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Aceitou' o, Brasil particip8L da rreunial}���� ", ,,�.
� chancéle.res

\ • RIO, 20 (V. Ao) - o MINISTERIO DO EX�RIOR FORNECEU A SEG��TE ����Sh.:
"O REPRESENJANTE DOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA NO CONSELHO DA ORGANIZAÇÃO ',�S Est�>.:\·_WANOS PROPôS A REA
LIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO DE CONSULTA ENTRE OS MINISTROS DAS RELAÇOES EXTERIORES� ��RA:�J DOS Jij{OBLEMAS DA DEFE-,

" ,SA E DA ECONOMIA DO CONTINENTE NAS ATUAIS' CIRCUNSTANÇIÁS'{f'
CONSIDERANDO OPORTUNA A 'REUNIAO CONSULTIVA DOS CHANCELERES LAlINO�AMERICANOS, O GOVERNO DO''!-''i,,, lU AUTORIZOU O SEU
REPRESENTANTE À' CONVOCAÇÃO PROPOSTA, ALVITRANDO QUE AI DATA DO ENCONTRO NÃO DEVA SER ANTERIOR" ll\ MEADOS DE FEVE�

': ,- ' :' . .(>'�!i_J.['ii>,_��,,1>p*' '" ..q ,REIRO rolOXIMO. -

I
, .

o 1U.I8 ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

"'J1'IM'rIf) • D. O.H_tAIa SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ABBUDA. B.lI08

-,� 11.030Ano XXXVI
. Florianópolis- � Qumt�.feira, 2'1 de Dezembro de 1950

BRUXELAS, '20 (V,A.) - j to "possuem na Europa não
Segundo informações colhidas' são adequadas para a defesa
em círculos chegados à conte- do continente contra' a Rus" ,

r�ncia, os ministros das Rela- sía". Delineou ele os esforços
çoes Exteriores da França e bélícos dos EStados Unidos,
da Inglaterra e o secretario destacando a proclamação da
de Estado dos Estados Unidos existência do estado de emer

concordaram, esta noite, com gência nacional, o aumento
a realização de uma reunião do potencial humano do exér
entre os "quatro grandes", pa- cito norte-americano para três
ra exame da situacão interna' e meio milhões de homens e

cíonal,
�

.

as novas verbas para Iinalída-
O encontro entre os srs. des armamentistas.

/
Ernest Bevin , Robert Schu", . "-

.

man e Dean Acheson, que se
Ao deixarem a c�ancelana

realizou n Ministério das Re"' belga, os ?onferencIstas, pro
lações Exteriores. da Bélgica, I curaran: �vItar f�ze� qu.a�quer
a portas fechadas, durou a-. cQment�no J

aos Jornallstas�· . �

proxímadamente quatro horas. I �nte��ogao.() sobre St.-ª C?P.��
A reunião teve inicio ás 16 30 Iencia com os russos sena, {;l" - ;

horas, momento em que o �e" i fetivament�. . realizada, ° "Si':

cretario de Estado .Dean Ache'l
Ernest B�vm, .e�clareceu que

son chegava á chancelaria nada podia dizer a respeito.

b.elg.a, sendo recebido pelos I' �
sr �ean Acheson tem a s�a

seus colezas da Bélgica In' viagem marcada pa!a as

glaterra: França. . Apó� os 22,00 horas desta noite, de�
cumprimentos de estilo, o sr. I vendo �omar parte_nos Esta

Paul Van Zeeland. ministro dos �mdo�, �ma71ha d� uma

das Relações Exteriores belga, I r�un:ao ministerial de ll�por,
que presidiu as conversacões t�ncIa. N� aeroporto as aut�
do Oonselho

.

do Pacto
�

do I r.I�ades informaram que dI;
Atlântico Norte, se retirou, I fIcllmen:e �

o aparelho pod.era
tendo os tres chanceleres se leval!t.al. voo, t�r:do em Vlst�
dirigido para o "Salão Azul"� aJ,s difíceis condições atmos�e�
da chancelaria, onde ficaram �Icas, O sr, De�n. Acheson VIa

em sessão secreta durante to' jara pa�a a Belglca no �pare"
do esse longo tempo. ,lha pnvado"do preslden��
Uma fonte altamente infor' !Truman

- o tnoependence".
mada revelou que Bevin, ,Os russos .havI,am .

sugerido
Schuman e Acheson aprova"

a _?onferencIa h.a mais de um

t a ser dada a, mes, quando dIsseram que o
ram a respos a b' -tO

.

·f·-
t

.

'tO propondo a seu o Je IVO era a um Icaçao
no a

�� sO�Ie Ica,
ro Antes da Alemanha em baJses de

confeler:�la dos quat 'res 'á igual represeptação para am

d.a reumao os observado. J
bas as partes: Espera'se que as

tmham tomado conheCImento
t ncias ocidentais não con"

de um projeto de re�P?sta� ��r�em com o argu'mentQ so°
aos russo�, o _qual c�mdlCIOna I viético, uma vez....que a Ale
va a aceItaç�o . oCIde?tal de:manha Ocidental é maior em

�ma conferenCIa de,:;de que I t rritório' e população do queesta abordasse todos os pro'.
e

Alemanha Ocidental. .

'

blemas d? momento:, <?ome> r�:
.
a

No's círculos autorizados se

s�be, o governo
� sO�IetlCo p. afirmou que. tanto as decisões

pos uma c0l!ferencIa para �: do Cpnselho do Pacto do A,
t�dar exclu�r�amente a qu� tlantico Norte, como as deli"
tao �er:mJâ;nlca. Nos I?elOs berações dos três chanceleres
b�m mformados acredIta'se

são de importancia funda'
que os cha�cel�r�s apr�::� mental para ô futuro da Eu-
ram o texto ·on�m3:1 de

i ta" rapa, Um informante chegou .

poota a ser remetIda Imed a

I a afirmar que o destino da
.

lne�te aogoverno de �osco�� Europa Ocidental foi traçado três-todos
� �r. Dean ,Ach�o , qelO! nas conveflsações de ontem e

'

velO. a E�ropa envIado p i hoje dos doze chanceleres e '

prl�sI�ente ,!�uman com a
ministros da defesa da comu-

mIssao esp�clflca �.e apressar

I nidade do Atlanitico.
•

os preparatIvoS mIlltares con" _�._-____ _ __

tinentais, teve hoje o ensejo • .

�e fazer declarações na reuni- Art.- "os de Na' t�lao do C.onselho . do Pacto do 6 Ci

Atlântico, Di�se êle: "As for� EMPÓRIO ROSA'
ça:s que os allados no momen ."

