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Estado de Emergência.Nacional nos, EE.UU.
legas, com os funcionários da
Casa e com a Ihncada de Im'-'
prensa pelo. feliz termino dos
trabalhos daquele ano. Isso

WASHING1'ON, 16 (V.K.) - (I bilização dos salaríos" na tormrr Erei rio Company par-i ocupar a aconteceu sexta.feira ultima',
presidente Truman declarou es- da.Jei, As" medidas Imediatas de- chr-Iia da móhilízaçi » ecou-imica no Senado) da Republica, con
ta noite que os Estados Unidos es- contrôles serão januncíadas -pela li· defesa, cargo que .; trunstornm-

forme assinalou esta crônica,tão ,em "grave pertgo" e anunciou Agencia Estabilização -Económíca. rá no virtual "Cesar " de progra- .

na edição de ontem, acrescidoarma serie de medidas para a for- Ao mesmo tempo esse organismo ma econômico de ;l'll'!"I':í dos Es-
talecimento do poderio militar da divulgará a padronização dos pre- tados Unidos, Dis.se que Wilson da circunstância do encer,

Na'(,o e o cOlI1t�ole. ,parcial dos ços e salar ios nos casos ond» us "será responsável por todas as ramento também da primeira
·preços. contrõlés não, forem impostos. Nes- atividades de mobüização de go legislatura. Por essa ocasíãq ra,
Em solene discurso pronunciado te ultimo caso, os preços e os sa- vemo incluindo produção centro- laram os lide I d' AI

.

Da Casa Branca dirigiu á Nação res, vo 4I'q�nnolários não poderão 'ultrapassar o
le dos empregados, transporte e pelo PSD, Hamilton Nogueira.e ao mundo, Truman afirmou que estabil iãação eeonônrica."

"b . r,�;1! ão determinado. Se entretau- em vez de Ferreíra de Sousa peo' governo tam em tomara me- '"
'.' Acentuou Truman que a procla-

Y' '

,'.

dl L btll I
. " r.; esses padrões flJ.:·f:'!ll violados pela U D N Kergín ld CaIdas para-es a 1 Izar os s'a anos .

mação do estado .le emergencia . ..,
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-
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d (lo; artigos serão ínc'ui.íos no I'Ja· 'I ti I P S Me erm o-se a e evaçao 'os pre- nacional a ser feita amanhã : exi- va can 1, pe O . . P., arcou-
f

.

id no geral de controle que' abrangeços . risou o presi ente que o go-
d d d des Filho pelo P.T.B e o pre-'l� produtos consid �c;Hlo� ce prl- girá que ca a ci a ão "ponha de

verno se vê na necessidade de,
sídente Nereu Rarnos, em no-.

d n eura necessidade. Arlnxiu (Jl.iL1 lado 'os sel�s il1/f,el'esses ipessO'Hismais uma vez. impor deermina os
Cc :aiJ.ê<s E. Wilson renuueíou às em favor da segurança interna da me da Mesa.eontroles, abrangendo as mesmas
ÍLlr(;ÕeS de presidente da Gener�,1 Nação. A 1 dí timedidas' importantes "para def'en- , que es iscursos rveram

der a produção ,e manter equili-
,..- -••_•••"jo,..._ _ .:o.:o••.:o.-_.._,_._ _

- _'..-..- -••-- ,; _••••� O cunho solene das. . palavras.
:brado o custo da vida".

�.EmpreAs.'a' Sul.BraSI·I.el·ra' formais, que transportam pa''
Autoridades d'a' 'Casa Branca de-

clararam que o chefe, da Naoão ..,.",...... _.._....-•••w_,_._ .-_ -..-........,..-.. --. --

:�:Pl��:á s�rie d�:CU�!�r!:s, l��� de Elelrecl·dade"a criação de um Departamento de .

l'v1obiliza'ção e, Defesa, sob à dire

ção de Charles E. Wilson. e pro
clamará o estado de emergencia
nacional.
Disse o chefe do executivo ian

que: "Os nossos lares, a nossa
Nação e- todas as coisas em que
acreditamos estão em grave peri
-go. Este peçigo foi cria-do pelos di-

-.

Tig1E'nt,cs da União' Soviética. O
futuro da civilização dep ende do

.qtle fizermos e' do no.sso procedi
mento no,s pro'ximos meses".
Acresc-entou que quando os chi-

.
n,eses interYieram na batalha, da
Goréia demonstraram "que !e.slão
desejOSos de envolver o mundo
em úma guerra geral,

-

dentrl) (Ie

um pl'ogr-ama que eles prOpI'I') es

tabeleceram" .

RelativamentE' ás forças arma

das ,norte-americanas declarou o

presidente :"Presentemente o nos

so poderio militar atingin a dois
.

�. meio milhões de hOl11en�. :\. nos
.sa proxima tarefa é a .de aumen

tar o ·nume,ro d,e homens 0 mLllhe
·Te.s que prestam serviço ativo nas

i'otças armadas num total apl'oxi
mado de três e maio milhões.

D exer-cito e a marjnha' devf}l'ão
wr capacidade para cumprirem
com os seus objetivos, dentro de

alguns me·ses". Disse, a seguir,
que o pais -ainda possu.i mais de

dois milhões na guarda nacional
e nas reservas suj'eitas a (',JUVlica-

�ão. �-

Afirmou-s,e ,que: "ao mesmo

1empo em que o governo rt'aliza
os seus planos qua,nto 'ao potém
{lial ,humano e à fabrica'çiio dos

�quipamentos devefá eXipawlir o

adext-ramento ,e a produção, tudo
visando o aumento de todos os

recursos neces'sários a uma ,.t.olal
mobilização caso ela se tornar ne

l;essaria."
Abordando, com pormenores os

'Planos de controle ,econômico
'l'ruman acentuou: "O governo
vê-se -obrigado, mais uma vez, a

impor o controle. de preço� 'Su'

:bre numerOsas materias primas e P.-T. B. . ,
"

.

'Prodatos manufaturad-os, ahrau- P. R. P. . .

.gendo os arLig'Os importantes para P. �: P. . .

a ,produção ligada .à dfefr...s:t. a- o X .,

�usto da vida. Nesse campo de X X
ativid::irle onde será impo5to o

Á vista desses resultados, não .havel;á 1'enovação de U�)1a5eoútrole de preços, o govern':_. tam J
llem lcmani medidas. para :1 esta· anuladas.

C.lill•••, Gr.v.tlla. Pil.moa
Segundo apuramos, o resultado do p}<eito de 3 de outubro,,' Meiu d ......melhore.; pelo.j�m.·

neste Estado para a Assembléia Legislativa foi o seguinte: nOICi pU'OI 16 o. CASAdMIf
'

�.................... 113.851 i CELANBA - Ruae.' M.lr.,p. S. D.

U. p. N. . J. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 88.402

.::�. �� � :::.::::::<-::::::::::::::: i:��:�,D. Joaquim
��. b���· :::..:. , ...:i_::..:....:.:.<:::;: : : : l�:�!i I

� agradece
X x

COMUNICADO DA DIRETORIA
'A Contratante dos Serviços de Energia Ele

trica de Florianópolis cientifica ao publico que, no

próximo sábado, 23 do corrente. procederá à ligação
da linha de transmissão construida entre a Usina da

Companhia �Hderurgica Nacional; em Tubarão, e es

ta Capital, às rêdes de distribuição das cidades de
, Floríanópolía-' Blguacu, são José e 'Palhoça, em fase

•
. �

--.

'. .iÓ:» ,

de experiência, ,pelo prazo dei uma semana,:" .periodo
indisPlensáv:el à verificaç;ãb. do fun0ioname�to das

modernas instalações ora concluidas. Findo êsse

prazo seTá realizada a :inauguração das instalações
construidas pela EMPRESÚL, as quais assegurarão,
por longos anos, fornecimento normal de energia
elétrica. às pQpulações a que 'irão servir.

Outros$Ím, aconselha-se aos> srs. co�umidores
mandarem regular, para 220 volts de tensão, os apa-

.

re:lhos doméstico.s, tai� como. �ádip;s, geladeifr�, fo

gões, etc., afim de evitar pr-ejuizos, possiveis e one

rosos .

Resultado do pleito eDl

Sanla Galarina
Para a' Ass'embléia Legislativa

Sua presidê�hOnr��;qualquer
- - - Parlamento do MUllÜ·o.x; -'., "

�.�. to" _ .• .

ra o plenário os:gest!'{,t:l:as ex"

pressões de um ��ão requírr
tado. Eram mesuJ'��ram cí

tacões. eram tloréíos, eram

delicadeza medida. A oração,
porém. do sr. Marcondes Fi"

lho. fugiu à média comum,
Foi u!pa tese enfeitada com

ma: "

'.'Sensibilisado ato V. 'Excia. Aduziu alem disso o de RUl
fazendo memoravel noSsõ mui I�arbosa, segundo o qua o se'"
digno e saudoso pai, Joaquim nador representa não urna fra."
de Oliveira Costa, denominação ção partidáTia. mas o Estado a;

,

seu nome Curso Normal Regi- que pertence.
onal, creado Decreto nO 852, do Num mergulho histórico,.
corrente mês, cumpro o dever 'passa então a mostrar quais
de agradecer, em nome descen- foram as causas .de nossa uni;
dentes, tão atenciosa gratidão, 'dade. Na Colonia _ o gemo
àquêle �ue sempre foi inteme- português, dando ampla auto
rato e mcansavel batalhador nomia administrativa aos ca
em prQveito da instrução esco- pitães-mores, ligandO-OS porem
lar em nosso\�stado." á Justiça da Côrte.

