avaliado em 'Cr$ 28.000,00.
2 - Um caminhão Ford 1946� com capacidade para 5.000 qui..

los, - 110 HP, avaliado em 32.000.00.
3 - Uma camíonete Ford 1946, com capacidade para 800 qui,..

los, - 90 HP, avaliado em 30.000,00.
Qualquer outra informação os interessados poderão obter n-a

Usina de Bemeficiamento de Leite ou na Diretoria. da Produçõe
Animal. em 'I'rind.ade, das 8 ás 13 horas

Dir etoria da Produção Animal, em Florianópolis, 7 de dezem
bro de 1.950.

Blpidio Candido de Souza Junior - O], Administrativo "I"

• ..

1'araoseu
CAM'INHÃO

DI'IOIO
/

-

,
,

�� '"3
::::

"

- há um serviço espe,::ializado
sem perdei de tempo!'

o Serviço Especializado De Soto é feito por serviço de que o seu De Soto venha precisar.

:mecânicos especializados, q';le soe habilItaram Para ohtcr um trabalho rápido, cconô:mico

na Escola Técrríco-Mecârrica de Automóveis c eficiente, confie o Caminhão De Soto aos

Braamotor-, Conhecedores profundos do "eí� cuidados de nm Mecânico Especíaltsado De

culo, eD1 todos os seu� pormenores de técni- - Soto, que o Concessionário De Soto, cioso da

ca, construção e funcionamento, são riauu- responsabilidade de responder p�i' um pro-

ralmente, os mecârrlcoa indicados para todo duto Chrysler, mantém à S'ola disposição.

Ô
,!!!,
E
...:
o
."

ã
:;,;
<
•Z

�

�,'f)to�e�
SERViÇO DESOTO ATRAVÉS DOS CONCESSIONÁRIOS DA 1AritStnoto:r

SÃO BERNARDO oó CAMPO· E. S. PAULO

* COOPERAR COM A ASSOCIAÇAO PRÓ BOAS ,ESTRADAS t OBRA DE PATRIOTISMO * /

.
'

/
' .

Terceira Convocação
Ru. Genera. Bltlencourt, 48

(Esquina Alber�u. Noturno)

_ DIREQIOI
Amélia � Pluozzl

Conrere
Dlplom.

Correspon�encll
Comerciai

ORDEM DO DIA

QUER VESTlR.SE COM CONFORTe E ELEGANCIA'

• PROCURB .I

Alfaiataria Mello
Rue Felipp6 Schmidt 4R

,
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FLORIAHOPOLlS - 17 de Dezembro de 1950

'o resultado· do últi�o pleito, em
Santa Catarina. para' Presidente
e Vice-Presidente da R�pública

Segundo dados oficiais, o resulado do ultimo pleito,
em Santa Catarina para Presidente e Vioe-Presidenta da

Republicá, já aprovado em sessão do TI:wunal Regional

Eleitoral, é o seguinte:
Para Presidente da República:
Getulio Vargas
Eduardo Gomes

110.398 votos

101.386 votos -

59.501 votos

17 votos

4.354' votos

4,062 votos

':'

114.233 votos"

99.762 votos
21.399 votos

2.912 votos

Cristiano Machado , .

João Mangabeira ','
.

Em Branco, .:.

Anulados
'

,., , .

Para Vice Presidente:
,

Odilon Braga , .

Altino Aarantes .

Café Filbo , .

Vitorino Freire .

Alipio Corrêa Neto :...... 10 votos
, "-

Brancos 37.385 votos

Anulados , '. 4.037 votos
,

'

.

Compareceram 279.731 eleitores ou sejam, 70%, do cleí.,I
-------------------------------------------------------------

t Agra�ecimento e missa
"

tores inscrito.

I
\

DORVALINA DA CUNHA AREAS (Querida)
José de Freitas e sra. Mai-ia .Areas da Silva e filhos, Ni-canor A-

reas é sra.,

Agradec,em aO's facultaLivos Drs. Paulo da Luz Forrt,es e Polidoro

Santiago, pela dedioação com que sempte, atenderiam e tra,taram a sua

illssquecivel mãe, �agra, avó.