Os aliados conçordaram com' a

,proposta dà Russia para uma"

conferência das 4 potencias

RIO, 20' (V.A,) - N�. ma" fratura do craneo e a segunda
. drugada de on,tem, regIstrou" .do maxilar; Celia Costa de
se lamentavel a,cidente de� ,,;ei,- .23 anos, Iolanda Alves de Sou
cuIas, nesta capIt�L R�pleta de za de 19 anos, sobrinhas da
cadetes �Il: AeronautIca e de n:esma senhora; 'cdm escoria�'
suas famlhas, que regressavam çoes: os cadetes Carlos Magado bail� de formatura dos, no" lhães Alves: d� 22 anos, Fer
vas asplTantes da arma aerea, nando CecI, o aspirante da
trafegava de madrugada, pe- Aeronautica Paulo Barbosa da
lo Engenho Novo: �n:a. ca�i�- Silva, com fratura da perna di�
nete daquele mUllsteno, cim"

louais t g�da pel� motori�ta Sebastião reit�, o cadete. Heitor Borges:LIma Souza.. Com - o . tempo JUnIor, com fratura da perna.chuvoso, o veIculo, devido> do di.reita e do braço esquerdo ..

estado do c�lçamento, desgo- �I?da com escoriações generavernou e fOI chocar'se contra llzadas, os cadetes Ivo Silvei
um poste1 na n:la 2� de �aio. ta Carlleiro, Romildo Martins.
�m consequencIa, fICaram fe- Nascimento,- Amauri Ferreira,.
ridas 14.pessoas entre as quais Leuzinger Marques Lima e.
Ivone CaJstel? Bran?o, de 4.7 Mario Fernandes Acechi. Os
anos e s,:a fIlha :�eld� Costa, I feridos foram socorridos na
de 15 anos, a pnmeI,ra com Posto det"Assistencia do Meier�

Os tretdores:

REClJS� DE TRUMAN /'

dols�••

WASHINGTON, .' 20 (V. A.) no mundo, Dean Acheson se�'
-

- O presidente Trúman recu- rá um dos primeiros, se não o

sou-se a aceitar a exigencia primeiro, a ser morto pelos
dos republícanos relativa' á inimigos da liberdade e da
demissão de Dean Acheson do cristandade". As. acusações
posto que ocupa atualmente. Ievantadas contra Dean Ache-

san - prosseguiu -"- são fal-
Durante a entrevista coleti" sas e não tem o minimo run

va com os jornalistas, o presí- damento.
dente foi interrogado sobre es' Em reuniões separadas, na
te assunto. Anteontem, entre- semana passada. os deputados
tanto, em uma breve declara" e senadores republicanos exi-
.ção a respeito, lembrando que giram a demissão de Dears
o presidente Abraham Lincoln Acheson. Sua principal acusa
quando foi solicitado a demi- ção é que a politica externa.
tír seu secretário de . Estailo, de Acheson na area do Pací
Edward recusou-se a atender fico fracassou completamente
o pedido. "Tambem eu me re- tendo o secretario, por conse
cusó a demitir o secretario de 'guínte, perdido a confiança
Estado, Dean / Acheson", - do povo americano.
a f i r m o u peremptoriamente O presidente afirmou que o

Truman. secretário da Defesa, general
Truman ressaltou que esta- Marshall, e o sub-secretario da

mos vivendo uma epoca em Defesa, Robert A. Lovett, tam
que é preciso grande unidade. bem continuarão em seus pos
"Se o comunismo prevalecer tos.

'

, posse de Eiseubower/ será. em juneir.

Se. rico"querf;18 "ficsr
De modo tacll e elegei
Fazei hoje uma inscrição
Credita Mutuo Predil1
�----------------------

VINHO CREOSOTADO
�'3ILVEIIAn,

ST. LOU1� 20 (V.A.) \-1 O comandante r

dó exército
O general Dwight D. Eisenho' unificàdo europeu, se deteve
wer declarou que pretende se' em St. Louis a caminho de
guír para a Europa nos prr- Dever, onde' passará as festas
meiros dias do proximo ano de Natal. Falando aos jornalis
para iniciar as novas funções tas, Eisenhower mostrava-se
de . comandante supremo de sério e quando um dos foto-
uma força internacional eu'

.

ropéía,
.

, I grafos solicitou que sorrisse
Eisenhower levará consigo el� se re?usou, dizend?: "não,

o tenente-general Alfred M'I vejo motivo para rir neste
Gruenter.,..que será o chefe de I momento. A paz Internacional
Estado. MaiOT do novo coman-, é um dos graves problemas

-,:
do, I

que temos pela frente". '

, ) Ião acredita o sr. 1. Neves -

''1
RIO, 20 (V.A.)�· Passan- gravidade, não acreditando PQ�

� do por São Paulo, de regresso rem que seja de desespero ..
) de Poços dé Caldas, o sr, João Não creio - frisou - numa

1,1 Neves da Fontoura declarou a guerra imediata: creio na

;:; pai pelo menos para um rutu
;� i�prens�, referindo-se à poli" ro proximo".
iJ tíca nacional: "que ja ocorreu Sobre a posição do Brasü

,,!� o . que nós o esperávamos. Se e� face de. �m conflito mun

'1'
porventura COIsa surgir no díal, o sr. Joao Neves afirmou

,; terreno da_ 'politica nacional, que, evidentemente, 'a situação
tambem nao estranharemos e internacional cria para' o nos-

, .

.
so pais, sob todos os aspectos

ate rec�beremos com a maior probíemas extremamente gra-
naturalldade.·

1 ves, que o' futuro aoverno te-
Relativamente à situação in" rá de enfrentar cgm ·firmeza

ternacional, o sr. João Neves e visão das no�.sas 'necessida
afirmou ser a me�ma de suma des. s

Grave incidente .de veículos
cadetes da Aerona'ulica

COIll

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MexiE8n
'

Circos
Sábado em esta Capital
E S T R,'E I A

O maior Circo Mexicano até
hoje ,1;hegado ao Bràsil
at.raçõ es inéditas !

Pavilhão afmado .DO Campo do Manejo
(Largo g81. Osorio)

y
,

'

I'
r

.

:

, J

V A'. L V. -U L A S' J.. +..,+ ,•••, ,� ..� � � �� � �.� ���, � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � .

r,..bL.,'.'. ""� '·'-··P··$ * Machado & (ia. S/A-Comércio e Agências ��:. distribuidores. das atamadas=balanças FILIZOLA, comunicam que estão aptos �i..�. a garantir B;ssistencia permanente às ba!a�ças adq�ir�das em. su�s l.ojas,.�on- ��- -

I �:. tando p�ra Isto com os serviços de mecamco ,especialIzado na Fábriza Flh�o- �i.MAIOR
'

ESTOQUE �:_+ la, de Sao Paulo, onde o mesmo vem de realizar completo curso de especta- ��
�� lízação em consertos, ajustamento e reformas de balanças:':" ..��

Ali
A

I·d R d- C
.

Ld
- �i· Rua João Pinto, 12-Florianópolis.-Santa Catarina --- Telefonés: 1658-1500-1362 ..��

H.a�!b����� LI bilidade Santa
Catarina

,'j��©
A iNOSSA COMPA�HIA

AçQO
1--'

em beneficio--Rifa

\.

/
I

Dirigido e orientado por té->.
cnicos diplomados e compe
tentes. Aceita-se qualquer
serviço atinente- ao ramo, in
elusíve correspondência.
prec'os módicos.

