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PERIÊNCIA COM· O FORNECIMENTO DE LUZ DA USINA "

A EXPERIÊNCIA LOGROU ABSOLUTO ÊX ITO, SENDO MINIMOS OS SENõES VERIFICA-,

DOS.' - SEGUNDO NOS INFORMOU AUTORID ADE NO ASSUNTO, FLORIANóPOLIS SERA .... A

�.

�A�IIAL)tELHOR ILUMINADA DO BRASIL, O QUE É MOTIVO DE ORGULHO PAiRA O POV� .

CATARl NENSE.

.
"

o lUJ8 ANTIGO nuaro DE 8.ANTA CATARINA...Jdetúl� • De , Seu.tel SmNEI NOCETI -- Diretor Dr. RUBENS DE A."BBUDA. :R.lI08

Solucionada a questão dos bancáriosRio, 26 (V.A.) - Realizou-, on- Sindicato dos Bancos, e alcançou,tem pela rrianhâ, na sede do Banco ao que tudo indica, os seus obietldo Rio Grande .do Sul uma reunião vos.

Segundo informação colhida pela
nossa reportagem, ficou acordado e
será encaminhada ao Delegado Re
gional do TJ;abalho uma, proposta
que encontra apoio por parte dos
bancários. Prevê a proposta em
questão um aumento gera] de 25'70'
e a in&orpOl'ação ao ordenado dos
abonos até aqui conc�djdos.

dos dirigentes dos bancos locais,
com o objetivo de encontrar uma
solução para resolver a crise surgi.
da entre banqueiros e bancários,
sobre o aumento de salários..

( .

Essa reunião foi dirigida pelo dr.

I Renato Costa, diretor do Banco do
, Rio Grande do Sul e presidente do\

.

Ano XXXV I I' Florianópolis- � Quana.tel.r-r,-21 de' Dezembro de )950 f li. 11.033

Do Presidente eleito do Brasil ao Povo
ser -televisionada

'.

Mensagem de Natal gravada paraESTANCIA DE SÃO PE- das
. espe�ançaJS qu� renascem liticas, para que junt?s t�aba'l homen�, especialmente aque: aos povos e a boa .vontade en

DRO, 26 (V.A.) - Antes de na intimidade e no afeto das lhemos em prol dos Ideais 0/ J:es--'designados para os encaro tre os homens.embarcar para Cruz Alta, na vossas almas e dos vossos la' facilidade, bem estar e engrârr gos e responsabílídades de di- Trabalhadores do Brasil! A
manhã de hoje, o sr. Getulio res, Não distingo entre os bra- decimento da comunhão bra' rígir e liderar o� povos, saí vossa sorte é o objeto constanVargas gravou, para ser tele- sileiros porque os considero sileira.

.

-,

. .' bam.evitar a catastrofe e pou te dos meus cutdad,� e preo-
_ visionada, a seguinte mensa _uma só família, uni�a � i.r�a: As .n�\reng negras '� ás amea- par as aflições, as ruin!ls e as cupações .. O. -mandato impera;'
gem de Natal dirigida ao po' nada. nas mesmas condições ça-) sinistras quq.estãoturvan- amarguras de urna 'nova corr ttvo que meconrertstes, numá
vo brasíleíro: "Brasíleíros! sentimentos e aspirações. ·Di- .do o llorizoIftei:ni��l'n>aei-onal vuísão mundial. < � grata _renovação de connança,
Como "Codos os anos, no dia rijo-me a todos independente preél:ize;ti, â, apigitfrnação de E' este tamb;'m fez redobrar as energias e as
.maxímo da cristandade quero de suas cores partidarias, corr dias sombrios para a humaní -formtilan;lOs in c °n;oto que_ disposições para continuar.corripartilhar das alegrias e díções sociais ou opiniões po- dade., Mas esperemos que os tremes da bond��ea di�n�s, pe�_ servindo a vossa causa e os

vossos interesses: Nunca vosII "IDt'NTE f 4T I J ta que os inspire e ajude; prometi para faltar. Nós nos
IUI li , li fllI apiedando-se dos nossos sofri, conhecemos. Podeis contar co'Ao saltar de uÍn avião que

mentos e fazendo retornar o migo como eu sempre conteio conduziu a Buenos Aires, repouso aos corações, a paz convosco!" r
IÕ turís ta brasileíro fal e ceu

..........•••••.....-·----·-·......···:::r······-..-·-····-·-·;.··-..·---.-..-....-..;....--......_--.-...4J'W '

em v��lr::n��u:ri�à! ,de Em sessão/ secreta Promovido a general
�- BONN, 23 (V. A.) - Os al- de forças alemãs. A conferen-·

I
ARACAJU; 26 (V.A.) - (Asa-tos comíssáríos aliados reuni- cia com Adenauer. em Peters Buenos A�res, 24 (V. A.)_ - �_o- press) - Por proposta do procu- Rio, 24 (V. A.) - O presidente

-o

mentos depois de descer ao aVia0 -

.' .'
.

.

.

mm-se com o chanceler da berg, começou ás 15,40 horas. .
. racor regional, reuniu-se ontem o da Repuhlica aSSlDOU decreto pro-

que o . conduziu do Brasrl faJeceu. .
.

Alemanha Ocíelental, Konrad Anteriormente Adenauer rece- .. . -. T'ribunal Regional Eleitoral, em movendo ao posto de general de

c"

em consequencla de acidente o tu- _

'"
.

.

Adenauer, pal'a téntar conven- beu detalhes prelímmares dos .

.

b
.. sessao secreta e extroordinarla, na- brigada o cel, Lauro Loureiro de

1'15ta rasileiro Nod Lee de 22 . I
•

'.. _

cê-lo de que deve 'colaborar ·com planos para o rearmamento I
.

s, da transpirando a respeito dos as- Sousa," atual vice-presidente da Co-
-

, anos, so teiro, que trabalhava na
suntos debati d . -

C t I d P

'Ü plano das nações 'do Pacto do alemão, prov8:�elmente-ate com fábrica "Duperial", em São Paulo. .
I os. l111ssao en ra e reços.

Atlantico, de incorporar .. ' . � .. tan9-ues e avioes de _- caç�, os Lee, filho de pais ingleses, che-� 150�OOO soldados alemães ao quais lhe foram proporCIOna.' gou a esta capital para passar oexército da Europa Ocidental, dos por François Poncet, que. Natal e o Ano .Novo com a f'arniliaque terá um efetivo de 750.000 p:e�ide .êste mês a Alta Comís- de sua noiva, com quem deveriahomens, sob O comando supre- sana aliada.
contrair núpcias em ahril' próxi- Com 18 passageiros a bordo, o «Douglas», graças,

mo do general Dwight Eísenho- Os alemães, vencidos por E'i· mo. O casal se conheeêra d;rante à perícia do .píloto, não sofreu totalmente .

wer. Esperava'se que Adenauer senhower -há sómente 5 anos, uma viagem a São Paulo, realizada .