No Império - o fascinio do

Imperador e a espada de Ca;"
xias. I
Na Republica o Senado ..

;

Dai tirou um corolário. A:
missão do presidente do Se..

nado é úma das mais impor"c
tantes dentro da vida politica;.
e administrativa da nação_
E felizmente o"'homem qu�

presidiu aos trabalhos. da Ca�
sa soube compreender perfei
tamente o papel do Senado na

Republica, porque, "foi um

presidente modêlo". Sua pre�·
sidencia honrariá qualquer'"
Parlamento do' Mundo. E (),

trabalho feito, pelos senadores.:
consoante mostTam· as Anais,..
representam "um sadio e con�

tinuado esforço em bem dO'
Brasil, dos seus)nterêsses e do.
seu futuro".

, Do Diário Popular de
I .

i cgrrente.

Corno acontece sempre,- no

fim de cada sessão Iegíslatíva,
os lideres dos diversos parti
dos antes de encerradas pelo
Presidente da Mesa as ativi

dades parlamentares, pedem a

palavra para, em nome de seus
liberados. congratular-se com

a Presidencia. com os seus co.

'O quociente será, pois, de 7.025.
X

x x-

BRINQUEDOS'
EMPÓRIO ROSA

.

AgradeCimento da
família Car,valbo
çosta ao Governa

dor 4derbal
O sr. Aderbal R. da Silva.

linguagem harmoniosa

,

E o número de J�eputados. por partido:
p. S. D......................•..............

U. D. N , .

Governador do Estado, recebeu,
ontem, do Ten. Oliveri.o J. Car
valho Costa, o seguinte telegra-

urna

e perpolída. Era UIl1, verdadeí
ro quadro de pintor célebre
mestre de tintas; corno se dí
zia .antígamente emoldura"!
do com fino I arabesco de' our«
velho.
Para encerrar em nome do

P.T.B., o ano legislativo, o ext
ministro do Trabalro não foi'
buscar, nos velhos almanaques
de etiquetas, os. agradecímen
tos sob medida. Mostrou sím

plesmente, dentro de urna ím

pecável' argumentação de cla
reza histórica, corno O" Bena
do tem sido o elemento. de e

quilibrio da Federação. Pa",
ra demonstrar essa

�

tese ,argu�

mentou com o fato de simbo
lizarem os senadores "os inte"
rêss'es, os diréitoS' e as aspira
ções de cada Estado".

"i'

Esteve, ontem, em. nossa rl3-

dação, MOIlBenhor Frederico
Hobbold, Secretário do Arce

bis!lado, que, em nome de S Ex
cia. Revma., D. 'Joaquim Do-

18 mingues. de Oliveira, piedoso
" 13- ArcebisPQ J,'vIetropolitano, nos

5 veio trazer agradecimentos pe-
2 latnoticia do aniversário nata
1 licio de S. Excia:,.Revrna.

Se rico quereis ficar
De modo taci! e elegel
Fazei hoje uma inscrição
Credito Mutuo Predia

'"

17 da

.. ,
.• ,J '� I
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Lira Tenis Cluüe
PROGRAMA DO MES DE
...---

DEZEMBRO
Dia 20 - Quarta-feira - Soirée

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 Lira
o talão do mês de dezembro
Haverá severa físcalização na por;
taria. -y;.

Dia 25 �.Selmnda-feira - GraI!.

diosa soiré�.de)\iàfa�:� Ambiente a

caráter - 'Grande .:ornamentação;
Inicio ás 21 horas:..;- Sorteios de

brindes as senhoritas. A t\rde -,

Grande tarde infantil com �l'l�

distribuição de brinquedos aos fi_
lhos dos associados com inicio ás

16 horas.
Dia 31 - Domingo - Magistral

baile de gala - São Silvestre apre

sentaeão das debutantes de 1950 8

Sociedade. Apresentação da dança
da Polonaise - A atração dos tra

dicionais bailes de reveilion do Clu,
be da Colina.
Todas as féstas serão abrílhon

tadas pela Orquestra do Clube sob
a 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 Lavla
Freyesleb� e o sr. diretor social
do Lira. •

Préviamente será anunciado o imo
cio dos ensaios para as debutantes
e dança da Polonaise.

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de, Npooeira
M.dlaaoéio ouzUllU DO tr�tQm.Qt

do aflUla

Perdeu-se
Relógio pulseira de platina

e brilhante entre ás 11 e 12
horas, do dia 14 do corrente,
no centro da cidade.
Trata.se de joia de grande

valor estimativo. Grat"· -
- -

com Cr$ 1.000,00 (mil cruzei.
ros) a quem entrega-lo á Sra.
Dr. Osny de Magalhães Ma
chado - Rua D. Jaime Cama
l'a, 49 - Tel. - 1186.

Para colocar SOLA
em seu Sapato

PROCURE

I 'Oswaldo
telefon es 1536 e 1324

P.15 de Novo n.22- 2'. andar

Dirigido e orientado por té
cnicos diplomados e compe
tentes. Aceita-se' qualquer
serviço atínente ao ramo, in
clusive correspondência.
Preços módicos.

ex. Postal, 3�8.· Florianópolis
Rua Crispim MiI:_a, 41

Sta, Catarina /"

_-- ...r..

DATrl·LOGRAFIA

Em toda parte

�R \l
�
\...

- uma
)

apoteosel
o seu amigo ... o seu vizinho ... muitos

já descobriram que STAR é o mistura

exata - nem muito forte, nem muito fraca.

Por isso srAR satisfaz o todo'-._
os paladares. Experimente •••

do mistura exata 1

e V. também ficará '#00

STAR
Cigarros

,

- a mistura exata! Cr$ 2,10

Dire'oria de Pro·.eção Animal
De ordem d-o Sr. Diretor da Produção Animal, devidamente au

torízado pelo Exmo. Sr. Secretário da Viação, Obras Publicas e

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

1 - Um caminhão Ford 1946, com capacídade para 5.000 qui
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 -na

Usina de Beneticiamento de Leite ou na Diretoria da. Produçã»
Animal. em Trindade, das 8 ás 13 horas

Dir etoria da' Produção Animal, em Florianópolis, 7 de dezem

bro de 1.950.

Elpidio Candido de Souza Junior ar. Administrativo "]"

�
j
I

l'
Tome o popular depurativo composto de

Hermofenil
. é plantas medicinais de alto

valor depurativo. Aprovado pelo D. N. S.

J �. como medicação auxiliar no tratamen

to d aSifilis e Reumatismo da mesma

Escritório de Vouta- , ori_gem_.--"--_-

bilidade Santa
Catarina

o Sangue é a Vida
'\ DEPURE o SANGUE COM

ELIXIR 914
INOFENSIVO AO ORGANlSl\1O
AGRADAVEL COMO UM Ur.OR

REUMAnSMO! SIFIUS!

,
Tratar à rua Saldanha Marinho, nO 18, diáriamente.

(orresp�nien(' ,
Comerciei

Confere
Dlplom.

DIREQAo.
Amélia M Piao!zi

M::TODO.
Moderno e Eficiente

Ru. Gene,al Blttencourt, 48
(Esquina Alberl1ue No(urno)

VENDEM-SE

R á d i O s A t I "â n t i d
E CU RT A:S

O sucessojrla técnica' electrônica - Atl6ntlda -:: Super construção para durar mais - Allãntida - Som natural - Alta sensibilidade
I \-

,�

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

Electro,a� Transmissores

Rádio

AlIãntida -

Rádios

Atlântida
Amp'ifícadore�

�Catarinense Limitada
-

'

/"
I

DiretQr tecnico WALTER LANGE Jr. Rua 'I'rajano, n. 31 Telefone n. 1451)
--------------------�--����--.-------�-------.���--------�--------------------------

"

n,
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OIESTADO-Terça-feira, 19 de ,1lez9mbro de 1tl50

Puro por Cr$ 80,00
-8-

Calças de tropical··para .praia a Cr$ 98,00 .

.
.

, "A MODELAR ...

linho vestidos- e tatlleurs metropara

Saias
-s-

Cr$ 145,00, napussadas

Vai cessar a·lnta na Coréiao quanto custa uma enceradeira

A R N JO
ELECTROLAN�DI.�

•

Cr$ 1.750.00

no teve o apoio de cinquenta e temer o destino da mesma, de
dois delegados, .tendoapenas os iPois que o delegado russo a

russos e seus satelítesvotedo pe, ,combateu tão violentamen�e.
la negativa. A China Naciona- Todavia, era seu dever pedír,
lista absteve.se de votar: mais uma vez.a união dos estor-
A proposta, da autoría das. ços dos países filiados à entída,

delagaçõos de treze países in- de ínternaetonal- pois todos os

cluíndo um grupo arabe. deter, povos do mundo não querem a

1<'AZE'M ANOS, HOJE: mina a constituição de' uma co guerra.
.