Cx. Postal, 3�8. Florianópolís
Rua Crispím Mira, 41·

Sta, Catarina

AVISO IMPORTANTE

-o responsaveí pela rifa de um automovel Mercury, 1948 -

seguido de outros premíos. inicialmente, para benefícío da

campanha politica do. Pj S. D. e, posteriormente, em benefí

ciiQ d'à Bociedade de Amparo aos Tuberculosos, avisa n04� Se·
nhores Portadores de bilhetes (brancos e amarelos) que a

. mesma fica transferida de 19 de dezembro de 1950 para 24
de- fevereiro de 1951.

Florianópolis,' 18 de dezembro de 1850.
José Cardoso da Costa

\""

(

A comissão responsavel pelo 80r

teio ela bicicleta mama "KROON""
em beneficio das crianças pobres
do Hospital de Caridade, avísa .

que a rifa---cõrrerá pela. Loteria Fe

dera] na extração de 23 do cor-
,

rente.

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS . SIFILITICAS

Elixir de Npgneira
M ..dioacao ouzillGI' DO t1''Itam.Dt

. do dllU.

Perd�u-se'
Relógio pulseira de platina'

� brilhante entre ás 11 e 12."
horas, do dia 14 do corrente,
no- centro da cidade.
'I'rata.se de joia de grande"

valor estimativo. Grat.!1.'!-- �I:l -

com Cr$ 1.000,00 (mil cruzei ·

ros) a quem entrega-lo á Sra '

Dr. Osny de Magalhães Ma�
chado __:_ Rua D. Jaime Cama-
ra, 40 - Tel. - 1186.

VENDE�SE
Uma casa e um terreno à'

Avenida Trompowski, 52.
Tratar o prêço.r na mesm!'-

aUSSOL.A
� ./ ..

a sua revIsta

AG(__]ARDE·M
í

AVIS-O_
A Contadoria Seccional junto à Delegacia Fiscal em San_

.

ta Catarina avisa os Senhores Chefes de Repartição que os

empenhos de despesa deverão ser e:r:hitidos até 31 de dezem

bro, na forma do art. 2 da Lei 869; de 16"10 ..49, e, �ê .acôrdo
com o item vr da Portaria nO. 321, de 25'11-1:9 (D.O. de 29-

1l-11�49)� do Senhor Ministro da Fazenda. comunicarão à
Seccional acima na primeira hora do expedíênte do primei
TO dia útil de 1951 o nu'mero do último conhecimento do em.
penho extraído. I

• -

-

Aloâro Accioli de Vasconcellos - Contador Seccional

Deseja um emprego

).

Allântida Rádio Calarinense .limitada
apresenta ma·is 2 iOluperaveis modelo�\ para 1951

o CA-RACTBRISTICAS :
,i( fi ifál�ulas x Ondàs: longas de 550 a 1.700 ,kc[s; curtas 6 a 18 :ncs. 50 a 16 mts •.

X A1to-falante 61[2 polegadas, tipo pesado x To�ada para toca-discos.
X Transformador universal para 9Q, [10, 180, 200 e 220 volts v.

.
.

X Variavel' ele 3 secções x FI com' nucieo de ferro x Caixa de IMBUIA de luxo.
Modelo ARC 515

X Grande alcance x Alta sensibilídade x .som natural. c./

___:_J � ...,.....::7� __.;.-----

/-

I
.

Modelar ARC-5-P�1

Pessoas .atívas que morem ou desejem morar no íntertor
do Estado, de preferencia nas vraça.s de Joaçaba, Porto União

_.

e RIO do Sul devem escrever, telegrafar para caixa postal 270

Florianópolis dando os seguíntes dados: nome. idade. grau de

instrução ,e ocupações anteriores e se possível fotografia.. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Puro linho

o quanto custa uma enceradeira

,A R-H.O
ELECTROLAN!DIN•

Rua Ar'Jpre8t� Pàiva FAificlo!fpasel-Terreo

Vida Social

,

.

e'-p-re"s-e n: t a n t ".'

,.

\Senhor, com Escritório de Representação aparelhado, o -

e seus serviços no Distrito Federal, dando as melhores refencias. Favor escrever para A. Oliveira rua Paula 'F�itas 45. 1.004 ___.: D. Federal.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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./ O-E�TAJ)O-Quinta-feira, 21 de f Dezembro de 1d5J
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VENC,E,-SE
/

f SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

«B A C C E-L I'),
r.om I'a'n!'!l'irlarlp. nar!'!' 1ÔO 1it.r(}� IOp .sorvete. PqniOllrl!'! r.om com

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

tor de f H. B. em perfeito estado de funcíonamento e conservação.
TRATAR NO "EMPóRIO ROSA".

�������������..t.+.�������������++!����������������������������+����..!J..��...���..��-�-���-�-�-�-� .. � � � � � � � �,� � � �-�-�-�--���-�-�-�-�-�� -�-�_.._...;_.._�':.....�� ,

:.. ..

" '. -

'

..�.

I" '.
.

.
'

- ..�.
� ��:.

�? t
�� . \:� -- _7' �" �t�
II ' r

.
'

, �t��
.i ',' "

. �t�

Trasnportes Déreos Catarinenses S.8. ,IIAgora, sob i! orientação técniea da Cruzeiro do Sol II
..�+

. ....:...
�. -�t'"

�t�
�t·
�t·
�t·
�t·
�t·..�

...�.
..�.
..�. 'QLINlCA E CIRURGIA DOS O

: L.HOS - OUVIDO - NARIZ E GAR

:�: -GA�A DO
. .

.

�i. DR. J. J. BARRETO,
�... For�ado pela Faculdade Nacional

1t. dá Medicina, da Unfversídade do
�t" BralJÚ.' Ex·assistente dos Bervíçoa

�t. de Oftalmología, do Proteseor-Daldas
.. � Brito, da PoUclinica Geral do Rio

..�. ,d!l Janeiro, e de oto-rtno-íaríngologta
: ." 00 Professor Leão Velloso, Hospital

�t� Moncorvo FHho.

�.. , Consultório:' Rua Trajano, nO 31

..�. LO andar
: Atenderá, diariamente, a partir do

\�t· dia 'la de Novembro, no horário da

�t" \4 ás 18-::horas.
�:."

••• ••••• • •• e·e •• •• • • •• • • .. • • •• • ••

�t"
.

�i: T E R, R E- N O
�t" VENDE-SE 1 lote situado á
�... Avenida Mauro Ramos perto
.:. 'do Campo do Manejo. M.

·

� �.' .:. Tratar nesta redação com 'o a g n e S I a
E,m Ifajai:' Luiz"Noceti

�
,. ", .+. ��. ������ .�����:'......... .. '81·$0'rada'��: 'Rua Pedro Ferreira (Bd. Bauer) Telef. 329 er330'

.