- Ilêsos os passageiroslh€lS fizesse saber que' o preço tem hoje quasí todos os trun- por uma jovem argentina residente PORTO ALEGRE, 26 (V. Ao) _ Ante.ontem cerca das
.da participação da Alemanha tos !las mãos. O Ocidente ne· na localidade de Venado Tuero. 14,30 horas, um avião "Douglas DC-3", de 'prefixo PP-YPJ per

em tal exército é a igualdade cessíta dos seus soldados. Ade Lee -.inha conhecer os pais de sua tencente á .REAL, fez uma aterrissagem f-orçada no campb de
entre as nações ocidentais do nauer espera inteirar-se de mu noiva e flxar_definitivam-ente a da- pOuSO da CIdade de Canela, situado nas proximidades do Pala,
Atlantico, ou pelo menos mui- danças radicais na vida' da ta do matrimônio.

ce Hotel. .

to maior jurisdição sôbr:._e seus Alemanha � a transferên.cia, O jovem brasileiro tropeçou e O aparelhoJpartira de Porto Alegre, com destino a São
próprios assuntos do que lhe para seu governo, de lIl:UltoS caiu violentamente no aeroporto Paulo � RiO meia hora antes, conduzindo a bordo 18 passagei_
tem permitido, até agora, as dos poderes que, atualmente, de Ezeiza_, queda esta que lhe foi ros e cmco homens de tripulação. Verificando_se "panne" em.

autoridades tle ocupação. exercem os altos comissários fatal.
um dos motores, o comandante Nelson de Almeidá fez com

Reunião com os altos comiSsá' ocidentais. O chanceler eBJ>era
pleno ex.ito, a. indis.pensavel a. terrissagem� forçada. TOdds-' os

- tios' algo semelhante ao "tratàdo
I

O chanüeler conferenciou de segurança" que sugeriu, que N N �r:ssa�elros saI�am I �so�, aSSIm como os componentes da tri-OVO ÚDCI·O 1tllaçao. A descI�a fDl feIta com rara) habilidade, de modo que�
com os 'altos comissários Jdhn será uma compinação do tra-

�

,

apesar de ter b�I?'ado �om o trem de aterrissagem recolhido, os
Mc CIoy, dos Estados' Unid,o�, tado de pa� e ê'ontra� de.,de .postóll·co· danos materIaIS sofrIdos pela aeronave não são de grande
sir Ivone Kirpatrick, da Grar fesa garantmdo o a,polo alIado

_ 8 monta.Brkta.nha, e André François em defesa da Alemanha. Ade ROMA, 26 - (INS) - O Papa A a�encia 10,cal d� REAL" logo que tomou conheCi���t�
.. Poncet, da França. Todos eles na�er é conhecido, aos 74 anos Pio XII anunciou hoje a nomeação do ocorr�do, pro�TldenCIOU p�:..a transportar os passageiros para
vieram da reunião do Pacto do de Idade, pela aléunha de "ra de Mossenhor Sergio Pignadolii pa esta capital. HOJe pros�egUlrao para São Paulo êRio.
Atlantico em Bruxela!s com as poza velha" em toda a Alema- ra Nuncio Apostolico na Bolivia. A � AerOcl?pe do RIO Grande. do Sul imediatamente após o;

.

medidas formuladas para a de- nha, tendo já dito que ll'ão se promoção foi fpita em r,econheci- OCOrrI?O, enVIOU para Q local ?o_ls de seus aparelhos, pilotados:
tesa do. Ocidente, as quais es pr{2cipitará a .aceitar nenhuma ,mento· pelas atividades do l\fonse- pel?s mstrutores Walter Schlllmg e Jaci Rodrigues. Foi uma!
tipulam para o exército de 750 oferta do OCldente por mais nhor Pign'adoli como Secretário do valIosa e expontanea contribuição d t'd d 'd'd
.mil homens uma quinta parte atraente/q�e pareça. Comite Ce�ral do Ano Santo. esportista Olinto Pereira.

a en 1 a e presl 1 a peloIf'iFESTEJA HOJE O SEU 320 ANIVERSARIO 'DE FUNDAÇÃO O GLORIOSO CLUBE DE REGATAS "ALDO LUZ" - CAM'PEÃO DO REMO DE 1950. AOS SEUS DlRE"
TORES, ASSOCIADOS E REMADORES, NA PESSO� DO SEU DIGN? PRESIDENTE SR. ALCIDES ROSA, AS�N6SSAS FELICITAÇÕES POR TAO GRATO ACONTE-...._.t, •. _ '�_._.':':��_�<L'_. �� .. ':�<.,;t.'t.tJ .,_._

...._. ME�'TO ". \
.'"

. ;ic,.:'.,'.·}.:,,1,f. � _

A Alemanha Ocidental reclama
paridade com as demais nações

do Atlântico

Ate,ris�agem 'ferçada

..
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eLUBB -BGIB BB.AGOSTe
DIA 31, COM INICIO ÀS 22· HORAS, GRANDlO-SA "REVEILLON" DE. SÃO SILVESTRE, COM A APRESENrA'ÇÃO DAS DEBUTANTES DE 1950�

INAUGURAÇÃO DAS GRANDES REFORMAS 'EM SEUS SALõES. DIA i-, COM INICIO ÀS 16 H ORAS, RETUMBANTE "SOIRtE" INFANTIL, COM'
-, -, A DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS.'

,
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TEI.HADO

ONDAIIT
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I
DURAVEL \

• BlabDrado com material befumiaoso
inalterável e fibras de alta resistênc:ia.

• Recoberto com mineral relratário.
• Modernfssi!D0 sistem� d. labric,açOo

�

, norte-amenc:an8. .
.

• Pesa S.� Kgs. aprox. por mt2. ._

• J.ooomts2. transportam-se làciJmente em
um caminhão pequeno.

• Requer mui pouca maCieira para na
colocaçtio.

!CONOMICO
i{:" ' • Baixo custo inicial•

• Grande economia no trcmsporte.
• Madeiramente levíssimo.
• Colocaçtio fácil .com pregos coma_

. �
_ i':-tl.

-..........",,' �:'),��;':'::\.:J."'" .:)'i- ;
<: ,_

ONDAIITs/A '/
POSTAL 3398_510 PAULO

Distribuidores Pro Santa Catarlnac
.
CARLOS HOEPCI{�. SIA "

{

,
�' .' .' ---_.----

Brioqu8dl's
Ouerendo festejar condignamente as Festas de Natal e AnQ B'Om e ver

'Os seus filhos alegres, Iançam suas compras de brínquedos na Grafica 43 S.A.

que mantem um grande sortimento das ultimas novidades em brinquedos nacío
naíse estrangeiros,' vendendo aos preços mais baratos�da praça.