_ Sta. Valcimar Bonfim de missão de tres membros sob a' NOMEADA A COMISSAO

Oliveira, filha do sr. Valde- presidencial do sr. Nasrollah NOVA YORK, 1-6 (V.A.)
Entezam, da Persía, atual diri- O sr: Entezam, presidente da

mar' Eloy de Oliveira,
gente da Assembléia Geral, sen- Assembléia Geral das Nações

- Sr. Rodolfo Antônio da do encargo da comissão redí, Unidas, nomeou .sír Benegal
Costa, 2° sargento do Exercito, gir as bases para a trague. Rau. da India- e Lester Pearson,
servindo na -16a C. R.; O chefe da delegação sovíé- do Canadá, para servirem de
_ menino Cláudio Olindio tíca- sr. Jacob Malik, se opôs membros na comissão encarre

Vieira, filho do sr. Adauto vigorosamente à aprovação do gada de preparar a cessação
(ALVARUS DE OLIVEIRA) projeto, com a afirmativa -de das hostilidades na Coréia.

Vieira. funcionário do INCe>; t darí íbílíd O SI ILIO problema
'

do transporte cos estudassem maneira mais que a regua aria pOSSl I I a, DUVIDOSA A P S B -

-

I -:- Jovém João, filho do sr. des' aos Estados UIiidos e à ln- DADE DE :S:XI'FOda 'produção'é dos, mais sérios pratica de aproveitar o mate- peso Hercilio Medeiros: glaterra no sentido de renovar NOVA YORK, 16 (V.A.) _ A
"que o nosso pais enfrenta. A, rial que possuímos. reduzindo

_ Sra. Sueli Pereira Cunha. e fortalecer as suas tropas. pa. ofensiva de ultima esperança
'produção custa a chegar ao I a espera 'para carga e descar-

esposa do sr. Osmar Cunha, ra um novo ataque. O delegado no sentido de persuadir a Chi
destino, o escoamento do que ga. Nos Estados Unidos as es- funcionário do Banco do Bra- polonês, sr. Steram Wireolo- na à concordar com uma trégua
a nossa lavoura produz é tão tradas tem trafego mutuo pa- silo .

wskí. declarou francamente ,à na Coréia será submetido hoje
-' Assembléia que o. novo projeto à aprovação da Assembléia Ge-moroso que ,muitas vezes se ra os seus vagoes. Se uma'

- Sra. Olga Natividade Ca- nada de bom podia trazer. ral da ONU. A oposição sovíe.,
€stragam géneros que nos são mercadoria embarque no Atlan, mísão. viuva do saudoso con- O sr, Nastollah, Entezam ao tica torna duvidosa a possíbínecessários e quando chegam tíco e precisa atravessar o terraneo jsr OScar Camisâo: qual competia 'a nomeação da lidade de êxito. ()Comité Poli-
ao destino, -perdendo.se cerca país para ir ao' Pacífico, o va-

_ Sra.. Feltetdade Almeida. comíssão, resolveu não comple- tíco da ONU, onde têm assen,
de 50%, o preço tem que subir gão vae direto passando de

_ Sra. Laura Grumicheé. tá.la. Em discurso apelou. para to representantes de sessenta

para compensar os prejuísos. um estrada para outra, evi CASAMENTOS
a Assembléia no sentido de que naç?es, adotou ontem a medida,

,

todos os países cooperassem por 51 .votos contra 5, após u-Daí a Iacílídade da exploração tando perder tempo com car 'Civil e religiosamente rea- para impedir a eclosão da ter- ma enxurrada de previsões de
de intermediário que sacrifica ga e descarga. Aqui seria Iízou-se quinta feira ultima, ceira guerra mundial.' O repre- que uma terceira guerra mun
.o produtor ímpondo.Ihe . pre- mais dificil por .causa das bí- dia, 14 do corrente no sub-dís-l sentante do egipcio, sr. Mahm, dial está ameaçando a organi.
-ços baíxíssímos, e impondo ao 'telas larga e estreitas das nos- trito da Trmdádevàs 16 hor s

oud FawziBey, um dos que fir- zação intern�cional,.a menos

'Consumidor -q�iie tem de pagar .sas estradas, mas' 'poder-se-ia,
a

maram a proposta. declarou que os comunistas chineses COn-da tarde, o enlace matrímo- cordem com os planos. O dele--o preço que ele exige. em todo o caso, estudar a nial do jovem. conterraneo. .gado sovietíoo Jacob MaUklu.
Não cremos que haja falta questão. sr, Ademar M. de Araujo, run- tôu desesperadamente parader

de material rodante como se Se nossos vagões de estra: cionário publico estadual. fi- rotar a medida, patrocinada
quer fazer crer, de quando em I das,<"dé

ferro não passassem lho do sr. Manoel José de Arau- pela India e doze outras nações
.quando. Vejam-se os vagões mais_ que o tempo necessárío.L h f d Id,a Asía e Oriente Médio. Ele

_

d t
JO, c e e e garage do Palacio

c/' chegou mesmo a prometer que'parados pelas estações, das es-', �e nao se per esse em�o com do Govêrno, 'e de suaexma con -

��
\.�

. as tropas chinesas deixariam atradas de ferro. no caes do eles parados nas estaçoes, se sorte, d, Benta Angela de Arau-
'

Coréia, se todas as tropas es-
'- porto. Cada dia periíido 1>or

I
as maquinas carregassem .o 'jo, com a gentil e prendada se-

r - trangeiras - as forças das Na.
um vagão em qualquer ponto maximo de vagões, se estudas- nhorita, Romilda Nunes. fi- I \("'/ l'� ções Unidas -.deixassem por
de' desembarque ou de embar- sem, enfim, um jeito de apro- lha dileta do sr . Bernardino _ � � -G

vez o país. de acordo com a pro- ,

-oue, com burocracias e com a I veítar 100% o, material rodan-
_ .. .tOll: t\\tllC\\y' posta soviética que ainda está

� Nunes .acatado comerciante O\\\\l .. ".."I," , aguardando uma decisão do:falta de, vontade dos responsa- te que possuímos. temos cer-
em nossa praça, e de sua ex"" Comité.

'Veis, vale ouro. teza de que descongestíonàría ma. esposa, d. Maria Ludgera
Já vimos montanhas, de la, bastante a circulação das mer- Nunes. 0, casamento do [o- C' re'dl-lo M' u' luo Predelalranja na beira, da estrada á cadorías. circulação que repre� vem par, qúe foi realizado na

"

�
.

'

'

'espera de transporte que as sentapara o país o sangue de maior intimidade, "teve como
levasse para a capital e acaba- um corpo: -,é vi�al! E é t�is- testemunha no civil, o sr. Jo
ram por abodrecer -expostas á

I
te que ? corpo veJa suas velas sé Francisco . Flôres e exma.

'Chuva e a.o sol, enquanto nas

I conge�tIonadas. . .
-

senhora, por parte do noivo,
-'Cidades se paga a laranja qua- :«õ há, a nosso ver, falta de e o sr.--Ernani M. de Araujo e
.si ao preço da pera argentina' material !'Iodante, é que nosso, senhorita Zenilda Nunes. por
'ou da maçã californiana. sistema de circulação está so- parte da noiva., A cerimonia
Acreditamos piamente de que frendo de arterio-esclerose. religiosa foi realizada na, igre-

não haja falta de mat�rial ro. (Lida ao microfone da Rá- ja da Irmandade do Divino
'<l.ante, bastaria que os tecni- dio Guarujá). . Espirita Santo e Santíssima

Trindade, naquêlê sub·distri-
Aniversários Júlio Marcondes de Oliveira to.
Prof. ClementiizK> Britto - Passa, hoje, o aniversá- Nascimento
- A data de hpje assinala o rio natalicio do sr. Júlio Mar'

- A 17 do corrente ocorreu,

'aniversário natalício do nos- condes de Oliveira, alto fun- na Maternidade "Dr. C.arlos
80 distinto conterrâneo, Prof. Cionário das Obras do Porto Corrêa", o nascimento de
'Clementino Fausto Barcelos de da Laguna. LIBORIO, fihinho do sr. Lau
Britto, ora exercenào o alto - Faz anos, hoje, o sr. Lou- ro Soncini e Sra. residentes
'Cargo de Inspetor da Alfân' rival Lisbôa, funcionário da nesta Capital.
'dega desta Capital e pe�ôa firma Car10s Hoepck S,A. Co- -----------------------------------"'---

grandemente relacionada nos mércio e Industria.
- Transcorre. nesta' data,

I

'I;�"'."

"

"

i;
,<

NOVA YORK,,16 (V.A) - A
Assembléia das Nações Unidas
aprovou o plano asslatíco para
a cessação das hostilidades na

Coréia. apesar da advertencía
do broco soviético de que tal re
sultado não será obtido. O pla-

Rua Arcipreste Paiva li.:dificio Ipasel-Terreo
---------� -----------------------------------------

Vida eocial
Diário da '�efropole

TRL� NSPORTT1J

Comunicamos aos nossos prestamistas e ao publico em geral que
em virtude d; já' estar novamente funcionando a LOTERIA FEDERAL,
reiniciaremos nossos SORTEIOS normais a partir de dezembro, em
dia.nte mensalmente, pela ultima extração de cada mês.