1�1 '0

••
'0 •••• , ••••••••••

! Em Blomen8o: Agência Cruzeiro do Sul -/i ':::.:=.:::=!::-= ����·����������:.·�;.;;i
�' Rua 15' de Novembro, 1326.,,-Telef. 18 : ,reao.te ,ara e H. "PDlPOLBQI bu!dór. dOI "Rádio," R/:CI' A

iI"
"'. / �t" , ••a "der..te •• CUDm ;ctorl�V'lvula. e�'Di,co!l.

i� Em Joiovile: Soe.'Comercial (tMiuas» Ltda. :�: ��uo. PJl_._D_lA_L. R_u,,_C_-..,_"ÍI_elh_ei_�n_·'_M_..t_t'._
�� Rua do Príncipe, 482- Teltif. 455 �i+ Curso de admissão�i� Em outras cidades do Estado com os sub"af!erztes· :i: _

��j' ',da Cruzetro do Sul
.

..+ Dirigido pelo Prof. José Wark�n
i<� ,... '_,' .._+. Funciona em Janeiro e Fevereiro.

� EDm�parngfu�fu mMruli���frmfufuos
� .--,

. , - -

para. a Escola Indústrial e Academia de Comércio.

DAr I L o,' 'GR 'A'
'

F I A'
�.

Inicio das aulas: 4 d!81 Janeiro,

,:

"'," .

�
" f lnscrição : ,aias 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.

.

'_.

1
.

CLUBE DOZE DE AGOSTO
De ordem do sr. Presidente, convido a todos 0S

Associados e exmas. famílias, para o Grande Baile de
Gala de São Silvestre, qúê esse Clube re'ruizará em à
noite de 31 do corrente e com início às 22 horas, quan, f
do serão inauguradas as grandes reformas em seus. \
salões, como também apresentadas a sociedade flo- \,
.ríanópolítaná, as Debutantes de 1950�
.>

_ , -. '-....:
A I

..Nao havera reservas de mesas.
• -TR-AJE: -casaca, Smoking e Sumer.·

O Secretário Geral - Arnaldo DutraESCALAS:
As SEGUNDAS, QUARTAS F- SEXTAS-FEIRAS:

Rio-'-Santos-Paranaguâ-Curitibà-Joinvíle-Itajaí
Lajes e Porto Alegre. '

QUER VESTlR·SE COM (ONfORTO E ELEGAN<IA I
.. PROCURB A

.

Alfaiataria MelloAs TERÇAS, QUINTAS E" sABADOS: _

.

I

Porto Alegre-Lajes_;_Flôrianópolis- Itajaí-s-Joínvíle
Curitiba-Paranaguá-Santos e Rio.

'.'

,
.

Rua Peljppe Sdlroidt 4�

MQderoos e possantes avíões,:oôuolas
Tarifas reduztdoe, IIPÓS 31M.

1- N o I G E S , i o,

'- )

TRAFEGO MUTUO ,COM: �

Cruzeiro do Sul�Rio,'
'Savág-Porlo ,Alegre
Pluna---Montevidéo -

- a mucosa estomacal
,

fica irritada e hípersen
sível, exigindo o uso de
um alcãünlzante como

a Magnésía Blsurada,
para protegê-la é pre
venir a híperacídez,
Magnésia lHsurada J
- em pó e em com-

primidos.

",

PASSAGENS E CARGA:
"

.

-: Florianópolis: Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro,Mafra, 35-Telerone 1.565

') t'·

Agênci_@ CRiJZEIRO�'�DO SUL
�",' Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500,

,I

!

. -�

(orrespondencl J
' ,

(omerele'
(onfere

.
,.-

DJplom. , AUTOMÓVEIS
, CAMINII6es

CAMINItONE:TAS Colégio °Calal·�inense
, 'Edital

DIREQAOI
Amélia M . Pigozzl

MSTODoi
Moderno e. Eficiente FIUZP LIMA & IRMÃOS.

Cons. Mafra, 37
Florianópolis" '.

,

Au. General BUtencourl, 48
(Esquina Alber�ue Noturno)

Exames de Admissão: Inscrição; dias 15 a 30 de novembro.

Exa.mes
-

dias 10 a 2 de dezembro, ás 8 horas .

DoculIl,eútos: Certidão de idarle, at/estado de vacina e sanidade.
�;.

'�xames de 11 época: De acôrdo, com a Portaria n. 163 e 636�
I Para os alunos' do quarto an) e do III Cientifico:
Em fins de janeiro.
II Para os de�ais: Primeira quinzena de fevereiro (12 e 13).
III Exame de admissão: Inscrição: Dias 1° a 13 de fevereiro.
Exames: Dias 14�e 15 de fevereiro.
Para os êandidatos ao e:'__ame de a'c!missão haverá um curs:} de

preparação
/

regular desde 29 de ja�eiro. M�is infj')rmes com a diretoria.-
�����.�������------

••••••.••••• ! •••••••••• � •• __•••

Paliticipação
Lauro Soncine e Sra.

p�rticipam aos parentes e amigos, o nascimento,
de seu filho LIBORIO, ocorrido na Maternidade Dr.
Carlos Corrêa, no dia 17 do corrente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Quinta-feira 21 ce Dezembro de 1900

�LUBB Bell' BB"AG.STe
DIA 31, COM INICIO ÀS 22 HORAS GRANOIO SA "REVEILLON" DE SÃO SILVESTRE- COM- A APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES DE 1950.
INAUGURAÇÃO DAS GRANDES ,REFORMAS EM SEUS SALÕES." DIA .1°, COM ÍNICIO 'ÀS 16 HORAS, RETUMBANTE "SOlRtE" INFANTIL, COM

A DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS.
�'

'Colégio .�Estadual Dias Velho
" EDlr�L /r

lEXAME DE AD'l\ÚSSÃO AO CURSO GINASIAL
1 - ia é,poca;
a) - in�rição - de 15 a 30 de novembro
'b) - realização - Primeira quinzena de dezembro,:'-nos dias 13,14 e 15.

-

2 - Documentos: Certidão de idade, com firma reconhecida;
Atestado de vacina, com firma reconhecída..
Atestado de saúde, com firma reconhecida.

Os documentos estão isentos de sêlo por lei.
3 - Inscrição: Deve ser requerida pelo próprio candidato, ou '

riPor seu responsável, e dirigida ao diretor do estabelecimento, com a
,d�arn�o de q�nãoeim��e�n�sein�r���em

hamM����������������������������������������de admissão, em outro estabelecimento, na mesma época. 3êr#lêr#lêr#lt#lê#êêê$lêr#Jr#lr#iêêr#] ,Só serão aceitos candidatos que contem, pelas menos, 11 anos

.completos ou por completar até 30 de junho de 1951.
4 - Provas: O exame de admissão constará de provas escrt-

tas de português, de matemática, de geografia e de história do Brasil,
-sendo eliminatórias as provas de português e de matemática e não

1,$odendo prosseguir nos exames o candidato que não alcançar pelo
;menos nota 5, em qualquer delas.

ASS. dos Servidores Públicos
Ide San'a Catarina

1._"

SERVIÇOS MÉDICOS .-

Dr.-Danilo Duarte - 2as., 4as.ie 6as. das. 17 às 18 hs.
Dr. Paulo Fontes - 3as. das 17 às 18 horas e 5as. das

14 às 15 horas.
-

- 3as. e 5as. das 14 às 16 horas
(doenças de senhoras em seu

consultório) . Aos sábados, na

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

Dr. Miguel Sales - Diáriamente das 15 às 17 horas----' Cavalcante - (exclusívamenta crianças em
• seu consultório).Dr. Antonio D. MUSSI- Operador.