'.ro-rnamos extensivos agradecimentos aos d,edicados Jadergon,
Mari!a Alves e Bernadete Amorim p,elo auxilio que nos prestaram du-

l'anle a 'ení'ermidad,e da mesma. Tornamos, ainda, ertensivos -agI'ade
cimentos a todas a,s pessôas, que acompanharam o enlerro, enviaram

flôres ,e ,pêzames; outrosim convidamos a todo:s os par'ent,es e amigos
\ ,

para a! missa de 7° dia que se- realisará terça feira dia 19 do corrente

na ,Caltedral no altar de São José as 7 hora.s.

A todos que comparecerem a

eterna gratidão.
e�te ato de religião cristã, nossa,

, .
. �

...

I CONVITE i
i João'Moritz S.A. Ind�stria e Comer:cio I
I· A SOBER�NA do Estreito i
•
convidam à distinta população deste próspero bairro _

I
para visitar a sua nova FILIAL, sentindo-se honrad� ::.com a sua presença que, imenso estimulo lhes pro-
porcionarão para reforçarem-se no sentido ãe traba

I lhar para o engrandecimento e progresso
' I

! .

de nessa terra. I
....................................................

,
'

B A LA N C A'�_
Sua balança precisa de conserto, ajuste ou reforma ?

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

Machado & Cia. S/4--Comercio e Agências
.

Rua João Pinto, 12 - Florianópolis
Telefones 1362-1500-1658

)

,

NUNCR EXISTIU IGURL

/

/

"

Na solene
-

formatura dos Corsos Clásslccs de
/Colégio «Dias Velho»

O discurso do "aluo� Paulo O. Martins

Não! Eles não serão'
esquecidos •••

,... porque

OHAÇ,i.O DE FOHJ\lIATGRA nos haver presenteado C')!l1 um ál- bondade me elegelll, sabendo-me Ií-
Publicamos o scgurr ti brilhante bum de formatura, album I}sl'� que mido e incompetente para a mis.

oração do estu.l.iute Paulo (j';nzu- deverá ficar nesta Cfli�r:i, corno ]'e- são de vos Ialar por vós mesmos
ga Martins, proferida por �,asiiio cnrdação da priruei;,'d e modesta a Introdução, o exórdio S8' me afi:
da solenidade de furrnaturu da pri- turma que, orgulhosamente, aqui guram trêmulos, tíbios e impreci.
meira turma dos ourso s clássico e se vem formar.

.

sos, E sinto-os assim, porque assim
éientifico do Colégio 'Estadual Dias Exmo. Sra. Professora Antonieta me sinto diante de vós para VOlt;

Velho,' que recebeu :1 denominação i
de Barros:

.
falar com alguma solenidade, dian.

de '"'.rURMA ADERBAL R�\_MOS D4.. A' vossa amizade, ó vosso espiri- te de nossos Pais, parentes e amí,
SILVA": � I

to apostolar, a vossa austeridade cu- gOS,' diante de nossos professore,s
"Exmo. Sr. Governador do Es- rínhosa, a vossa energru juslu, con- diante de nosso Patrono e de nos;�

tado:

I
quístararn-nos e nos fizeram eleger- Paraninfo que, em tanto ,e por tan.

Agradecemos a V. JExeia. a cria- vos paraninfo de nossa Iurnia. A to, nos orgulham e nos fazem agr�.
ção dôste estabelecímento de ensí- vós não ser ia, por certo, demasía-. decidos. _SÍl�to-me assi� tam�ém..

no, que veio preencher uma lacuna do dizermos que soís urna vida ele· porque, nao somente nos, forman.
sentida, há anos, no seio edueacío- dicada aos problemas educacionais dos do 2° Ciclo do Oolégio EstadUal
nal de Santa Catarina. Ó 'nosso preí e que o vosso s-aber há' de chomar- Dias Velho, de Flor ianópclls, ma$.