Outrossim comunicamos que por determinação do Sr. Fiscal de
Clubes de Sorteios, fica esta Sociedade aguardando o despacho da au'
toridade competente para designar a data da r�alização dos Sorteio�
atrazados, face a paralização' da LOTERIA FEDERAL, agora já em no
vas a,tividad�s. /

Panelas de Pressão ARNO
a Cr$ 5ttl,OO

Grelhadores Etétricos
a Cr$ 300,00

na Elejrolaiadía
Rua i\.l·cipreste - Paiva- Edf. Ipase - TerI eo

; ,

9 Remédio de Confiança da Mulher

RE<iULADOR XAVIER
1lleios saciais.

O 'ilustre anIversariante se- I) aniversário natalicio da ex

rá 'alvo, no dia de hoje, de jus' ma. sra. d. Célia da Costa Li

tas homenagens, às quais "O nhares, es,Posa, do, s:. Emanuel
Estado", muito lcordialmente, Linhares, funclOnano munici-
.se associa.. \ paI.

�'
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4 O ESTADO-Terçá-feira 19 de Dezembro de hl5J
------�----------------------------�----�--------�----·�/--------------------------------------�------.'

..

,

�LUBB�·BeIE DE A·GQSfi
;DlA 31, COM INICIO ÀS 22. HORAS, GRANDIOSA "REVEILLON" DE SÃO SILVESTRE, COM A APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES DE 1950.

INAUGURAÇÃO. DAS GRANDES REFORMAS� EM .. SEUS SALõES. DIA 1°, COM INICIO ÀS 16 HORAS, RETUMBANTEc, "SOIRÉE" INFANTIL, COM
A DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS. "

j

TAC ..:TranspQrtes Aéreos
Catarinense S;A

)

/

.

B _r I D q D e dos
Querendo, festejar condignamente as Festas de Natal' e Ano Bom e ver

rr os seus filhos alegres, Iançam suas 'compras de brinquedos na Grafica 43 S.A.
que. mantem um grande sortimento das ultimas novidades em brinquédos nacío
nais e estrangeiros, vendendo aos preços mais baratos da praça.

Procure também ver n grande' sortimento de livros, jogos e o interes-
sante sortimento de livros infantis.

.

.

.

Não esqueçam
-

Grafica 43 S.A. lnd. e Com.
Rua João Pinto 9A.-Flõrianópolis.

. ,

_

�

fl
=@@@@êêêê@@@@êêêê@@@@@@@@@@ê

• I

.'J;..i;/ •

TELHADO

ON.DAlll

Terceira Convocação
"

I

Convoco os senhores acionistas para a sessão de assembléia.

_
geral extraordinária, a realizar-se no dia 20 de

\
dezembro, de

-

-

1950, às 1'7 horas, na séde social, à Rua Tiradentes n. 12, com
a seguinte _.,.. ,

/bRDEM DO DIA

a) aumento de .capital ,

b) reforma dos tstatutos
c) outros assuntos de ínterêsse socíal.
Florianópolis, 14 de dezembro de 1950.

OSVALDO MACHADO - Diretor_Presidente.

VALVULAS

.b.ilip$
MAIOR ESTOQU-R

Atlântida Radio Cal.·Lda.lRua Trajano, l1 .

-. :.;.

Irmandade do· S. J. dos Passos
_

e Hospital de Caridade
Edital de Fornecimento

De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor Je-

sus dos Passos de Hospital de Cacídade, destoa Cápital, previno aos�
interessados que, até o dia 20 deste mês às '12 horas receberá esta.

. ,

-"

Irmandade e Hospital, na 'sua Secretaria, propostas. ,em cartas fecha-
,

'
,

I

das para o fornecimento de iodos tt5- artigos necessários ao seu con-

sumo, durante o semestre de janeiro a junho do proximo ano de 1951.

Conslstorino, 5 de dezembro de 1950

Luiz S. B. Trindade - Secretario
-

iViagem COm s�gnr8ncae rapidez Il so NOS CONFORTAVEIS .l\llCRO-ONIBUS DO
/

/

OU�AVEL
• Elaborçrdo com material betulllÚloso

,

inalteravel e libras de alta resistência.
• Recoberlo com mi�ral refratário. '

• Modemíssimo sistema d. fabricação
nort.-americàne.

• Pesa 5.'10 Kgs. aproz. por ml2.
'

• I.oOOmls2.franSPOrlam-se fàcl1menl. em
um caminhc!fo pequeno.

• Requer mui pouca madeira para sua
colocaçãO.

-

�CONOMICO
• Baixo cuslo inicial.
• Grande economia no trcmspolfe.
• Mad€iramenle levíssimo.
• Colocação fácil ,com prego. com....

RA?IDOr «SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis � Itajaí .:_ Joinville _. Curitiba

, Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

ONDAIIT S/A·
L..',jJ5l1fA!iM'lIIiIi c A I X A , O S T Á L

.

:I 39 8 _ SÃO PAU L O

Distribuidores em Santa Catarina:
CARLOS. HOEPCKE S/A

QUER, VESTlR·SE COM CONFORTO E ÊLECiAHCJ. _,
\ ,PROCURE A , _ ...

Alfaiataria Mello'·
RUIIJ P'ehppe Schmid� 4R

,_

,

r
&& tl 4Alzast
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Procura-se casa

para alugar
Procuro alugar uma casa de me

UeriaL que esteje em boas condições,
'não precisando ser no centro. Da
se preferencia a que tiver garagem
.{lU galpão. ,

Tratar com o agente do' RapidO
fluI Brasileiro - Telefone 1172.

, .

-"CLINICA E CIRURGIA DOS O
LHOS - OUVIDO -, NARIZ E GAR
'GANTA DO

IR. J,. J .. BARRETO
Formado pela Faculdade Nacional

:i!le Medicina, da Universidade do
<Brasil. Ex-assistente dos Serviços
"lie Ottalmologta, do Professor Caldas
'Brito, da Políeliníca Geral do Rio
,ife Janeiro, e de oto-rtno-Iartngojogtâ
,�do Professor Leão VelIoso, Hospital
'Moncorvo FiI,ho.
Cousultório: Rua Trajano, nO 81

,tO andar
Atenderá, diariamente,.--a partir do

mia 1° de Novembro, no horário da
\4 ás 18 hllt&B-

••••••••••
Ti
•...............

"

••

'Plantões'
23 Sábado - Fármacia Catare

-nense - Rua Trajano.
24 Domingo - Farmácia Catarí,

:n�n&e - Rua Trajano.
25. Segunda-feira (Naval) - Fár

-macía Noturna - Rua Trajano.
. 30 Sábado - Fármacia Santo

/ ..Agostinho - Rua Conselheiro Mafra
,

31 Domingo - Fármacia Santo

�>\_gostinho - Rua Conselheiro Mafra

O serviço noturno será efetua

-do pelas Fármaciás Sto. Antônio

-e Noturna, sifuadas. ás ruas João
.Pínto � Traja'no n? 17.

A presente tabela não poderá
-ser alterada sem prévia autoriza.

,.-cão deste Departamento.
Departamento de Saúde Publica.

-em 27 de novembro de 1950.

Luiz Osvaldo d'Acampora
Inspetor de Fármacia /

.. ' . . .. .. .... ...... ........ ..... .. ....

Não de esmola nas ruas. Auxilie
.2S associações beneficientes.
••••.••••....••.....•.......... �

••1_ relld"•• ,.t.........
......... tIIhlaJa.1
.... aio ci. ,.. e •••••

� k ,ar. e -PIIIPOLaQl
... ader.eta •• CUDlfi
'IiIUTUO pUDüL. ,

A,luga-se
Confortável casa, sita à rua

LBulcão Viana nO. 61, curo recente

.Instalação de agua fria e quente •

. eampaínha élétrica, dispondo de

.,amplas salas' de .visita e jantar, 4

-quartos. espaçosa cozinha, quarto
-de banho novo e completo, com

-chuveiro para empregada.
A tratar �a Avenida H.ercilio

,Luz, nO. 31-Fon,e 1076.
.

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

_) TER·RENO
VENDE--8E 1 lote situado â

Avenida Mauro Ramos perto
< do C.ampo do Manejo.

Tratar nesta redação com o

. :sr. Sidnei Nocetí.
'

IIIUA 'l()(..UNTAAIOS O� PAT'�... H,· ee ......
C4L14f'OSfAr40..�.�UtIIo.� ....

" Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmídt , 22-Sob
,C. Postal, 69· Tel. «Prctetoce

FLORIANOPOLIS

VENDE-SE
Uma casa e um terreno' à

- Avenida Trompowskí, 52.

o.V Tratar o prêço, na mesma.
I

,

esquecer

,.

10 \

Aço .. " .•..•. Cr$ 1.110 to

Folheado, Cr$ 2.000.00
Ouro _. Cr$ 5.009,�

)

� _

••• porque dá corda a si mesmo

e possui a precisão máxima

•.. _,.a

a\
-

o Ml)NDO APRENDE-U '

'?ii A CONFIAR EM OMEGA

Desde 1933, Omes!! detém o recorde:
absoluto de precisão no Observetôrio de

Teddington. Nas rigorosíssimas provas

1nternacionais de Neuchêtel, Suíça, em

1948, e também em Teddington, Inglater_!d-r
1940 • Omesa alcançou o mais alto resul
tado de precisão para relógios de pulso.
Não é sem razão, pois, que em 1932,
1936 e 1948, Omega foi escolhido para

ser o cronômetro oficial das Olimpíadas."
não é sem razão que o Mundo aprendeu
" conFiar em Omega.