Observações - A Associação não se responsablllza
por nenhum tratamento especíaü
zado sem a. prévia indicação dos
médicos da sociedade. Nas visitas
à domicilio o transporte correrá
por conta do associado.
Naldy Silveira - 2° Secretário

Dr. Renato Costa

MAGROS E FRACOS
·VANADIOL

E �dicado nos casos de fraque,
�a, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancias
tais como Vanadato de sódro, Liei.
tina, . Gilcerofosfatos, pepsina, noz
de cola, etc., de ação pronta e eficaz
nos casos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é indicado para ho,
mens, mulheres, crianças, sendo fór
mula conhecida pelos grandes mé;
dicas,. e_ está licenciado pela Saude
Publica.

'

- --'--------_._-.

I Viagem com segnran�ae rapidez
,

so NOS CONFORTAVEIS :ruICRO-ON1BUS DO

84?IDO «SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itajaí - Jóinville - Curitiba

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

VENDEM-SE
As residências, com grande area de terreno, sltuadçs à rua Frei

-Caneca, nrs. 152 e 158. _____

Tratar à' rua Saldanha Marinho, n? i8, diáriamente.

@êêr#Jêêêê@êer#J@@@êêê@ê�r#Jê@r#Jr#Je
. .

':-

TEI.�DO
.

·ONDAIIT
_-

DUlAVEL
• Elaborado com material lIeJumÜlolJO

• iDalterável e libras de alta resistência..
• Recoberto com DÚDeral refratário.
• Modemfssimo sistema de lahricaç40
Dorte-americaDe.

• Pesa S.� Kgs; aproz. por mI%.
• J.DOOmts.2. traDspOltam-se làc:ilmeDfe em
um caminhCJo pequeDO.
• Requer mui pouca madeira para na

colocçzçCJo.

�CONOMICO
• Baizo custo iuicial.
• GraDde ecoDomia DO lrCJII.Sporte.
• lIIJadeirameDte levfssimo.
• ColocaçCJo lácil ,com pregos COIllIIIUI.

J _

ONDAIITs/�
1.....,,�W:wwc-CA I X A , 0-5 T A L 3398 _ SÃO , A U L O

Distribuidores Pro Santa: Catarinaz
CARLOS\ HOEPC-K:E S/A

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

os seus- filhos alegres, fançam suas comp�as de b�inquedos na .Grafica 43 S
..A.

que mantem um grande sortimento das ultI�� novidades em brinquedos nacio

nais e estrangeiros vendendo aos preços mais - baratos da praça.
Procure tambem ver P grande sortimento de livros, jogos e o .ínteres

sante sortimento de livros infantis.
Não esqueçam Grafica 4a S.A. lnd. e Com.
Rua João Pinto 9A.-Florianópolis.

_)

/

-

I
,

'e

\
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,·CaInpeonato Brasileiro
de Futebol Amador

,

RIO, 20 (V.A.) - O Canse" inicio do campeonato Brasileí·
lho Técnico da C. B. D., em sua 'I' 1'0 de Futebol Amador. As íns
reunião de ontem, marcou a, críções -�·ão encerradas no dia
data de 25 de fevereiro para o 124 de Janeiro.Direçlo d,e PEDRO PA1Jl.,O MACHADO

.
' .,

"

Em 'Fevere_!ro o Campeonat� de Campeonato paulista Ademar da Silva não foi feliz na
Nataçãe e Water � Polo .

. A classi�icação d<;,s concor "

'

.

't • rentes ao título maXImo do tu- tentativa de -

superar seu recordeAo que a nossa reportagem Grande numero de futurosos tebol paulista, por pontos per" ,

_

ap�rou, os dirig_entes,d,a)á�vi" �ad�dores, entre ?s. quaís os didos é a seguinte:. São Paulo, 20 (V.A.) - vesse cons�rvado o seu elevado.
toríosa Federaçao Aquátíca de irmaos Prats. partícíparão dos 1 ° _ São -Paulo '7 i Coitforme noticiamos,o Clube nivel tecníeo. com 15m,8!. Aff
'Santa Càtarina, presidida pe- certames, os primeiros, em c_a- 20 _ Palmeiras 9 Atlético ,Pà;ulistano fez realí- condições do tempo, com o ter-
].0 dr. Heitor Ferrarí, est�o

cUi-1rater
oficial, que se realizarao 30 _ Portuguesa de .: ..

_ I zar em sua .magníüca: pista, rena pesado e vento forte, tam-
dando da regulamentação dos em nosso Estado. Desportos 101 um torneio atétíco. como par- bem concorreram para que um
Campeonatos Catarínenses de

_

'

, 40 :.:_ Santos 12 te principal das comemorações resultado melhor não fosse al-
Natação e Polo Aquático a se- Desconhece-se ainda o local 50 _ Corínthíans 14, do seu 500 aniversário de fun- cançado Considerados muito

Te� realízados em feve�eiro.do em .qUj. serão travados, �s sen- 60 � Guarani e ' I dação. E tôda, a atração dês- bons, fora;m tambem ?s res�
proximo ano, nesta CapItal. I sac�onals empates aquátíeos. Portuguesa se.torneío, embora outros gran- tados registrados por A_rgenu-

--
santista 16 des atlétas estiveram em ação, ro Roque nos 400 metros rasos"

Volta-se a falar DO Sul-Brasíleíre 7o./__;,�piranga 19 residianatentativa�ogran�e co�49" 7' Alberto Bacan e

8° - Juventus 20 atleta Adernar Ferreira da Sil- Odilon DIas Neto com 1m,90
. d F I b I 9° - XV de Novembro .. 21 va.i de superar o seu próprio no salto em altura e Wilson

. e a e o 10 _ Jabaquara e recorde mundial, igual ao ja" Carneiro do Vasco da Gama�
Se não nos falha a memória, nos arquivos da entidade, de-

.

Nacional ' 24 ponês Tajima, no salto triplo, com 15 segundos, para os 110

�m 1944 projetaram ás presí- parou com o regulamento de
'

com 16 metros. Mas, isso não metros sôbre barreiras.
-dentes das entidades tutebolís- que acima nos referimos. Leu-o O V lid'

,.

,'foi possível, embora Adernar ti"
ticas de Santa Catarina, Para- gostou e, segundo nos íntormou asco na e,rança R-·------'----D--·----t�'--N---�4��reo��:;e�����d�u���:�!f� âas�'.�;�i�·.��:�'d�p:�e�á�� da Taca Efioi81cla eaparecera, 8 « lamao e euro»!
TO de Futebol, o qual seria dís- var avante a idéia. Para tanto RIO, 20 (V.A.) -,- Com os re- Ao que divulga' um matuti- encerrada a sua carreira de [o
putado todos os anos, no mês o professor Flávio Ferrari via- sultados dos jogos da rodada no, paulista, Leônidas, o vete- gador de futebol, voltará á ati
<te março entre as agremiações jará no próximo mês de Janeí- passada, é a seguinte a coloca- .rano comandante do ataque vidade possivelmente ainda ês- _

campeãs dos três Estados sulí-, ro para Porto Alegre e Curiti- ção dos clubes na Taça Efici· nacional que disputou a Copa te ano, defendendo a 'jaqueta
nos. \ ' ba. onde se entenderá com os ência:' do Mundo de 1938 e que em do São Paulo. Será verdade?