.

-

Procure tambem ver () grande sortimento de livros, [ogos e 'O interes
sante sortimento de livros infantis.

Não esqueçam Grafica 43 S.A. lnd. e Com.
Rua J'Oã'O Pinto 9A.-Fl'Orianópolis.

'. I

A NOSSA COMPANHIA

Irmandade do S. Jesus dos Passes
.

e Hespítal de Caridade
IRMANDADE DO SNHOR JESUS DOS PASSQS E HOSPITAL.

DE' CARIDADE
FUNDADA EM 1765 - ANIVERSARIO DE Fr;NDAçÃO
De ordem do Snr. Irmão Provedor desta Irmandade, con-

./
vído os Irmãos e Irmãs para, revestidos de suas ínsígnlas,
(balandraus e fitas), assistirem as solenídadea çom que esta, ,

Irmandade comemorará 'O seu 1860 aniversario de sua .runda-
- \'

çao.-
Dia 10 de janeiro

As 7 horas l- Comunhão Geral dos Irmãos e Irmãs

As 8 horas _,. Missa com sermão ao Evangelho.
....

Consistório, 21 de dezembro de 1950

Luiz S. Bezerra da 'iWndade - Secretário

V A L V�U L AS'

"bi_li-p$
MAIOR ESTOQUE

- fttlântida Radio Cat.· Lda. t�)lu') Trajano, �3t :
A

. '_"
_. �

dos Servidores Públicos
de vSanf@ Ca'arina

n- �!
�� ��

.

SERVIÇOS MÉI;>ICOS
Dr. Danílo Duarte - 2as., 4as. e 6as. das 17 às 18 hs.
Dr. Paulo F'Ontes � 3as. das 17 às 18 horas e.ãas. das.

14 às 15 horas.
_ 3.as. e 5as. das 14 às 16 heras

(doenças de senhoras em seu.

consultório) . Aos \ sábados, na,

sociedade; clínica em geral, das:"
14 às 15 horas.

._ Diáriamente das 15 às 17c.boras,
_ (exclusivamente crianças em,

seu consultório).
Dr. Antonío D. Mussi - Operador.

Observações - A Associação não se responsabiliza.
por nenhum tratamento especiali
zado sem a prévia indicação do$'
médícos da sociedade. Nas visitas;
à domicilio 'O transporte correrá,
por conta do associado.

.

Naldy Silveira - 2° Secretário

ASS.

Dr. Renato costa

Dr. Miguel Sales
.

Cavalcante

Buss6�
'8 sua, revista

�

AGUARDEM.
lé·_- � � �� __

Lira
Dia 25 de dezembro - Gl':andíosa Soirée de Natal às 22 hO""

l'as - Ambiente a carater. 2Sorteio de líndos premios - Ma-
tinée Infantil das 15 às 19 horas - Desfile - Papai Noel cbe""
gará às 18 horas trazendo premios e muitos bombons. .

,

Dia 31 de dezembro - Elegantissimo "Reveill'On", às 2�.

I horas,
com apresentação das "Debutantes de 1950" - A daD.�

ça da "Polonaise", que vem alcançando todos os anos no�ve�
suc�sso - surpresas. ,.'

J
<

.
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linho pa-ra vestidos e tallleurs melro," por Cr$ 80,00
"

n -9--,

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

a Cr$ 14'5,00, \na A MODELAR!!!
"-"

Puro

phssadas

Vida· eocial
��Diário da ��fropole

�,

• A-1' A%.
./ .

Panelas de' Press'ão ARNO,
a Cr$ 510,00

. ,

,

Grelhadores Etétricos
a Cr$ 300,0-0

na Eletrolandía
. t. Paiva Edf. )pase . Terleo

Rua i\l'ClpreS e

/

C0.JDbafa a
.

Bronquite • os t.750.�O I
-A Bronquite é uma porta ah=rta I'

à graves enfermidades. Corte I' mal

Ipela raiz tomando "Satosin" - po
deroso antissético e descongestío
nante da traqueia.bronquios f' V'll-
mões. "Satosin" tem efeito rapído.

(ALVARUS DE OLIVEIRA) Fluidifiea o catarro, dímintie a tos-

,A metrópole está hoje toda em torno da sua 'mesa de Natal. se e torna a respiração .u.vre e (,)" ,Cu,mprl·mentos de', BoA'a's.;.Fesl,asMesa farta e rica com champagne e iguarias. Mesa pobre eil, Nas Bronquites asmátícas, cro-

>�e escassa com vinho barato e bolo de milho. Mas toda mesa ca- nicas ou agudas "Satosin" é o seu Recebemos e retríbuímos, lia, Eurico Soares de Oliveira
remédio de conüanca. Peça ao seu.::l'ioca ou brasileira possue algo para comer e para beber, cartões de Bôas Festas e cum- e Famílía, Machado & Cia. S.

Todos, estão ao redor da mesa, na ,ceia sagrada para teste, Iarmacêutíctr+Satosín" - o domí-
primentos pelo Ano Novo, das A., Dírejoría do- 'Ipiranga F. C.

\ t C
.

t" nador das -gripes, tosses e bronquí- A

d S d L'
-

O R_jar O nascimen O de ris o.
, '�. .. seguintes firmas e pessoas: e aco os amoes, scar .

Desde cedo a cidade tomou aspeto diverso, mais vibrante e teso
Diretoria da

-

Empreza Sul Pereira, e Familia, Impressora
.maís encantadoramente alegre. A satisfação se estampou em Brasilê'ifa de Eletrecidade S. A., Grajaú Ltda., Lauro Fortes
-todas as fisionomias.' General Motors do Brasil S. A., Bustamante e Família, Atlan·

A criançada ao despertar, encontrou nos sapatos debaixo, S. A. Moinhos Rio-Granden� tida Rádio Catarínense Límí-
.

da i I '1
' .

no a�,\" ,(!'#.�...' --
...,111 '

d trí F"da caminha, ou em CIma a Jane a, aqui o por que ansiou o a
\\'" ,v .�"I '� ses, Diretor Regional dos Cor. tada, Ooméreío e ln us na, a-

'todo. Se alguma vez não' se consegue tudo que se I so�ha U�,,-, ,,-'to'" "...- -:,_ reíos e Telegrafas de Sta. Ca" culdade de Direito de Santa
,é porque se sonha muitas vezes com o lmposslvel.. E $) im- ",\\\ \ � � / tarína e seus auxiliares, Julio Catarina, A Cia I,laminatlara
�ossível de uns não é o ímpossíver" de outros ...