Sim! Esqueça o Omega Automátteo "�o seu pulso e lembre-se

dêle, apenas, quando precisar da hora certa... a hora dada com

precisão máxima : a Precisão Omeg.a.._É .o relógio g_u� dá corda a si

mesmo e, fora do pulso, tem reserva de marcha para 36 horas.

De notável resistência, antimagnético, Omega Automático é fpito para
_,

.

os homens de ação. Possui ainda singular elegância e beleza, por ser
. I.

.

o/relógio automático de mais reduzida espessura Omega
ê

,o relógio
mais procurado no mundo, mesmo na Suíça. Por tudo isso, êle é

. .

também digno da sua confiança. Examine-o, ainda hoje, em qual-
quer relojoeiro de classe. Elegantes modelos em a ;0, folheado e ouro.

OMleA
I

;

•...

OMEGA , I O D U T o o A 5 O C i � r � SUIS 5 E 'O u R L' I N D U 5 T R I E H o R l o G � R E
J

s u r e x 7&iii7

ASS. dos Servidores Públicos
de Santa Catari-naCurso de ,admissão

- 2as., 4as. e 6as. das, 17 às 18 hs.
- 3as. das 17 às 18 horas e 5as. das

14 às 15 horas. .

- 3as. e 5as. .das H às 16 horas
(doenças de senhoras em seu

consultório) . .Aos sábados, na

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

--'- Diáriamente das 15 às 17 horas
.

- (exclusivamente crianças em
seu consultório).

Antonio D. Mussi - Operador.

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

Exames paI'13- ginásio masculinos e femininos
'para a Escola Industrial e Academia de Comércio.

.

Inicio das aulas: 4 de Janeiro.
Inscrição : dias 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.
. Inforníações antecipadas: Rua Alro. Lamego 67.

SE�VlÇOS :MÉDICOS
.

Dr. Danilo Duarte
Dr. PaUlo Fontes

Dr. Renato Costa

Dr. Miguel Sales
Cavalcante

BUSSOL-A Dr.

Observações
L

- A Associação não se responsabiliza
por nenhum tratamento especiali
zado sem a prévia indicação dos
médicos da sociedade. Nas visitas
à domicilio o transporte correrá
por conta do associado.

í Naldy Silveira, - 20 Secretáric;r .

a sua revist�\.

AGUARDEM
\

-

•
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6 Q EST.\nO- Terça-lelra, 1�_.de Dezern'wo rle 1(\1)0

·tonferêncii) de f,hanceleres les ENTRI8UI�T!S.-.. . Facnldade d� <,
Ans c�laboradores .

da América ' o sr: Café Filho. como é sa: Ciências EcoDomlcas dos SIDOS de Natal
�

.

\ bído. foi o candidato registra- Terá lugar hoje, às 20 ho
Pela quarta vez realizou-se

� WASHINGTON, 18 (V.-(i..) f.�ios,deram mICIO a, um pro· I do pelo P. T. B. à Vice-Presi- ras, no Edificio tia Academia em nossa capital, a quermesse'� O secretário de Estado, sr. grama de' emergência de pre-: dencia da Republica. EmSan- de Comércíc.. à Avenida Her- paroquial denominada" SINOS
OC)ean Acheson, anunciou' que parativos econômicos

.

e milr , ta Catarina o <seu nome rece- cílio Luz a solenidade de cola' DE NATAL". Comprovou-se
ps Estados Unidos solicitaram tares. - I beu 21.000 votos, enquanto o ção de g�'áu dos Bacharelandos, uma vez maisd.o q�e pct°de 10m€a&:d

-

U 'd' -' forço e a de icacao e a "'"lIma conferência de ministros Dentro. as Nações mas, P. ,T, B, conseguía 36,000, em Ciências Econôrnícas. da'l, d um .mesmó ideal'
.
- tI"

I
irmana as n " ..

_.
�tio 'Exterior americanos, de a- o� Estados Unidos �ao am-] Enquanto ISSO, o sr, OdIlo� quela Faculdade, qual seja o de proporcional!"�ôrdo com a Carta da Organi- b�m parte �a C?mUflldade re- Braga lo��av� 13,000 mars Da relevância dêsse aconte- aos pequen�nos da CA'fEQUE�

,ação dos Estados Ameríca- gional estabelecida pela Oro que o Brigadeiro Eduardo-Go- cimento todos sabemos, d� vez SE a alegria dum NATAL se-...

Jl,os, que estipula que os mes- ganízação dos Estados Ame-
,.

mes. que nínguem ignora' do valor gundo os anseios de :T�su� Me-
,

T� 21' b \ " r nino Càbe-me a satistacão demos podem reunir-se para ricanos, ecos os mem ros I Como os, mgenuos da EvO- que representa. em nossos' "d" t' ..' , 'levar o meu agra eClmen OIri'estudar" e debater problemas da Comum?ade c?nsagra:am· lução ,esplicam isso?
, ,I di�s, para nossa Pát!i�, p,ri�- sincero a quanto"! com admira-

kie natureza urgente e de in- se, em conjunto, a causa da Esta claro que. os saulistas; cípalmente. a contribuíção vél abnegação dispenderam vo
terêsse comum para os Esta- liberdade,' �sta causa comu� os mesmos que votaram em um

que o E;onomista pode preso luntariamente repo�so, ener...

dos Americanos, ainda mais que geografía sócio de trusts de petróleo pa- tar.
,"

gias fisicas e moraIS, em prol
O texto da nota informativa levou-os· a trabalhar juntos ra Governador do Estado; dei- Paranintaná a brflhante do feliz êxito ma\:nal desta.

.

, , flfuermesse O resultado destadada à publicidade pelo De- por sua segurança comum. xaram de, parte o sr, Cafe FI" turma de novos .bacharels. o '1
"

-,
"

generosídade espontanea a�.
partamento de Estado, diz: Sua cooperaçao está baseada lho para votarem no sr, OdI' Dr, José «ío Patrocinio Gallo- .

1 u a magnifica entrada. "

d d f
' - SIna o

"'Conforme as instruções do no 'prmcIpIo e que a e esa j lon Braga, autor do Estatuto ti.' professor de História das I liquida de Cr$, 97,125,00; que
presidente Truman, informei de um dêles é ínseparavel da; Entreguista. _ Doutrinas Econômicas, Ele- I não só ombreia, �om ,a de
ao

.

representante dos Estados defesa de todos. O que está .11 E assim como trairam Ge' geram 'os novos doutores pa- anos anteriores, mas a. sobrf!"'
Unidos no Conselho da Orga· em perigo na atual situação" tulío em Brusque, trairam cs- ra seu Patrono o in�lvidável puja. As entradas d�te drend�'�

- , � 'mento acham-se aSSIm escr..mzação dos Estados Amertca- com relação a esta oomumda'l fé Filho em todo o Estado.. brasíleíro Jeaquim Aurélio minadas: LIVRO DE OURO
nos, que solicite uma reunião

de interamericana nossa, é Dai essa irrestrita soIidarie- Barre�o Nabu,co de _Araujo, o
I Cr$, 60,120,00; TE,NI?AS Cr$

de consulta dos .mínístros do
a sobrevivência de tudo o que i

dade do deP'Uta.d
o �aul0 Ra- paladino da libertação '<j.6's es-, 28;Q_13,OO; Bar.

e J?gos �$•."_
Exterior, de acordo com.o artí- e querido no mundo. Os Esta" .mos ao seu cOle_ga Urbano cravos em nossa Pátri� e um 8,49�00, o�nosso ag����Im:go 39 da Carta da Organiza- dos Unidos. ao se empenhá-I Note-se que o sr. Saulo, Ra- dos precursores do tI\abalho I tt? elX}er:de selasdupmessoAas C�j-OS;'�

, ti I _ t
'

- , h' t l' '00 '

t' t' ICU ar Bique ,ç�<:, que, es IpU a que _�IS reu
rem na urgente mobilização I

mos, � _

empos. 50 :CI u � r.egul�mehtado e u íl, sen in-
nernes não declinamos, mas;

UIO� sejam celebradas para,
para a defesa comum, dese- i trans��Içao nos an�1S da �.,. do o valor do povo que tra��' que ternos certeza ab�o�uta:-debater problemas, de ?atur�" [am consultar-se com�us alia' 'sembleIa ,cie um artigo do sr, lha, base para a cOfstruçao, �elho� figu�am nas pagmas

za urgente e de ínterêsse co-
d nídad ínterame+ Matos Pimenta, no qual era da grandeza das naçoes., I ímortaís da v,Ida eterna.

.' os na comu 1 e
"'d td' D

A

do com o que ncoumuro para os Estados Amerí- , -s íto da' situação transcrIta lapl ar car a o São os. seguintes "Os bacha· .e acor .

'. -

C" .. , ncana a re pe ,

I' Go estabelecido na Comlssao en�
rean,?s.- A pol:tlCa ag�essIva d� que enfrentamos, todos nós,: venerando Des. Sa YJ,o nza- re�andos que �oje se laurea,m� \ral o resultado dos Sinos de:
com�mo mterna�IOnal" d� e sôbre a coordenação do es- ga." .