Chegou-se até a confeccionar responsáveis pero futebol dos 1° lugar - Vasco, com 1791 princípíos deste ano dera por
>,

um regulamento para a dispu- Estados vizinhos sôbre a realí- pontos; 20. lugar - Bangu, 167 :.._-...:...-----_".._-----:-----------
ta. As três federaçõese os seus zação de tão louvável quão util pontos; 3° lugar - Fluminen
respectivos campeões, verdade empreendimento que outra fi- se, 165"pontos; 4° lugar - Bo
eeja dita, seriam beneficiados nalídade não tem senão o ror- tatogo, 153 pontos; 5° lugar -
amplamente com o certame. talecimento dos laços de amí- Flamengo, 135 pontos; 6° lugar
M!ls a idéia não se concretizou, zade que unem-os esportistas - América, 123 pontos; 7° lu
ziãoaabemos porque. O tempo ganchos, 'paranaenses e cata- gar'-_..JOlaria, 99 pontos; 8°
foi passando e o assunto ficou rinenses. lugar - Bonsucesso, 88 pontos
esquecido. ' 90 lugar - Madureira, 60 pon-
Agora, passados seis anos, o Louvamos mais uma vez o es- tos; ,10° lugar - Bâo CristóvãC',.. \

profesor- Flávio _Ferrari, maio-j forço do vereador ,prof. Flávio 45, pontos; 11° lugar -:-.Canto
ral da Federação Catarinense Ferrari, em prol dos esportes do Rio, 42 pontos.
Qe Futebol, passando �s olhos catarinenses e sul brasileiro.

-

-

_

Len4as ,de Todo
o Mundo

.......................� � � � � � � � � �.......:.............................. �..................... � � � �
-

.�.. � �� � ...
�f �.� " ".".".H.H."." " H .....,.,..".".".".'+J :. H."._ "., ..,...;�.��
�:; -

.'

I i

;1: NATAL--Jesus' Dasceu��NATAL�� , .

..�.

..�. o Illp6'-10 'Rosa oferece os" melhores artigos dê natal
-

,� n. ' pelos melhores preços. .

..�.
l � Tâmaras-Figos-Passas-Nozes-Amendoas-Avelãs-Chocolates-Balas-Brinquedos
t" t de qualquer tipo e .ricas BONECAS. Cestas de Natal (as mais lindas) por
.:+ qualquer preço e para qualquer bolso.

I ..�. '" Os proprietários do Empório Rosa, agradecem, aos seus clientes a prefe-
Importante emprêsa ,editora de São Paulo' pr,ecisa de ..�. "'::rencia com que sempre foram disijnguidos e, no ,transcurso de mais uma

,-

ielemento idôneo e ambicioso, ótimamente' relacionado 'nesta ..�. "'_

data maxima da Humanidade desejam aos seus freguezes, :�':praça, para vender livros técnicos e cobrar sUª,-S contas aqui. �I.
�. "

amigos e ao publico em' geral um t
Ótima comissão. Exige-se carta de fianç� d:e Cr$ 10.000,00 �t� Feliz Natal e próspero Ano, Novo ��

::: SA' L"'"Tu� 1951 �- :�
.':. > _ ,-, - J__'!J 4l.

..��.t.. ) .�
..t �:..:..:..:�:�:�:...:++:+V:++:..:..:..:*:••:..:..:..:..:..:�:..:�:..:..:...:..:..:#:..:..:+(..:*:�(..:++�

Emprêsa
.

Sul·Brasileira
'

.

de Efetrecidade
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 '

Cornpanhía Siderurgica Nacional, em Tubarão, e es

ta Capital, às rêdes de distribuição das cidades de

Florianópolis, Bíguacu, São José e Palhoça, em fase
de experiência, pelo prazo de uma semana. período
indisPlensável à !v'erificaç:ão do funcíonamerjta 'das
modernas instalações atá concluidas. Findo

-
.

êsse
prazo será realízada a inauguração das instalações,

'

construídas pela E'MPRESUL, as quais assegurarão,
por longos anos, fornecimento normal de .energia
elétrica às populações a que irão servir.

Outrossim, aconselha-se aos srs. consumidores
mandarem regular, para 220 volts de tensão, os apa
relhos r domésticos, taís como, l(áctips, geladeíras. fo

gões, etc., afim de evitar prejuízos, possíveís- e one- -

Cam'oeões OS afiradores paulistas
� No Rio terminou domingo

I
caso As provas foram efetuadas

'Ultimo, o Ca�peona:to brasilei· _, ._
1'0 de Tiro ao Alvo, vencendo os no stand de Tiro da Vila Mili-
:paulistas, seguidos pelos cario- taro '

REPRESENTANTE

..

1

OI

Resposta com todos os detalhes, para Editorial Labor do
'jBrasilS.A. - Rua Marconi 87 - 3° andar SÃO PAULO - Es"
tado de São Paulo.

.
,

rosas.

B' A L A N C A �S·
Sua balança precisa de conserto, ajuste ou reforma ?

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

Machado & Cía, SIA --Comercío -e Agências
.' Rua João Pinto, 12 - Florianópolis

Telefones 1362-1500-1658

Escute hoje - e tôdas às

quinta-feira, às 21,15 horas o

sugestivo programa LENDAS
DE TODO O M;UNDO, com a

.partíçípação do novo elenco
rádio-teatral da Rádio Guaru
já.
Unia oferta da LOJA REN_

NER - A Casa dos artigos de
qualidade! DR.

Tenis
..... '.1

C'lube
Dia 25 de dezembro - Grandiosa Soirée de Natal às 22 ho

ras - Ambiente a carater. - Sorteio de lindos premias - Ma
tinée Infantil das 15 às 19 horas - Desfile - Papai Noel che
gará às 18 horas trazendo premias e muitos bombons.

Dia 31 de dezembro - Elegantissimo c"Reveillon", às 22/ ),horas, com apresentação das "Debutantes de 1950" - A dan-
ça da "Polonaise", que vem alcançando todos os anos notavet
sucesso - Surpresas.

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

Aft DlllAS<ENO DA SILVA
A.DVOGADO

••
I
••••••••••••••••••••••••••

, AÇõES CfVEIS E COMERCLU8
o Clube de regatas Aldo

Luz, comunica aos possuidores
dos bilhetes da rifa de 2 apa
relhos de jantar e café, que
devia correr no dia 23 do cor- �rente, que a mesma ficará
transferida para o primeiro

'loriaRópoU. - BaRca Calarl..sábado de fevereiro próximo. : ,

.