'

A huma; �,I.::/ N: Herrera, Consul do Uru - Catarinense
.

Ind. e' Com. de
\

-,nidade sempre deseja mais do que possue. E .o horizonte esta -l?i'-,\ guai, A Ford Motor Company Madeiras, VARlô-, The T�xas .... ,_�

.esempre a afastar-se dos nossos olhos, quando �,desejamos to. (4 Exports. Inc.. Capitão dos Por- Company (Southamenca)
.car, mesmo que nos aboletemos nos altos do �ImalaIa .. '? ',. tos do Estado de Santa Cata- Ltda.. União do Comércio e

A gurizada acordou a cidade com seus _brmquedos novos, rina e seus auxiliares, Confe- Industria de Joínvílle, Ofi-
'pouco ou muito, ricos ou pobres, mas toda criança possue o seu deração Nacional do Comércio, cíaís, Praças e Funcionários
:brinco, deixado pelo caridoso Papai Noel. Dr. Telmo Ribeiro e Familia, Civis do Hospital Militar, Re'

E o resto do Mundo? Dr. Ilmar Corrêa e Famílía, presentações S. A. Lara Ltda.,
Pensemos nas privações da Europa, em pleno inverno, na / João Chorosníchí. correspon- Comandante e Oficiais da

:miséria da Ásia, na escassês- da África. E contentemo.nos com dente da Reuters, Agence Esoola de Aprendizes Mario
:,.0 pouco que temos que ,é muito ,para _?s que nada têm!. '

_ Franca Presse, Agencia ,de In- nheiros de Santa Catarina,Pelo menos aqui ha paz, ha sossego e as nossas Acr�anças formações Aliada e ínterme A. L. Alves, 140 Batalhão de
'brincam, tranquilas e despreocupadas, com seus prémios de diário da Briths. Broadcastíng C.açadores I. S. Bech (Livra:.Natal.

_

'<, _ Sr. Epaminondas Santos Corporation de Curítibar Edío ria Progresso), TransporteaVamos, em torn?; ?a festa ou da escassa mesa de Natal,
t Filho. Ortiga Fedrígo e Familia, Ze Aéreos Catarinense S. A., Ary-.no casebre ou no palácío, elevar nosso pensamento a Deus e ro-

Srta Olindina Souza dar Perfeito da Silva e Fami- baldo Povoas e Familia.
gar.íhe com toda a fé' com toda a esperança.e com todo fervor: .

.'.,' b
.- Que Deus proteja a Humanidade. Que dela se apiede Deus! I

Sra. dAngellcEa .RltggeR� ack, ..........,_,.:;.-------------------__- __

/ esposa o sr. rnes o rggem- Ccntrcto de' casa'menteANIVERSARIOS: -0-,'Inteligente' e culto..o aniver.' back, do alto coméréio desta ... .&...

. 'sRA NERINA MONN CôRTE sariante tem marcada a sua praça.
, Virgílio Moura e senhora, participam aos parentes e pes·'w

Tr�nscorre, hoje, o aníver- passagem pela Imprensa cata- I �r. Paulo . c�valcante Bra-
J soas ami�as, o contra�o de casamento de seu filho Satil com a

esárío natalícío do exma. sra. ',' rinense por trabalhos de mere- glía. comere�an � srta. Auríeta Sousa Dias.
r

'd Nerina Monn /Cõrte alta cido valôr, a que a sua m9dés-!
,

- Sr. Joao PI es �achado, Heuvécio Sousa Dias e senhora, participam aos 'parentes e

'f�ncionária da Secreta�ia do
I
tia sempre 00 levou a usar do representan_te comercIal., . pessoas amigas 9 contrato de casamento de sua filha Auríeta

.

J t' Educação pseudônimo Aqui Hernanl...N I ' Sra. Mana de Lourdes Mel' com o sr. Saul Moura.Interíor e us Iça, - 'A

., .

ra.' '�
.

S
.

"e saude,' respondendo atual-

p,orto
tem emprestado sempre

I
_ X _

aul e Aurleta

'mente pela Diretoria da Jus' o seu concurso. de hom�m·de- 'NOIVADOS' noJ.vos
�ti a e 'esposa do sr. Ivo Côrte, imprensa, na feitura do Jornal" .

-

3
Florianópolis, 23 de dezembro de 1950.

�. ,. ítencí âria ao qual as suas energias moças i Contrataram casamento a 2 "Diário da Metrópole"-,IunCIonano da Pení encia , A d, . t Saul Mou-.; Estado.' 'cooperaram para tornar e�te i
o c?uen e, Q s�'..

,

'

."-- .;;.... -._.do,
que

I
órgão á altura como verdadeIro ra, fllho do sr. VIrgIlIO Moura

".. •
'

A mUltas homenagens I ' • -

d com a gentil senhorinha Au' P t
fW d d:lhe serão tributadas no dia de, porta. voz das aspIraçoes 'Üs1'rieta Souza Dias, prendada fi- ar BClparao e nOiVa0.11

.

e juntamos as nossas. catarmenses.
d H'· S � •'ÜJ'

"_ X �

- E, embora tarde, com e,ste n�a o �sr. euvecIO ouza Atilio Polli e Victoria Polli, participam aos parentes e pes-
D IDA D GOMES DE registo nós - os de "O ESTA- DIas.

X
soas de suas relações o contrato de casamento de seu filho Léo _/--..

MIRANDA DO" -' levamos ao bom com-I ,-
-

,

com a- srta. Esmeralda Schlegel.
'u ontem o seu 80° panheiro e leal amigó, o nosso, Cont�ataram casamento, nes· João Schlegel e Esmeralàina Schlegel, participam aos pa.<;-omp'le.to � talici� a vene.'" c'Ürdial abraço fr'aterno, com t� CapI.tal, o. Sr. Osman HI��- rentes e pessoas de suas relações o contrato de casamento deamversano a ,

de votos de felicidades. nque SIlva, fllh? doO sr. Henn- sua filha.Esmeralda com o sr. Léo PaUL':randa sra. ? Ida D. Gomes .1 _ X ' que Gama da SIlva e D. Nata- Esmeralda e LéoMiranda, VlUva do nosso sau FAZEM'AN'O� HOJE' lina Gonçalves Silva, e a Srta. confirmam-:doso conterraneo, �f�'a!à��an; _:_ Sr. Máxim6' Marti�elli"Wilma Bozzo, filha do .sr. GUi: Florianópolis, 24 dé dezembro de 1950.
,tire.F. Gomes de '

d' ·tão de mar e guerra, ora :lherme Bozzo e D. ElVIra Boz
_

'gemtora do nosso confra e capl -
. " zo C.