to de udmiração-'e estima à inteli- se cultura. Vós tendes aquela cul- todos os pré-uníversllários do muno

gêncía moça, ao espí+í:.o acolhedor tura que Lín Yutang caracterizou do acautelam-se diante das persps,
e amigo de V. Excia: já o f'ize- como a perfeita elaboração Ou pró- ctivas dos dias "de hoje para o for
mos, elegendo-o Patrono da turma pria 'pessoa nos ensinamentos dos mação dos de amanhã 'e sentem, na
que tem o nome de Aderbal Ramos outros, mas que se personalizam realidade das festas de' formatura
da �ilva e, por certo, nã'o há de constróem, edificam com a cara', engalanadas ,e 'alegres, um pouc�
desmerecê-lo. Agradecemos a hon- cterístíca própria, que a, distinguem daquela insegurança que paira In

ro da presença de V. Excia.. nesta da erudi_2ão panf'letária de vitrina ar em fodos os lugares. Parece �
,.' solenidade' e ratificamos, a' nossa de nossos' dias. A vós, por c03i.'to, fi. percebo a vontade, mais ainda, a,

admiração e estima, cará uma lembrança da vossa luta avidez dessa pléíade 'de moços,
E:xmo. Sr. Direto- do Departa- por nos ensinar e de vós' nós leva- quando sorvem as palavras que lhes.

mente de Educação: remos a presença do vosso eusína- são ditas, à procura de alguma so-

Agradecemos a V. Exoia. também, mento da vossa arúizade, da- vossa lução, de alguma fórmula para ea

pelo esptríto acolhedor C')III que compreensão. A vós a nossa estima da um.

tem sempre sabido l',�C�lJl)l' os eslu- e o nossa admiração. ! Aos Jovens não servem as com.

dantes e pela especial gentileza doe Exmos. Srs. Professores: \ pensações da résignação, do con-

."......·,.w_.... a-a a-' a-a. __ • _ • _... A vós, nossos mestres abnegados formismo. Não! mesmo na expecta·
que, durante êste ultimo ano Ieti- tíva, com os olhos fixos na duvi

vo, souberam, com tão grande sa.! da, sempre elaboram sua soluçãe,
bedoría, ministrar-nos seus conhe- sempre encontram sua fórmula.
cimentos os nossos agradeclmen- I Não podem os moços ser engolfados

, I
tos. Fomos guiados pela luz de vos-. e despersonalizados pela .angúslía
sas 'inteligências que não mediam

1 da sociedade presente. Ao avançe

esforços, para clarear o caminho, da ciência, "beleza das artes, a sa

que, muitas vezes, nada mais era bedoria do filosofia a mocidade
do que trevas. Esta luz ficou em sabe ajuntar o seu espír-ito enérgico
nossas mentes e dali já mais- se e forte, a sua fé inquebrantável na

apagará, porque o seu clarão irá f'elicidade geral que há de vir um

perdurar até o f'Iin de nossa exis-: dia. Não há de ser o cáos da hora
tência. Somos gratos a' vós por t�o atual que possa demovê-la de -sens

preciosa dádiva e aqui fica a nosb! principios. Nada retém a vida, na·
homenagem ,que, apesàr de sim, da tolhe o' crescimento e a expan�

pIos, 'ence1',ra' o mais alto grau dil são
-

d.o entusiasmo moço.
sinceridade.

\
A mocidade tem muito do "acher]"

Talvez, também, seja êste o In�- sahareano -uma graminea do de�

mento 'oportuno, para dizermos al- serto. Quando cae a chuva, o gríi
gumas palavras de agradecime'lfo I do 'acheb a uLiliza com uma energi
áqueles que foram, desde a nossa admirável. Em poucos dias gcrrnj·
mais tenra idade, os rtosso,S prote.1 na, lança as' suas sementes. O

tores, áqueles que nos inici·aram na
h I d l' t d d' '[ tel'l

'd b'
ac e) ev,e re 'll'ar u o es e

•

VJ a, que sa Iam sempr,e o que de- . .