• 'f ...�
A DIRETORIA. •

_•••••••••••••••••
I'

_�.ç. 11 •• Noyembro, ZZ - ......

'(E4ifjelo Pérola)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. eLAANO G.
G_LLETT.

ADVOGADO
Crlm. • oi.,.l

OODltl\.u_!g60 li. Sool.dad..
HATU�IaIZ.COE i
Titulol D.alarllt6.1oa '

Eearlt61'1o • R..ldlno!o
Rua Thad.nt.. 41,

FONE •• 1468

DR. I. LOB4TO FILHO
Doenças do aparêlho respiratôru:

TUBERCULOSE
Cirurgia do Tórax

Formado pela Faculdade Nacio-
'nal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Cursõ de especialização
pelo S. N. T. Ex�interno e Ex
flssistente de Cirurgia do Prof.A,
Vgo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmídt, ii8
Consultas, díaríamente,
,das 15 às 18 horas.

Res.: Rua Durval Melquiades
2� -::-- Chácara do Espanha'

I'

Agora, SIm! ,

Pedidos comRepresentante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO

\1'
Edificio IPASE - 2. andar

i' Caixa Postal 260
Florianópolis - S; Catarina

I DRA. WLADYSLA\\TA WOLOWSKA MU8SJ
•

DR. ANTONIO ma MUSSI
Médicos '

-Cirurgia-CUnioa Geral-Parto.

Serviço �ompleto e espeeiàlisado das DOENÇAS DB
SENHORAS. com modernos métodO'l de diagnólUco e tra-
tamento.

.

.

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA _ ME_
TABOLISMO BASAL "

Radioterapia por ondas' ourtas-Eletroeoqulaolo-
"Raios Ultra' Violeta e Infra Vermelho. '

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

Horário: Dai g 6s t2 horal - Dr. 1I08l'i.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Musai.

Relidência - Rua Santo.·Dumo.t. 8, Apto. I.

CÕMPÃNÚÍÁ"'�lIíANÇA·&7ÔA&7&íimrr,r·'··'
.•

Fandada em 1870 - Séde: BAlDA
,

INCaNDIOS E TRANSPOR'I'EB
Clfru ti. Bala.�. ti.' 1''''

CAPITAL B RESERVAS Cri
Responaabildadea ...... • � • • • • • .. CrI,
Receita •••••• . .•

'

. •• • •••••• :......... CrI
Ativo........ •....• ..•.••• •.••.•••. Cri
Sinistros pagol nOI ültímos 10 anoa ..•• Ci"f
ResponaabUüdadea .••.••••.•....••.•• Cdt

e

10.100.808,10
••g78.401.7H.17

'7.053,246,30
142.176.60S.80
18.1181 818,10

71.711.40Ú08.Jo
Diretorea:

Dr. PamphUo d'Utra Frelr. tle C�"allt•• Dr. Fra.e_c. ti. IA.
.' Aafaio MallllOlTa, Dr. Joaquim Barreto de Ara')o • Joú Altr•••
.,..... &7._ , & &7 & &-._& "_".'" _ •••••• lotP

s
é

e e SOCIAL:

PO�TO ALEGRE -

RUA voum (ÁRIO'S DA PÁTR-IA N.· 68 • I.· ANDAR

CAIXA POSTAL. 611l! • TELI;FONE 6640'· TELE�RAMAS: ,PROTECTORA.

Agencia (lera I para Sta� Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob. '

'

Caixa Postal, 69 - Tel "Pi'otectora" - FLORIANOPOLIS

,'1...-.__,

_
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No .Colegio
Ecos da formatara das magístrandas deste ano
A formatura das alunas que As-20 horas, ·no·. salão nobre, as felicita9ões dos presentes;

completam o curso no Colégio efetuou-se � �olemd��e da e:n:" num _ambIente de alegria 8::

Coração de-Jesus é sempre um trega do diplomas as. magls; :"e-p-oçao. . ..

acontecimento de justo relevo trandas dessa �ur�a .mteg�a -'I ,Embora com mv�luntan();
em nossa vida social ·e cultu- da por uma pleíadê brílhantís-. atrazo. prestamos aqui 3:s nos-

ral. sima de alunas, entre as qua's sas homenagens as noyeIs pro-

Iféssoras, augurando-lhes uma"

I car�eira farta de !elicidades �
dedicada ao Brasil, nas eXI-'

gências do seu ensino e na de
fesa das suas I;n/U:lj�s crls-
tãs.

com 2.623 votos ; .

6° lugar - Sr,ta. Solange Guíma- A esmola dada nas ruas agrava

rães. do Departamento de 'Fduca-' o problema da mendicancia.

ção, :om
2.615 :,otos. 'Sociedade de 4mpa.MaiS um rtrabaibo a ro 80,S Tnbe"culososoleo de 4cary Aqui, estamos, ma�s tuna ""'""vez,

I
·

d
nós as que 'se semem fenzéS' por

argarl a ' trabalhar na SOCIEDÁDE DE AM-
iPARO AOS TUBERCULOSOS, a se

Acha-se exposto, na montra dirigir ao povo, sempre acolhedor ...
da Alfaiataria Abraham, um Desta feita, para convidar as au-

retrato a oleo do sr. Almiran- toridades civis, militares e ecle-

,te Benjamim (Sodré, 'ilustre siásticas, a imprensa, que tanto
Comandante do' Voo Distrito vem labutando peja "causa nobre

Naval, sediado nesta Capital, desta Sociedade que íutegrarnos ;
trabalho do nosso apreciado convidar, ainda, todos que se in- ,
pintor conterrâneo Acary Mar- teressam pelo nossó trabalho, em

•

garída. especial, essas Senhoras - abene- ...
É mais um quadro com que gadas que não vêm poupando es

O artista conterrâneo revela forços, pelo, nobre óbjetivo da So- \
a sua personalidade de pín- ciedade, enfim ao povo bom, e

tor, sendo com êste mais um amigo, �)ara assistir, - no Pl'Ó
trabalho seu digno da adnü-, ximo dia 23, às 8 horas, à missa '

ração de quantos o conhecem na Catedral Metropolitana, em in

carno verdadeiro apaixonado tenção dos doentes, pobres tuber

da arte.:: culosos, e após, distribuição
_
,de

Acary Margarida, mais uma presentes de NATAL, na escadaria
vez homenageia ilustre mílí- do Teatro, Alvaro de 'Carvalho.

tal' fixando-lhe o retrat0 num A todos os que compar�cerem,
do; seus trabalhos que" como ,nossa simpatia e agradecimenlo.
acima dissémos, digno da ad-"

"

houve missa gratruiatória, na

miração de quant� o co�he� BRINQUEDOS • Capela do Colégio, assi�tida 'F��:r:;o ��m:rt;�rdadeIro apaum- EMPÓRIO ROSA ���s :::�J���ndas e suas
"
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Resultado fínal'�dõ concurso da
'rRainha dos Servidores Pabliees

Após conhecido este resultado,
foi, então,eleita, e coroada RAI

NHA DOS SERVIDORES PúBLI

COS a Srta. DAGMAR MULLER,
que dessa forma, fez [ús aos se

'guintes bríndes« uma passagem de
avião de ida e volta ao Rio de Ja

neiro; um cheque de 1,000,00 para
custeio de viagem e uma riquissi
ma jóia.
As demais concorrentes recebe

ram, tamhern, valiosos prêmios.
<,

I ,

Consoante havíamos noticiado,
realizou-se sábado p;ssado, dia f6,
em comemoração à data de aniver-

,

sárío da Associação dos Servidores

Públicos, a proclamação e coroa

ção da Rai'nha dos Servidores. �ú
blicos que teve lagar no tradicío

nal e' querido, Lira Tenis
_

Clube.