'_
,

jornalista Adão Miranda, á residente.n0 RIC? de J�neIro." - X - omUnlCa�aO�ujas homen:ag,ens nos asso' - Srta. HelOIsa Souza Cos
NASCIMENTO:,' .' . Y, . _

,,:ciamos, prazeIrosamente. ta.
_

t /' f
., Na Maternidade "Dr. Carlos Marlene, Walter, Marll, Walmor e Margah, com pernllssao

- X -, ;- Sr. Joao Cos .a, UnCIQna"
Corrêa" nasceu no dia 22 dOI

de seus pais Timoteo Alves e Ilma G. Alves, têm o prazer de
JORNALISTA HERNANI ri� d? Banco NaCIOnal do Co' c�ÍTente u'a li�da menina, fi" apresen,tar aos parentes e �migos com vot?S �e .Bôas Fes�as e

PõRTO merCIO·,
lha do casàl Timoteo Alves e um FelIz Ano Novo, o nascnpento de sua Irmazmha Manlene,

O sr Hernani Natalino Pôr· - Sra. Rute �obatâ Tolen-
Ilma G Alves a qual recebe.' ocorrido no dia 22 de dezembro na Maternidade "Dr. Carlos

,·to no�so prezado' companhei' tino de Souza, VlUva 00 nossC?lrá o no�e de Marilena na pia Corrêa".
'ro' de trabalho, fêz anos ante' saudos? ...

conterraneo sr. An
batiiSmal

'

I Florianópolis, 22 de dezembro de 1950.
.

t Tolentmo de Souza. .__,_ ----_,,-'On em.

' .•

tonificando as vias respi.
ratértas

o quanto custa uma enceradeira

A R N, O'
ELE'(;<TROLAN'DIA

.. "

Rua Ardpreste Paiva - �dificío IpaseJ-Terreo

PARA OS MALES DO

t�-FrGADO �

ESTÔMAGO e IHTESTI'HOS

'.H E P • C H O rI N
ç

1·4;lj�lj.jt.*tatijl�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 u ESTADO-Quarta-feira, 27 de Dezembro de 1950
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,

AVISO
J'

A Contadoria Seccional junto à Delegacia Fiscal em San
ta Catarina avisa-os Senhores Chefe.s de Repartição que os

empenhos de despesa 'deverão ser emitidos até 31 de dezem

bro,
.

na forma do art. �da Lei 869, de 16-lOA9, e, de acôrdo
com o item VI da Portaria nv, 321, de �m-llA9 (D.O. de 29-

11-11A9) do Senhor Ministro da Fazenda,
-

comunicarão à
Seccional acima na primeira hora do expediênte do primei-
ro dia útil de 1951 o nu'mero do último conhecimento do em-

penho extraído.
,

� � ++. '._ ++. !++. ! ,..� .i Alvâro Aeaioli de -va.sconcellos - Contador Seccional
�.�-�-�-���_ �+'.� � � � � �.�.�-�-�-���-���-�-�-�����-�-��� +'����-�--���-�--�.� II

� ,' ....
�.

,c,c.,.._ ...·_,c..�,
-

�.�_ .. ,.'. .,' 7)')
,

....,�:i.i��: CLUBE 'DOZE DE AGOSTO
o_

� � _:'
�..." De ordem do sr. Presidente, convido a todos os

Associados e exmas. famílias, para o Grande Baile de

Gala de São Silvestre, que esse Clube realizará em a

T�asnPDrtes..I,ér.:e_os C.�tar.i.nen..s.es. S.A. ii 1���:�o:::�!€:�;:.:�:��f:��:�::.-
I

'

_

-
. �... rianópolltana, �as DêDútantes, de 1950. '

Agora,
I sob e orl8ntaoao técnica da Orozelro do Sol �i.1 Não lÍ'averá reservas de mêsas.

, �t" TRAJE: Casaca, Smoking � Sumer.

�t"
-..)

·0 Sécrétário Qeral - Arnaldo Dutra

T - �

�t"
�,"
�,"
�t"
�:..��

...�.'
..�.
..�.
..�.
AI�

..�. uga-se...�.� Confortável casa, sita à rua......� Bulcão Viana nO. 61, com recente

......� instalação de agua fria e quente,

......
• � campainha elétrica, dispondo de

�t" amplas salas de. visita e [antar, 4

�t" quartos, espaçosa éozinha;, quarto

�:.. de banho novo e completo, com

�� chuveiro para empregada .

..�. A tratar na Avenida Hereílío
'

..t; Luz, n>, 3i-Fon·e i076.

..�. -.. . -. ..

+!. l'lNTAS PARA IMPRESSA\.

�r- tO"CrOIlAI

�t.... ··!"······· .. ·····_.·········
..... �,

;f,T,E R R E NO
+,... VENDE-SE 1 lote.sttuado-á

.;� Avenida- Mauro Ramos .....

perto
.r� do Campo do Manejo.
..t. Tratar nesta redação com o

..t. sr. Sidnei Noceti. Visão maier email perfeita

-S: I : �.. �.� : : : .-'::� : : :
-;

: : .:::. : : : : :.. .: Quea1:an:: q�r:lJl �:, 1�\�::�Jo
:-

-,

1I.1eu '.Uéf..... peI. "MI... íns trcção•.
+,+ ........ fUIa.s". t .

Bani livros. sobre todo. Ó8
�:; lia..... "1I••C" II" • ..u.. / assuntos:

�:... ,......a. ,ara e ... "PDIPOL.:.� LIVRARIA' ROSA

�:.: s ••• eaderaela 48 .� Rua Deodoro. 33 - Florianó,ons

Em JoiovUe: SOG.· Comercial (Millas)�_ Ltdac . �i: Ji_UT_U_Op_JtJSD_,_UL. ._

••• ••

_

••.•

_._
•••

_

••

_

••

_

..

_

••

_

•.

_.__
••• e

Rua do Príncipe, 482- Tele!. 455 �t Curso' � de adml·ssa-o'
�� Em outras cidades do éstádo com os su/;J.ál!'entes' :� .

�� da Cru "/0 5 I ,. Dirigido pelo Prof: José Warken
� • ZelrO Ui U J +.+r. ,. Funciona em Janeiro e Fev.ereiro.
,.��-�-�-�-�-� ,.,.

, +;. E
.

�HHHHHHHM �� � � ��•.a.':"'�++!��"'�"+4 xames pana, ginásio masculinos -e femtninos "i .-�--�-�-�...:� � � � �.� � � � �.� �,-�, �.�,�.�,'�-�-�-�-�-� � � ..�.,_..��-�-, para a Escola Industrial e Academia de' Comércio.
Inicie) das aulas: 4' de Janeiro.'