. ,
,

. " po VrOplClO,
- sabe que LL sua semi)']

verIamos lazer o que dev,enamos
t

'

d 1 ( I,," o't'rad'a n',
. "

I e carrega a p,e o v'cn V�I,1 'di I
a-

ser, áqueles que conCOlI eram com I. d d f ct\10oi<la-
. "areIa guar a :l nas an 1'3: , "

a sua ajuda moral e material para I d d' h 'os pa-es as roc RS ,esperara 'an

que pudéssemo1s galgar-êste tão alto '- íE F
,
n

• • • j ra qUe possa r,eorganlzar-s,e \ .
.

po::;to, o qual e, sem dUVIda algu-I' G 't' I S h cl'taM
.. ou ler - �e a ara - .

ma, o. melO camInho de' nossa 'J' I C t e Geogra'
vida

; por osue (e as 1'0 ' m
.

.

.

fia da, Fome).
SIm, colegas, devemos Ievar os nos-

A 'd d t d 't co!1l
.

" mOCI a e u o' aproveI a
sos agradeCImentos aos nossos .

'Ih d ac]'eIJ
P

.

"

,

a energIa maravl osa o ."

aIS.
Dela depend,erá o milagre, de�a de:

C I
'

..

penderá a catástrofe. E SelIlpr(' fOI
o egas"

,-

•

,.
"

• H • assim. No ,exemplo histórico n�
° velho EcleslasLes, CJue fOI

reli d
.,

1 t ) Era',

. '" . mun o e prIllClpa meu e, n'
de Israel ,em Jerusalem ,angustIa-'1

'

't l}nràn-
,. .

\
. SI , o moço aprovCl Ou o pxu '

.

do pela propnu valdad,e (vaIdade .

d 'd- onstrllçã<Y
. .. Cla ,e sua VI a pa'ra a c "

das vaIdades) e pelo fastIo ao VI-
d d II A 111t� I)el�

1
' . . e um mun o me 10r. "

n 10 e as riquezas, aos servos e as
I d d" 'I Abol'll�o peli.�.

.

., n 'epen enCIa pe a I J"
servas que mUlto possuia, afirma

R
.

bI'
-' t "Ol}stelar

, .

" .. epu !Ca, sempre es ev,e c

sabIamente: Melhor e o fIm dD
d t d' obUS-

d· d
. .." (E

a por cen ,ella.s e mocos, .

Iscurso o que o pnncIpIO cle-.
d

-

b'l' I le SOCIal'. CIOS e sua. ,responso I l( U(.
SIastes 7-9). E oportunamente vos I

. �

h' tó
.

. _. e (e sua mlssao IS rICa.
repIto: melhor é o fIm do discur-

so, porque hoje, quando a vossa

••�as DovaS'lIeraçõesF /p e G b a n ad:
devem marcar os que �

.-(.
�

-

a Ó :Quando ontem apareci no café, rec·ebi-de entrada alguns ,eJJl

D80 pres m a pr -

bargos declaI'atórios opostos ao CJue escl'ev,e'ra no dia, aqui nestiJ

prlea honra discreto cantinho de página. 1
'. g.

• ... Os embargantes estavam com a razão. ,Onde eu esorevera "5.' .

----------'-'-----'-------,..------------- -,
-' .. ,-.., .--------, dev'eria p,erceber que feriJ!a as >condições.: ." saiu "S.S. deveria

PA R A f E R IDA S, perc0ber que teri'a' o:s condições .... "; onde grafara" cessada ,fi'
,

r8'

E C Z E M causa, desapar,ec,em os M,eHos" saiu "ces,sada a oausa desapa.
AS. '

ceu ... ", cinde escreverá "refitfficada 'a ,entrevista ... " 'saiu "raW

I N F l A MA ç O E 5, ficada a entl'evi>sta"... -

ESlses p'a,steis todos, desprimoroS'Os eu os enguli, pela l11anl11lr'
C

.

O C E I R A 5 I �ão foi preci.so almocar nem jan�ar. Fart'ei-me, ctilnt temor'
f R \ I E I R A 5 I I '.

de enfarto.... E ai ficam as corrigendas, para evitar que osasa:
E 5 P I N H A 5, E TC. I

. bidos pensem que minhas orelhas são os oabos da famosa baf(l .'

, GUILHERME TAL

Continua na 3a. pagína
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