"DJalma AraUJO, G�stavo, ZI:n I Natal, será emprega�o: parte5envolvIda por IptermedlO fôr o comum requerido para I E aI se condenava o voto aos mer (orador), JaIro LIsboa,. em aquisição de roupmhas pa_
de satélites, criou uma situa- ç

i candidatos 'entreguistas, co· Mutilo Rodrigues e Nivaldo: ra a<S criancinhas da Cateqlle
ção em que todo o mundo li-If�zer-lhe frente: ESS� ,é a ra-' mo os srs,. Bornhausen e Odi- Lopes de Almeida. "Ise d�paro'quia; parte,n,a co�yre está ameaçadO: O mundo

I
zao pela qual se SOl1:CItQU a lon Braga., Completando as solenidades 'I' truçao

de a,lguma bs�dedpa .

livre está fazend'o frente à celebração dessa reunião de, Diante de tudo isso, o ,sr. haverá na m.anhã de hoje, na d�r, o catleCltSmOcomaorIsgeavOSm''h:, , "
. nao ao re en o· .

.

,Q>'ameaça com uma._ atItude fIr- eronsulta. Saulo Ramos esta sendo Gom Catedral Metropohtana, 'uma fazendo' e uma terceira pro--
lne através das Nações unidas,j No futuro próximo. êste go

1

preendido, na sua ihdefetivel missa, às 8 horas e, dia 21, quin !
posta fdra auxiliar com algo a

Çumprindo os principios da. vêrrlo, depois de consultar-se solidariedade aos Traidores... ta-feira, .às 20 horas, um Cul" 'oolônia de férias caso. 'Se efe
Carta da' ONU, o presidente com os dirigentes do Congres" to de Ação de Graças, na Igre- tuasse,

,.••••••••••••••••••••••••• 't d queTruman anunCiou em seu dis 150 e com os govêrnos de outr..as,

A' d N I ja Cristã Presbiteriana, à rua AproveI an o o enseJ?d �
.

R b
'

A' f' rtl-gos e ata .

se nos apresenta conVI amosjcur.so da nOIte passada, que epu llcas mencanas, ara Visconde de Ouro Preto, 61'.
t d

.

b nfeitores 'para as-
'

'd
,_

t Ab d t I -

Ó
- o 0:8 os e'�s Esta,dos Um os' com o pro' propos as soo re a a a e o' ? EMP RIO ROSA Aos. noyos bachareis, apre- sistirem a distribuição, que se-

pósito de organizar seu pode" cal dessa reunião e .seu tema- sentamos
..
nossas congratula' . rá feita na catedral dia 20 dOI

!rio.- para apoiar êsses princi' rio" Combata
.

a ções,com votos para que exer· oorrente) após a missa das
. a_

çam suas atividades, com o aI horas, Ao par dest� conVIte

B -. "

" levamos aos conhecrmento de
rODIJUI.e vo de bem serVir ao BrasIl,

todos os beneméritos e dedica-
que, confia, por certo, na mo- dos benfeitores que dia 14 des--
cidade dos nossos dias,' te ás 10 horas na Catedral

Oportunamente,' daremos M�tropolitana será cele_bradá:.
A Bronquite é uma porta ah�rta ampla reportagem de como

I
uma santa missa pelas mten_

à graves enfermidades. Corte (' mal tI'anscorreram as sqlenidades ções de todos os que traba!ha:-
- , , ,ram na quermesse dos Súíos

12 -pela raiz tomando "Satosin" - po· de tao auspICIOSO aconteclmen-j de Natal deste ANO SANTO...
4° lugar - Guatany, .

deroso,anHssético e desconge:;tio'
5° lugar - Paula Ramos, 15.

aante da traqueia, bronquio; f' p'll-
to, ass. p, Santos Spricigo

6° lugar - Bocaiuva, 19.
mões. "Satosin" tem efeito rl'.pÍdo,
Fluidifica o catarro, diminue a tos
se e torna a "respiração livre � Ca·
cil, Nas Bronquites asmáticas, cro
nicas ou agudas' "Satosin"; ê o:.seu'
remédio de�co:nfiança. Peça ào -se!.!,

clube dos "'mulatinhos rosa- farmacêutico "Satosin" - c domi
dos", É bem, pos�l que o no_ n�dor das gripes, tosses e bronqui,
tável meia .da seleção barriga pesoverde faça a sua estréia ao la�

I
.' \do de Zizinho. na tarde de ho' ' ,

je frente ao Botafogo,' CIUb�1 A �smola dada Dias ruas agrava

que já defiendeu anos atrás,. o prOblema da me�dicaI'UJia.

Findo o Campeonato de Profissiooais
Tendo o Paula Ramos feito 10 lugar - Figueírense, O.

a entrega dos pontos ao Atlé- 2° lugar - Avaí, 4.
tico. na partida que deveriam 3° lu,gftr - Atlético. 10.
;realizar hoje à tarde, terminou
«) certame de profissionais da
cidade, sendo esta a classifica"
,(;ão por pontos perdidos:

tonificando as vIas respi.
ratórias

Ieixeirinhá brilhou DO treino do Bangú
Segundo noticias chegadas

(lo Rio, o famoso atacante ca_

tarinense Teixeirinha. do PaI
meiras, de Blumenau, subme
teu-se a um teste no onze ti.
·talar do Bàngú, do Rio, agra.
panda à direção técnica do

. :

ij'
�.:..:..:..:+'+:..:..:..:..:..:..:�:..:..:..:�:�:....:._.:..:M:�:....:� O'<....:._.:�:._.:..:..:..:..:++:..:..:..:1.�'

,

'1

i ·NATAL--Jesus· -oasceu--NATAL :�
� . O IJ.mpó'rio Rosa oferece os melhores artigos de natal, :t,I� _J--.,

,

D . pelos melhores preços.
. t�� Tâmaras-Figo�- 'passa�-Nozes-Amend?as-Avelãs-Chocolates-Bal�s-�rInq�edos �:� de qualquer tIpo e rIcas BONECAS. Cestas de Natal (as maIS lIndas) por �:.�-

qualquer preço e para qu'alquer bolso. -�t�Os . proprietários do Empório Ro�a,. ag�adeceIh aos seus clientes; a ,prefe- '�.'
rencia com que sempre f9ram dIstIngUIdos e, no transcurso de maIS uma .:..

data maxima d� Humanidade. desejam aos seus freguezes, .:.
anngos e ao publICO em geral um ��Feliz Na'al e próspero Ano Novo :::

. � .

SALVE 1951 i!+:••:..:�:!_+:�:�:�:�:�:._.:�:..:..:..:.. �:�:�:�:�:�:�:.j:�:�:�:+!:�:�:..:.:+:f+�:�:.(._..:�:..)-
lO

BALANCA
.' $ua balanç� precisa· ge conserto" ajuste ou reforma?

Dispomos de mecânico especiali.zado na Fábrica
Filizola, em São Paulô:

Maehado & Cia. SIA--Comercío e Agências \
Rua Joãº Pinto, 12. - Florianópolis

-

Telefones 1362,,1500,..1658.

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 Silvestre, que esse Clube realizará em a

noite de 31 do corrente e com início às 22 horas, quan..
ci6 serão inauguradas as grandes reformas em seu_s

salões, como também apresentadas a socieaade flo

rianópolitana, as Debutantes de 1950.
Não- haverá reservas de mêsas.

TRAJE: éasaca, Smoking e .Sumer.
O Secretário/GeraL- Arnaldo Dutra

Par'ticipação,
Lauro Soncine e Sra .

/

participam aos parentes e amigos, o nascimento
de seu filho LIBORIO, ocorrido na Maternidade Dr.

�rlos Corrêa, no dia 17· do corrente.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. (LARNO .

G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim•• oi••l

Ooaltlt':1!gão ri. Soal.<iad..
NATURALIZAÇOE3
Titulol D.olarat6rlol

DR4 WLADYSLAWA WOLOWSKA MUBSJ
•

DR. ANTONIO DIB_ MUSSI

M�dic08
Oirurgia�Clfniea Geral-Parto. ./

Serviço completo e espooialisado das DOENÇAS DB
SENHORAS. com modernos métodoa de diagnólUeo e tra-
tamento.

.

COLPOSCOPIA _ BISTERO - SALPINGOGRAFIA _ 1l'E
TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas e\U'tas-Eletrocoqu)a�o-
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

.

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

.

Horário: Dali II áll 12 borall _' Dr. MuHf.•
Dali 15 As 18 hous - Dra, MuSal.

Relidêntüa _ Rua Santol 'DUmont, 8, Apto. L

coMi»ANÜÍr&"::-ÃDÂNÇlT&lrÃ-i�T&%'
•

FlIDdãd. em 1870 - Séde: BAHIA
INcaNDIOB E TRANSPOR'.l"ES
CIfra••• Bala.c••• f lHe

CAPITAL.B RESERVAS .. � Crt
Responsablldadea ...... .. • .. • • • • Crt
Receita •••••• :.....

• •.. � • • • • • • • • • • • • Crt
.Ativo •.••..•• ....•• •••••.• • ..••••'.. Crt
Sinistros pagai nOI óltimOI 10 anoa •.•• CcO
R�.poDllabilldadea ••••.• •••• ••••.•.•• Cre

E:.crit61'1o • R•• ldlnolc
Rua Tbad.at.. .7,

I,FONE -. ltaS
r

. 10.100._,10
'.1f7U01.7H,'7

'7.053,246,30
142.176.603,80
'8.8�.818,lo

71.718.401.1011.)0 /'

DR. I. LOBATO fiLHO
Doenças do aparêlho. respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia .do Torax

Formado pela Faculdade Nacio-
1Ull de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do HospitallV.erêu
Ramos. Curso de 'especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
Ds..�istente de. Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, B8
Consultas, diariamente,

das 15 às 18 horas.
...
Res.: Rua Durvaí Melquíades,

. 28 -;.-( Chácara do Espanha

Agora, SIm!