,

Inscrição: dias 2 e 3 de Janeiro, das 8 las f O horas· da manhã. :

Local: AHos do Albergue Noturno, Av. Hercilio Luz N° 29.
Curso completo: Cr$. 200,00, pagáveis no ato da matricula.
Informações an,tecipadas: Rua Alm. Lamego 67.

I VENO·E-SE
.

1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

. �orn ".anA�irfailp. narl'l filO lif.ros cIp sorvete. "'(JniDl'IliA �om com

pressor "COPHLAND" original. motor de 3 H. P. e batedeira com-mo
tor de i H. B. em perfeito estado de funcionamento e conservação.

TRATAR NO "E1'!IPóR�O ROSA".

ESCALAS·:
As . SEGUNDAS, QUARTAS E .SEXTAS-FEIRAS:

Rio-sá.ntos-P�ranaguá-Curitiba-Joinvile-Itajai ..

Lajes� Porto Alegre.

As TERÇAS, QUINTAS.E SABADOS: .

Porto Alegre-"-Lajes-Florianópolis - Itajat .....Joinvile
.'

Ouritiba-Paranaguá-Santos e Rio.

Modernos e Jossaotes aviões.: Dluaras
Tarifas reduzidas /

TR,A.FEGO MUTUO COM:
'�_.���

Cruzeiro do .Sul=Río
'Sdvag-Porlo Alegre
Pluna=Montevidéo -

(
I

PASSAGENS E CARGA :'

Florianópolis � Fiuza" Lima & Irmãos
Rua ConseHleiro Mafra; 35-Telefone 1.565

Agência r CRUZEIR'O DO. SUL'
Rua João Pinto 12 .; Telefone 1.500

/

\

Em (tajai: Luiz Nocett
Rua Pedro Ferreira (Ed. Bauer) 'I'eleí, 329 e '330

Im Blumen8o: Agência Cruzeiro do. Sul
Rua 1s.de Novembro; 1326-Telef. 18

DATI LOGRAFIA I
,.

(orrespondencll
Comerclll _:-.,

0_. Confere
DlplOlll, o

.. . �: .

DIREQlOI
Amélia M Pigozzl

I

IIf:TODOI'
ModeraD 8 Eflct88�8 FIUZP LIMA & IRMJ.OS

Cons_ Mafra, 37
Florianópolis.

".,

AU.C �eneral Blttencourl,' 48
ESquinà AlberAue Noturno)

�--�----------------------�----�

'VENDEM-SE
As i'1'>sídências, com grande area de terreno, situados à rira Frei

_�neca, nrs. 1.52 e 1.5$.
Tratar à rua Sald,anha Marinho, 'Ao 18, diá.riamente: .... IL ..

1: ' '1. .I",L.,� .• ,

QUER VESTI�.sE COM CONFORTe E ElEGANClA 1
PROCURB A

. Alfaiataria' Mello
Rua Felippe Scbn:idt 4,Q

....... �
.' . .

.-.

Bom binócUlo
Grande -Visã.

-Colégio Catarinénse
/

Eejital
Exames de Admi!;s�o: Inscrição: dias .15 a 30 de novembro.
Exames dias 10 a 2 de dezembro ás 8 horas.

i>(:)su�ento;: Certidão de idade, ;testado de vacina e sanidade. '
.

,t.;xames de 11 ·época: De acôrdo com a Portari.a D. 163.' e 636.
-

I Para os alunos do qua,rto -ano e do lU Cientüico:
Em fins de janeiro. i,

II pàra os demais: 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 candidatos ào exame de a1c!missão haverá um curs:) de.

preparação regular desde 29 de jan�iro. Mais informes com a diretorw..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Quarta-feira, 27 de Dezembro de 1950 5

VIVER'! MORRERI!
Depe,nde _

do .�ngue. O �5Bngue i e vida
Tonifiq'ue-se com SANGUE

NOL que contém excelentes
elementos tônicos, tais como:

Fósforo, Cálcio, Vanadato e
Arseníato de Sódio, etc.

'

Os pálidos, anêmicos, esgota
dos, depauperados, mães que
criam, magros e crianças ra

quiticas tontíícar-se-ão com o
;;Wiiijiiiii'-l

l'

� Vir gem com spgn�anca e rapidez 1
�?' so NOS CONFORTAVEIS l\lICRO-ONIBUS DO

:1
iI

Florianópolis - Itajai - Joíavílle Curítíba

'Agência. : Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

!
,

J

J
I

Escritório de Coota�,
bilidade Santa

Cat,BrlDa

Formado pela Faculdade Nacional
1e Medicina, da Universidade d&l
Brasil. 'Ex-assistente dos Serviçal Ide Ortalmologta, do Professor Caldas
Brito, da Policlinica Geral do Rio
de Janeiro, e de oto-rrno-Iaríngologta
ilo Profeasor Leão VelIoso, Hospltai
Moncorvo Filho.
Consultório: Rua Trajano, nO 31

LO andar
Atenderá,ldiarlamente, a partir do

dIa l° de Novembro no horárIo de
\4 ás 18 nOras. '.

Colégio Estadual Dias Velho
-EDITAL

EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO GINASIAL

A V 1- S O 1?irigid_o e.orientado port,é- 1 - ia época:
,

cmcos diplomados e ,compe- a) - inscrição - de i5 a 30 de novembro
.

.

"'---
.

, tentes. Aceita-se qualquer b) _;_ realização ._ Primeira quinzena de dezembro, nos dias 13.
O Clube de regatas ,(\Ido serviço atinente ao ramo, in- 2 _ Do���e�:�s: ee�tidão de iÚde, com firrna rJ\ébnhec.ida;Luz, comunica aos possuidores elusíve correspondência. Atestado de 'vacina com firma reconhecida;

dos bilhetes da rifa de 2 apa- Preços módicos. A�est�do de saMe,' com firma recenhecída,
relhos de jantar e café, que Cx. Postal 3-18. Florianópolis Os docume?t?s estas Isentos de s�lo por leI.. .

devia correr no dia 23 do cor- Rua C�ispim Mira 41
.� 3 �rlçao: Deve ser requerída pelo próprío candidato, 011

.

'; por seu responsável, e dirigida ao diretor do estabelecimento, com a.
rente, que a mesma ficará Sta, Catarma declaração de que não se inscreveu, nem se inscreverá, em exames

transferida para o primeiro de. admissão, em outro estabelecimento. na mesma época.FERIDAS. REUMATISMlI to •

díd t t lo en 11 anossabado de 'fevereiro próximo. PLA,CAS 81FILI1'ICAS Só serão aceítos can I a os que COD em, peu s mos,
(

,

completos ou por completar até_30 de junho de i95t. '. .
- A DIRETORIA 1IIIIer de NnnUfl·1'8 4 - Provas: o. exame de' admissão constará de provas eSC�l.