Encerrando a, venda de votos à

meia noite desse dia, procedeu-se
à apuração do pleito, sendo, para

isso convidadas as seguintes pes

soa;: Dr. Osvaldo Bulcão Viana,
DD. Presidente do Lira Tenis Clu

be; Waldyr da Luz Macuco, Presi

dente do Conselho Diretor da As

sociação dos Servidores Públicos;
Ildefonso' Linhares, Vice-Presiden-

Só t II E t dte da Diretoria;" Naldy Silveira, 2° meu e . s a os
Secretário; Roberval Silva, Presi-

remoteram a-O TSE OSdente do Departamento de Recreá- U
ções e os respectivos representan- resDltadn� de' .pl'e1etotes das candidatas. UJ1

Estabelecida a mesa apuradora, RIO, 20 (V.k) - A díplo
composta dos senhores acima" foi mação do presidente e vice
aberta a urna pela Presidente do presidente da Republica será
Departamento de Recreações, pro- feita logo que o Tribunal Su'
�edendo-se, em seguida, à contagem perior Eleitoral tenha os re

dos .votos, que acus
'

o seguinte sultados das apurações de to'
resultado: dos os Estados. Até o presen-

1° lugar - Srta. Dagmar Muller,' te momento, apenas onze E's
d� Dep. dos Correios e Telégrafos, tados remeteram os resultados
com 8.446 votos; ao TSE. ° diretor da secreta'

2,0 lugar - Srta. Ceci Vieira da ria do TSE declarou que ne

Rosa, do Dep. Estadual de Estatís- nhum recurso contra diplo
tica, com 7.950 votos. mação do presidente e vice-
3° lugar - Srta. Yone da Costa presidente da Republíca foi

Melim, da Delegacia Fi5cal do te- apresentado.
souro Nacional, neste Estado, com Informou ainda que nume-
3.324 votos, rosas recursos eleitorqís to-
4° lugar - Srta. Iolanda Bo- ram apresentados aquela cor-

nassis, do IAPTEC, com 2.727 vo- te dê justiça, procedentes de
·tos; diversos Estados e Territorios,

5° Iugàr - Srta. Helena da Silva, principalmente de Minas e
da Secretária do Interior e Justiça, Pará.

Felicitações de Boas-Fes
tas use o Braco de Longa
Dístahcla -- C ia'. 'I'eleloníca
Catarinense.

CoraçãO �B·· Jesus

.; As magistrandas prestam o juramento

Neste ano, a 7 do corrente, '-a'S:" que mais se distinguiram
quando receberam .seus díplo- no curso.

mas, no salão nobre do Colé- Paraninfou-as S. Excía. Rev-

gio, as magistrandas: ma.s.O.' Domingues de Oliveira
Arlete Maciel, Clea de Oli- cuja lapidar oração foi lida pe

veira Mendes, Diana Gaid- lo Revmo. Pe. Bertoldo Braun.

zinski, Dilza Délía Dutra, De- A ;)a_::. V1'8 U\., ",t:lin'm'� � Ola

níze. Regis, Isabel Clarice Viei- dor sacro, elegante e classica

ra, Laír Odette Domingues, na forma e profunda nos en-

A magistranda Arlete Maciel, oradora da turma quando
,

'falava
_

sínamentos morais, foi ouvida
com viva emoção e aplaudida
calorosamente.
Pelas magistrandas falou a

srta. Arlete Maciel, em formo
sa oração, tambem rica de con

teudo.
Ao final da solenidade, as

novas professoras receberam

Maria Helena Ramos, Maria
Inez Ramos, Suely Gil, Vanda
Spoganitz, Zue Rabelo, Mal
vína Cascaes, Irmã Rovena:

aquele educandário viveu um

dos seus dias de gala a que de
ram, o maior'brilhantismo as

mais altas autoridades, com

sua presença. Pela manhã

A magistranda'Zue Rabelo recebe' seu diploma ..

,

Ainda hoje é dificil arranjar assunto.

° noivado do sr. Raul PiU'a?
Não!

A aposentadoria de. um Secretári? d'Estado da

Bahia, nesse cargo, depoIs de nele efetIvado?

COITRA CaSPA,
Q'UEDA ,lOS ca-

(tElaS E DEMAIS
�'
,

Não!
Que, então?
Nada, Baixar em diligência tudo, para amanhãt

o

\
, Guilherme Tal

�

Na Escola de
Guerrá Naval
RIO, -20 CV.A.) - Na Esco�

la de Guerra Naval, foram
entregues, ,hoje, em ato sole
ne, presidido pelo chefe do go
verno, os diplomas dos oficiais.

,

de Marinha que concluiram os: I

CUl'lSOS superior e fundamen
tal. Ocupando-se da solenida
de, falaram o capitão de Fra

gata Sílvio Monteiro Mouti
nho, capitão de Mar e Guerra ..

Hary Hayood, da Missão Naval:
Norte-Americana, e o vice-al
mirante Atíla Monteiro Aché
diretor' do �stabelecimento.

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

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

O TSE �a p�ODunc�
ar-se sobre a convo
cacão do CongressD
RIO, 20 (V.A.) - Na reuni

ão de sexta-teíra passada, ()'

Tribunal Superior Eleitoral to
mau conhecimento da convo

cação extraordinaria do Con�

gresso para depois .'�e �1 de'

janeiro. Nenhuma objeção rot.
feita -naquela ocasião. Segun
do Informação do diretor da
secretaria daquele Tribunal,...
aquela corte de justiça só se

'

pronunciará sobre o assunto
se for provocada por algum
interessado. I i

Não de esmola nas rua.s. Auxilie
as associações benefícientes;l

Visitou, Inesperada
mente, o.quartel .

RIO, 20 (V.A.) ,..- ° presi
dente da Republica de modo
muito �igniWicativo, que che

gou a despertar atenção, visi
tou hoje o quartel, do Corpo
de Fuzileiros Navais, acompa-
nhado do almirante . Silvia,
Noronha, ministro da Mari:
nha. ° chefe do governo fOI

alí recebido pelos almirantes.
Flavio Figueiredo Medeiros
chefe do Estado Maior da A:ç
mada; e Silvio Camargô, CO

mandante daquela corpora"
ção. ° presidente Eurico Du-:

tra, depois de percorrer todas
as dependencias do quartel.
fez sentir ao comandante da.
modelar unidade sua saüsra:
ção pela disciplina em q':1e .en-_
controu o Corpo de FUZIleIros'
Navais.
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