AgenCia 8eral para 8ta .. Catarina
Rua Felipe Schmidl, 22 - Sob.

Caixa, Postal. 69 - TeJ "Prnteetera" - FLORIANilPOLIS

Diretor.l:
Dr. PamphUo d'Utra Frelr••e Ca"allao, Dr. I'ranelae••• IN.

,

Anfelo M....rna. Dr. loaqalm Barreto de AraAJo • lo.' Allr••.
·,._""&T&"".'P&'P 'P&.&'P.""&.& &..& & T T&T &..&""&.& & & & _& ,& _ .....

��� I
Pedidos com Representante IIPara Santa Catarina

DORIVAL S. LINO
.

1
Edifício IPASE - 2. andar

Caixa Postal 260

FlorianÓPoliS.
- S. Catarina

s é

o e SOCIAL:

PORTO ALEGRE

RUA VOLON ..ÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 . I.· ANDAR

CAIXA POSTAL, 689 - TEL!;FONE 664() • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

e-r-r-r--_._-�--- ------------------------------

I

ranaport•• regulare. d. carga t dCJél:fc .de

SÃO FRANCISCO BD 'SUL para 1I0V, 1011
Informao5•• Gomo. Agent.. "

lI'lorianópoli. - CarIai HoepckeS/A - OI - Teletone 1.111 ( ftl J. telea.·
São P'r.ncilCO do 8ul- Carlol Hoepcke SIA -eI - TelelQQe 6 VI)) � �MACK

RADIÔTERAPIA
RAIOS X

DR. MffôNlO MODESTO
Ate.de, WiameDte, .0 Hospital.e Carl....

Dr. Lins �eves 'Dr. Polydoro E. S. Thi.go
,,"ter d. H.teraidade ••Hie••� ."Ico • ,arkk.

Boapltal de Caridad. Oe Boapital de Caridad. ct. I'l�

CLINlCA DE SENHORAS - CI- rianópoll•• Aaaiatente da

RURGIA PARTOS Maternidade

ltacnÓlltiCO, controle' '. tratamento . )oeaçu dOI órgioa InternOl� II,..

�..do da lP'avidêa. m.tor· eia1mente do coraçio e TUOJ

Ii_ da adoluefncia e da menopau· JoeDçaa da tiroide e demal. ..�
.. Pertubaç(lea nlenstnJal., 1 'l�'" dnlas inter,llu

aaçhl e tumorel do aparelho .�nt. .mn1ca. cirurgia de aenhor.. -

al feminino. Partol
'!..rações do utero, OViriOl, trem- fISIOTERAPIA _ ELECTROCAJloe

'U. apendice, hkniu, varbea, ele. DIOGRAFIA - METABuLlS)lO

;frnrgia p!btiea do perineo (ru- BAI!AL

vu) �
IORARlO DE CONSULTAS: -

,5SISTENCIA AO PARTO B OPA- DiAriamente das 15 li 18 ho-
RAÇõES OBST8TRICAS ruo

I"DÇU g)anduiarea. tiroide, od·

los, hípopíse, ete.)
!tatnrbiol ,nervolOl - Elterllidtd.

Regimes.
1)1'l4nltórlo R. Joio Plnto, ., - I.L

�1
Red.d. R. 7 de Setembro ,_ Rdif.

I"G.I e Sousa - Tel, 84'1.

Dr. A. Santaela
(lrorplallo p�la Paculdade "aelo
MI de MedicIna' da Universidade

do Brasll)
IUd1co por concurso da ....lI1st..... ·

c1a • Ps.lcopatas do Dl.atrlto
Ped&ral

b·lntemo de :Hospital PstquU.
.tr1co e Manicômio Jud1cf4r1o

da Oapital Pedl'fl'al
1Ix-!ntemo da Santa Oaaa de lO
nricórd1a do Rio d. Janeiro
OLtNIOA IUlDIOA _ DODQU

NEBV08A8
OOnsulU!r1o: .utlcto Am6U.

Ireto - lJala ..
&esid&ncla:

Avenida Rio Branco, 144'

ID MI S P
Das 1lIullboru

r.
.

í ton imone eleire Telefone:
OOJlBUltóno - 1.111i11.

Cllniea Cirur-giea
. &eetdlncia - UN.

,M.l..i.... Senhora. O 'A.LB D8 ITA.lU--\-
CIRURGIA GERAL hoftn••• _qe••ill I·

,.. Serviços dos Professorell Bene-- ,Prorr-IIO, r

Iieto Montenegro e Piragil). No- LIV1U.RI.A "I.� �,
I :aoü i

........... " .. ••••• .. •••••••• ••••• v.;r
CA8AII • HBBIIlfOll

PORU. V. I. euu 011 � ...
YeDner' .

.

11140 encontra eomprador'
IlDtregu. 10 1lacr1t6rte .. t'n.1Cliaiea ad__te de � .. L . .AI.,.••1
aua Deodoro .. -

� "",_
..

_ ...
.. ...... .. � ".

De, Newton dtAvila
�nrala ,eral - Doença. d. S..1I0-

ra. - proetoloria
Fletrlcidacle Médica

::On.ultório: Rua' Vitor Meirel� n.

\I - Telefone 1.807

çonsoltas: As 11,31J horas e t. t&r.

te do 15 horas em diante
Residência: Rua. Vida} Ramal •.

ai - Telefone 1.42:1.

o 8ahio

Dr. MárioWendhausen

\
I

-;;.tW.. .édlc:a de &d1lltM • ""'''''''0
'1Ozurultórto - )lua Joio Pinto, 1.

Telef. K. 76'
c::a.au1te daa 4 Ú ti una

__II.uIa: l'eU" �. .. ...
Telef; Ili!-

O,. Paulo Fontes
Clinico i o,.Rctor

Caouult6rio: Rua Vitor Kelm.I,-,Ii.
Telefou: 1.405 .

Cau1lltu 4aa 10 ,. 11 .... U ..
It lira. 1I...ld�neia: lI.ua Bl1l_'"

-II. - Telefoae: 1.UI

gueira (São Paulo)
OoDlultu: Das 11 Ú 17 hor..

.... Fernando Machado, 10

Dr. M. S. Cavalcanti

,CONSULTORIO:
'Rua Vitor Meirelea L ti

Fone manual 1.'t(iJ
RESID:&NC�,

Avenida Trompowlki a
.

Fone manoal 70
--------------,_

)Dr. Roldão Consoni
'-CIRURGIA G�RAL - ALTA CI·
aURGA .::.. MOt./ISTIAS D. ...

NHORAS PAJlTOI
1'0J'IÚdI! pela I'aeuldade di lha

-

... ta Ullivuaiclade de SIa PacW,
OIlde foi ... iatente por 1'ir!oa ude ..
8erriço Cirúrgico do Prof. Ali,,,

CerrMi .....
ClrUJ'lla do eat6mqo • 1'Iat eI!nla.
ret. Inte.tlno. delgado • poae, ttr.s.
de, ria., pr61t&ta, beslp, 11tere,

.,.6riOll e trompa.. VarlcoeeJe. III,'""
ceie. Y&ti,... e henIae.

Con.uJt&e: na. J 6, 5 h_, I Aa

'felipo Schmidt� U (altoa da eu.
P..raiao), Telef. 1.'"

Ihaldbcla: Rua �.tavee }1IIIer. UI I
. Telef. K. 764

-

)

''VIRGEM ESPECIALIDADE" da
elA,WETZEL1INDUSTRr "L�JOIN v [L L,�: (�arCttJ r li'.'

.

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
. .
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Eleita Bainha . dos· Servidores Públicos
de -Santa Catarina, a eúcantadora Srta,
Bagmàr Müller, da alta sociedade local

Como transcorreram as 'sol�nidades no Lira T, Clube

A vitóriosa' Associação dos
'1 gela,

a gentilissima e prendada
Servidores de Santa Catarina, senhorita, Dagmar Muller,

a cuja frente se encontra a fi-I n:_teligent.e funcionária do De

gura dinâmica do seu eSfbr-�'Partamente dos Correios e

çado Presidente, sr. Frapcis-I Telegrafas e elemento de real"
.

co. Gouvêa. alto funcionário i ce da sociedade floJlianopoli"
dd T,esouro do ;Estado, reali-, tana. Em seguida foi feita a

zou sabado ultimo, nos vastos ,·dist&uição dos . prêmios ex

salões do Lira Tênis' Clube, I postos, 'que constavam do se'

gentilmente cedido por sua guinte: à vencedora, urna pas
díretorla, ao .qual compare- sagem de ida e volta, dê avi:
eeram elementos de desta- ão. à Capíta Federal;· um be

que -de nossa sociedade, o em- lo jogo 'de finas joías, constan
polgante "soirée" de coroação I te de um par de brincos, uma
da Rainha dos servidores pu' pulseira e um colar, bem co"

blicos de Santa Catarina. mo um cheque no valor de
Não obstante ter sido mar" Cr$ 1.000,00 ; à segunda colo"

cada para as 21 horas o inicio cada' foi ofertada uma linda
da brilhante solenidade, esta pulseira, à terceira um pedan-:
no entretanto teve começo pre- tif, à quarta um broche de ca:

eisamente às 22,30 horas quan-' mabeu à quinta uma pulsei,
do a excelente orquestra do ra, e à sexta e ultimai um coo.