11. .

\Wu ." tas de português. de matemática, de geografia' e de histéría,�o Brasil.
Madioccélo cn.u:illn ..o'b'lttuna..t sendo eliminatórias as provas de portu�uês e de �atematIca e nae

da .IIIU. podendo prosseguir nos exames o candidato que nao alcançar pelo
'CLINICA E CIRURGIA DOS O menos nota 5, em qualquer delas.

t:.HOS - OUVIDO - NARIZ E GAR
GANTA DO

DR. J. J. BARRETO

'lO Mums.da'-ASMA
( Dissolvido' Rapidamente _

()s ataques desesperadores e vío
,

. :'tentos da asma e bronquite envene-
'; nam o organismo, minam a energia,
.arruínam a saúde e debilitam o co- _

'ração. Em 3 minutos. ""ondaco,
.nova fórmula médica, começa' a eír-

,', cutar no sangue, dominando rapida
mente os ataques. nêsde o primeiro
·-dia começa a 'desaparecer a dificul-
dade em respirar e volta o sono re

,:!Jlarador. Tudo o que se faz neeessã-,
c: rio é tomar 2 pastilhas de Me.doco
, ás ,refeições e· ficará aliviado da '

,

:asma ou bronquite. A ação é muito
rápida mesmo que se trate de casos

rebeldes e antigos, Mendoco tem
tido tanto êxito que, se oferece com

;a garantia de dar ao paciente respi
"ração livre e fácil rapidamente e

�completo alívio do sofrimento da
<asma em poucos dias. Peça Mend",ao
'lhoje mesmo, em qualquer farmácia:
A nossa 1f811ll1tià é a suamaior I?J,:Q
teção. ,� ,

,-,
-

Para colocar SOLA
,em seu Sapato

PROCURE

Oswaldo
telefon es 1536 e 1324

P. ts de Nov. n.22- 2·. andar

-

fKAQUEZü EM GEIAL
VINHO CUOSQTADO
.

., J I L Y E I 'I A"

S í f i I Ls
Ataca todo o' organismo

rEM SIFIUS OU REUMATISMO DA

MESMA ORIGEM?
USE o POPULAR PREPARADO -,

1-§lI!&iI:ljJe
A-Pl'ovadó pelo D. N. S. P., como auxiliar no tratamento

da' Sifilis e Reumatismo da mesma origem.
Inofensivo ao organismo, agradável eomo licor.

--
� L- __

B ,A L A"N C A
Sua balança precisa de conserto, ajuste ou reforma ?
I tDispomos -de mecânico especíalizado na Fábrica
51.

" Filizola, em São Paulo,
-Machado & Cia. S/A--Comercio é Agências'

"Rua João Pinto, 12 - Florianópolis
•

.
TelefoneS 1362-15PO-1658

.... .. .. . .

'Casa de negó'cio
à venda

Por motivo de /Viagem vende-se,
no Elstretto, uma casa de negócio
'com muito boa casa de moradía,
Aprovei-te esta oportunidade.
Informações na agêncía deste jor.

,

. - ,.. ..... ..... . ...

•
r

\ DR.

� VOLUNt'MJOS DA PÁTIHAio H.- 151 • Co.......
CAlMI'Oa""'_·�.��

Agencia Geral,para S. Catarina
,Rua Felipe Schmidt.

-

22-Sob.
C•.Postal, 69 - Te!. «Protetora»

ó FL.ORIANOPOLIS

A.. DAMASCENO DA Sn.V�
. ADVOGA'DO'

AÇOES CIVE� B COMBRCIAI8-

Praça li i. Novembro, ZZ - ......

(Eclifi'eló'P'rola)

..), r.... : 1.124 • 1.181

1'10r1aD6poU. - SaDta Catarl..

...._
,

...•.••.....•..•..� \

------------�--�--------�--�--------- (

Allântida' . Rádio Càlarinense limitada.,
apresenta mais 2 insuperavels modelos para 1951

,

CARACTfRI <Tl ��_ AS : '

__

;; 5 valvulas: Ondas: longas de 550 a I700 kc[s; curtas 6 a 18 mcs. 50 a 16 mts.
d Alto-falante 61[2 polegadas, tipo pesado

-

Tomada para toca-discos.
l!l!I Trar:sformador univer�l para 90, 110, 18Õ, 200 e 220 v�lis v.

f!I
Vanavel de 3 secções _ FI com nucleo de ferro'" Caixa de IMBUIA de luxo.

-.l Grande alcance: Alta sensibilídade : Som natu7aL-' .

_.,"""""""""Modela�ARC-5·P
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de 1950

N�!'rr�!�!,'��,!!!'.�Da!����!!��f!�!,��II<:ineDiáriotado- o
'"
numero de concorrentes be, com 19 pontos perdidos. RI'l'Z - ás 8 horas

com a 'inclusão do Gua,rani, llm
. ,,-.

. .. e o sucesso continua, ...

dos mais fracos certames já dispu- Os artilheIros ' FALAM OS SINOS

tados nesta Capital. Começou. co", 10 lugar _ Saul (Avai), com 10 COM: Loreta YOUNG - Celeste

mo terminou: 'mal. Salvo as pelejas HOLM - Thomaz GOMEZ
pontos.

disputadas entre Figueircnse, Avai 20 lugar _ Amorim (Atlético),
e Clube Atlético Guarani, que sou-

com 7 tentos.
bera,m ser grandes adversários den- 30 lugar _ Braulio (Figueirense),
tI'O da cancha, tivemos rodadas de-

com 5 tentos.
cepecionantes, sem ritmo � animo- 40 lugar _ Felipinho (Avai), Né- .

.

sidade, a ponto de deixar' literal- de, Gil e Meireles (Figueirense), Di
mente vasio o estádio da rua Bo- di (Guarane) e.Chocolate (Atlético),
oaiuva. Atlético e Paula Ramos fi...

com 4 tentos.
50 lugar - Urubú (Figueirense),

Augusto (Attétíco), Toinho e Jaime

(Guarani), com 3 tentos.

60 lugar - 'Helinho (Bocaiuva),
Bolão (Avai), Osman (Figueirense),
Mandico e Arí (Paula Ramos) e ê'a
reca (Atlético), com 2 tentos.

70 lugar - Nizeta, Tião, Benteví
e Paulinho (Avai), Geraldo (Figuei
rense), Itamar (Paula Ramos),
Motorzinho, Gentil e Martinho

(Atlético), Moacir, Vitor, Ibio, Ací0i
li e Orlando (Guarani), Baiano e <,

Vaz (Bocaiuva), com 1 tento.

Negativos - -Gatiriho, do Atléti

co, no jogo contra o Avai e Bote

Figueirense 5 x Paula Ramos O. lho, do Guarani, no jogo frent�
Avai 2 'x Guarani 1. Figueirense.