Clube, então a postos, rompeu lar de pérola. As joias eram

as danças. A afluência era e ouro. de real valor, motivo
enorme, e o ambiente de dis- por que foi atribuida grande
tinção, reinando grande e írnportancía aos prêmios a dís
franca animação. Defronte tribuir"às belas candidatas.

'-
ao tablado da orquestra, nu- Após o discurso de congratu
ma vitrine improvisada, esta- lações preferido pelo sr. Silvio
vam expostos os premias des Marques, em nome da Asso
tínados à/s candidatas vence- cíação dos Servidores Publí .. ,

doras até o sexto lugar. 'A OJS, teve lugar a dança espe
meia noite em ponto, quando c.al em homenagem às vence-. _

,a apuração total não fôra aíu- tiaras, cabendo a honra de

da. feita, a posição. das candi-,' d�nçar. com a .I\.'ainha eleita o

datas era a seguinte: Cecy dínarníco (presldente do Lira,
Vieira da Rosa, -Dagmar MuI" deputado Bulcão Viana. Após
ler, Ione Melim, Helena Silva, I os demorados cumprimentos
Solange Guímarâess IOlandal' às eleitas, continuaram. pela
B0r:.assi�, Ao AseI' feita a apu- seleta e numerosa .assístêncía,
raçao fmal, cerca das duas aos animadas danças que se

horas da madrugada. por uma prolongaram até alta horas
comissão presidida pelo sr. da madrugada de domingo: A
dr. Osvaldo Bulcão, Viana, es- nossa reportagem foi alvo das T I dforçado Presidente do Lira, maiores distinções por parte e egramas reti os
assistida por um representan-] da diretoria da valorosa Asso-
te de cada concorrente, a or- cíação dos Servidores Publí- Relação dos telegramas re-

dem da colocação foi a se" cos de Santa Catarina, cuja
tidos:

guinte: Dagmar, Cecy. Ione festa de consagração de sua
Alvaro Marcos Barreiros, Se"

"
. Iolanda, Helena e Solange. Rainha ficou inscrita em _le. bastião Carvalho Felipe Sch

Foi proclamada eleita. e coroa - trasde. ouro nos anais sociais midt 2, Catarina Fernandes

da rainha, em cerímônía sin- de nossa Capital. Visconde Ouro Preto 56. Ho-

tel Laporta. Pires Trigibae Sa-

I
Ação e.Dl benejíCl-.o--Rl·fa co dos Limões, Franscisco Ro:

drlgues Carvoeira 103, Fran-.
AVISO IMPORTANTE

cisco' Rosa Rua Rio Grande
, Sul" travessa s/n, Manoel Ver-O responsável pela rifa de um automovel Mércury, 1948 giU'O, João Bernardes Felipeseguído de� o,:-t:os premias> lin1cialment�, ;p:�a beneficio d� Bchmídt. Antonio Sá

-

Olavo
campanha política do P. S. D. e, posteriormente. em benerí-

Bíl 122 A t
.

S F-errei-.

d S
.

d d d Am '
. ac ,n onlO .

CIO a ocre a e e paro aos Tuberculosos 'avisa aos Se;' R n· R Ou ·t·, ra. asa L'ereIra 'lia rr 1-
nhores ��rta�ores ��, bilhetes (brancos e amarelos) que a banas. Miguel Pereira -----Bárco
mesma fIca transferidà de 19 de dezembro de 1950 para 24 Novameríca, Enio Artur

.

Fer
de fevereiro de 1951.

Florianópolis, 18 de dezembro de 1850.
José Cardooo da Costa

.. '_._---

. FLORIANOPOLlS - 19 de Dezembro de. 1950 i

, ..... "

...

. \

Infelizmente
OS· traidores .-.

...� ..que eram dois

são três ....
.

porque este tambem traiu
e foi esconder-se da luz do .

sol e dos homens de bem.

-I

Louvável Atitude

nandes, �bà. Muller da Silva,
Moizes de Souza Policia Mili
tar, Ali:rp.or Mello.

�f'l 1","" '''l ·'''''-r::,�· ri"""Y-l;"'� ·r�!ó!f.""l'",1il9�<ri'��V"'�"lI�
No alevantado propósito de assunto pelo sr. dr. Nerêu Ra

dar
.

maior difusão ao ensino mos, Vice-Presidente da Repu
secundaria em nossa terra, e blica e Presidente do Senado

atendendo aos apelos que lhes - 'S. Excia.. ao vêr sanciona,

foram. dirigidos pelos mentores do 00 orçamento para 1951 e,

e elementos de destaque liga- nele incluída a verba antes ci-'

dos ao Colégio Barriga Verde tada enviou ao sr. Tesoureiro

Ltda .. os ilustres. representan- do C.olégio Barriga Verde Ltda.,

tes de Santa Catarina no Se- o seguinte telegrama:
nado e na Camara Federal. "RIO 14"12_50 ___,. Oscar Car-

II vem de conseguir um' �uxilio doso - Colégio Barriga Verde"
federal de duzentos mil cru- -'- Florianópolis - Acusando,
zeíros, para o término das recebimento seu atencioso te

obras do importante educan- legrama 11 corrente informo

dário. É de se salientar a ex- que orçamento para 1951 já.
pontanea e significativa inter" foi sancionado nele tendo sido
ferência do ilustre Senador

I incluída,
verba para auxilio a

Dr. Lucia Corrêa, e da não me"

I
esse educandário. Cordiais Sau..

nos honrosa atenção dada ao dações NER�U RAMOS".

FV0GQanã9'
.

Apenas umas palavrinhas, quanto ao órgão udeno
trabalhista, ti.e domingo. Surgiu êle com nova secção, de
resposta. a êste jornal. Secção transitória, a do Isotame'-«
to ... Quando ela desaparecer, já a ala udenísta do
P. T. B. estará mesmo isolada!

X
XX

Os cegos mentais da Evolução negam os comentárioS'·

desprimorosos que, à primeira página d0 jornal. em sua..

edição de '10 do corrente, fizeram sôbre a presença do sr.

-Nerêu Ramos no banquete oferecido ao· sr. Alencastro

Guimarães. Cultivadores da rdiva pobre com que os me

díocres olham o ....talento e a capacidade, a cultura e o va

lar, os udeno-trabalhístas da Evolução não compreendem .

o convite especial que o ilustre conterrâneo recebeu para
aquele ágape; E trovejam ofensas ao saberem que para..
homenagem idêntica, ao sr. Danton Coelho, o sr. Nerêu

Ramos foi o convidado de honra. E ornejam que o emi

nente brasileíro-fôra à cata de migalhas ... comnaaâo
de honra - aliás o único - foi golpe de quebrar pescoço>
ao rastejadores provincianos ...

X
XX

Três dias depois - apenas três dias depois - o se

nador Marcondes Filho, que obviamente é mais traba-

Ihista do que os udenistas da Evolução, discursando no'

Senado, afirmava que o S1'. Nerêu Ramos, "pelo seu equi
líbrio, inteligência e serenidade. fôra um presidente mo

dêlo". E mais: "sua presidência honraria qualquer Par=:
I

lamento do Mundo".
X
XX

Enquanto isso, aqui na Comissão.Permanente, o seu.

presidente, pelas suas atitudes facciosas, pela sua servidão
e pela ausência de compreensão do cargo, honraria qual+
quer sub-diretório. distrital da U. D. N .. Quando muíto.. .

<
)

X
XX

Fundamento do tópico anterior: recebendo, há dias ...

um requerimento do deputado NUnes Varella, o presíden
te da Comissão Permanente lançou um angustíado-:
S. O. S. aos espírítos-santos de- orelha 'da U. D. N .. O depu
tado Fernando Melo.vque passava ao largo, correu em seu

socorro, atirando-lhe o salva-vida de .um bílhotinho..

Escapo' do naurrágío, o Presidente esqueceu o SalVa"Vlda,

que foi recolhido ao nosso museu·

X
j

XX

A coragem humana é relativa. Temos destemor su-

ficiente para dizer a um udenísta que a U. D. N. é jeiat"
.

Falta-nos decisão ..... todavia, para repetir a frase na frente'

de' um petebista da ala saulista! O revide é birkiníano!
O sr. Danton Coelho, em recente entrevista ao Cruzeiro-:

qisse que a U. D. N., r:i,elo seu reacionarismo, era um par:'
tido fadado'ao desaparecimento.

.
Os udeno1trabalhiSt(as da Evolução 'ficaram posses

sas e como q'lJ.e numa acusação ao presidente do P. T. B.

nactonal - acusação velada de jogo duplo -_. atribuiram�

lhe estes conceitos: �'Á U. D. N, é .uma ini'iniga sincera

do ·P. T. B., ao passo que o p. S. D. é um partido político'
em trranca decomposição acelerada " ..

"

Como se vê. aqui a U .. D. N. é o ai-dodói dOS'Sàulistas!
Nem a orientacão sadia do sr. Danton escapa. E o S1'.,

Saulo acha que vai estreiar no âmbito federaL�un Hobes-
.

pierre de pescoço inseparável
I GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