Arqueiros vasados '

Arí (Paula Ramos), 16 vezes;

Isaias-j'(Guarani), 14 vezes; Soncini

(Bocaiuva) , 10 vezes; Luiz (Atléti
co), 9 vezes; Santana (Atlético), 8

vezes; Adolfinho '(Avai) e, Hélio'
..,,_.

(Bocaiuva) , 7 vezes; Santiago
(Paula Ramos), 5 vezes; Botelho
(Guarani), 4 vezes; Dolly (Figuei
rense) e Damiani (Bbcaiuva), 3

,

vezes; Mafra (Bocaiuva), 2 vezes.

Negativos: Oscar (Guarani) e Ma
fra (Figueirense).

Juizes que atuaram
Lázaro Bartolomeu, 7 vezes; Ma

noel Machado e Norberto Serra ti

ni, 4 vezes; Otilío Alves, 3,yezes;
Sérgio-Tomaziní, 2 vezes; e Norber
to Rodrigues, 1 vez.

I,
Il
I

J
11

zeram, o possivel neste certame, ten

do sido melhor sucedido o primeiro
que obteve o honroso 3° lugar. O

Bocaiuva foi'"3. nota negra do cam

peonato. Conseguiu apênas um pon

linho ° clube de Agapito Veloso, en

tregando os pontos em todas as par
tidas que deverá disputar no segun
do "turno. Daí ter ficado com a in-

desejável "lanterninha". Abaixo da

m07 um retrospecto do Campeona
tr):

Jogos realizados

Guarani 5 x Bocaiuva J.
Avai' 3 x Atlético O.

Figueirense W x Atlético O.

Paula Ramos 1 x Bocaiuva 1.

Figueirense 2 x Guarani O.

Avaíê x B'ocaiuva 1.

Atlético 3 x Paula Ramos O.

Figueirense 2 x Avaí 1.

Atlético 10 x Bocaiuva 1.

Paula Ramos 3 x Guarani 2.

Figueirense W x Bocaiuva. O.

Guarani 2 x Atlético O.
Avaí 3 x Paúla Ramos O,
Guarani W x Bocaiuva .0.
Avaí 4 x Atlético 1.

Figueirense 4 x Paula Ramos 1.

Figueirense 6 x Atlético 1.

.Avai 2 x Guarani 1.

-Paula Ramos W x' Bocaiuva O.

Eigueirense 4 x
: Guatani O.

Aval vi x Bocaiuva O.
Guarani 3 x Paula Ramos O:

,Figueirense 1 x Avai O.
Avai W x Paula Ramos O.
Atlético W x Bocaiuva O.

Figueirense W x Bocaiuva O.
Atlético 4 x Guarani 1.

Atlético W x Paula R�mos O.

Classificação

Campeão Figueirense Futebol Clu
be, sem pontos perdidos.

Vice-Campeií,o - Avaí Futebol
,Clube, com 4 pontos peraidos.

3° lugar - C1ube Atlético Cata,ri
,nense, com 10 pontos perdidos.

4° lugar - Clube Atlético Guara
� --.'li.-- com 12" pontos perdidos.

5° lugar - Paula Ramos Esporte
Clube, com 15 pontos perdidos.

/

No programa -:- 1} -r-- Noticias

da Semana -' Nac.

Preços: Cr$ 6,20 - 3,20.
"Imp. 14 anos".

ODEON - ás 5 e 8 horas .

Sessões das Moças
_ Um filme impressionanté re

pleto 'de cenas estarreêedoras, com

um romance torno e inesquecível!
,RUAS DA. PERDIÇaO

COM: Gary GRAY - Robert AR

MSTRONG -' Mae CLARKE. INo programa - 1) - Jornal da

Téla - Nac.
_

Preços: Sras e srtas. Cr$ 1,20, Es
tudantes Cr$ 2,00, Ca,valheiros Cr$

3,20.
"Imp. 14 anos".

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

NOVO.MATERIAL
. PARA CONSTRUÇÕES
Rio (AT) - Vem despertan
do o mais Vivo interêsse en

tre os engenheiros e técní

cos da inç.ústria de cons

trução, ° lançamento dos tu

bos de pressão de cimento

amianto CIVILIT, que apre
sentam inúmeras vantagens
sôbre o material de ferro

quanto à economia, eficiên
cia e durabilidade. ACIVILIT

já está produzindo no Bra

sil tubos de cimento-amian
to de 3/4 a 6 polegadas de

diâmetro, para pressões de

5. 10 e 20 atmosferas de ser

Viço.

ROXY - ás 8 horas
- Ultimas Exibições -

1) - Noticias da Semana - Nac.

BELINDA
COM: Jane WYMAN - Low AY

RES.
FALTA ALGUE�'"MANICOMIO
COM: OSCAIÚTO

'

Preços: ,- Cr$ 5,00 - 3,20.
"Imp. 14 anos".

. ..

'l:MPERI�L
.

� â�' 8
.

h����"
..

-!- Outro drama sentimental des

tj1Íad.o a permanecer por muitos e

muito anos em seu coração!
/ \- Uma historia que provoca sen

tidàs Iagrímas,
AS ABANDONADAS

COM: Pedro ARMENDARIZ
Dolores DEI. RIO
- Um drama vigoroso e de pro

porções ilimitadas!
No programa -,1) - Cineíandía

Jornal -'. 2) - O Gato Travesso -

DeseJlho 'colorido.
Preços: - Cr$ 5,00 - 3,20.
"Irnp. 14 anos".

"NÃO SEJA NA VIDA UM FOSFO'
RO QUEIMADO"

"VIRILASE" - Expoente maxr

mo da vtrílídade, combinação eíen
tifica de vitamina "E" hormônios
totais e sais fosforado�. Regenera'
dor racional das glandulas em am..

bos os sexos. Esgotamento nervosa

faUà d� memória. Moderno revigo�
radar do sistema nervoso e tônico
geral. VIRILASE, um prOduto do
Laboratorio JESA é vendido em

todas as Farmácias e Drogarias.
,P·edidos pelo Reembôlso Caixa

i Postal, 3383 - RIO •

/'
•

r--

i j

9 Remédio de Confiança da Mulllef

RECiULADOR XAVIER
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I ! N,ATAL--Jesus nasceu--NATAL t,
� O 'Dmpõ·rlo Rosa oferece os melhores artigos de natal �t O
:.� � D. pelos melhores preços. �:."

'

:.� Tamaras-Flgos-Passas-Nozes-Amendoas-Avelãs-Chocolates-'Balas-Brinquedos ·1
�... F' de qualquer tipo e ricas BONECAS. Cestas de Natal (as mais lindas) por ê

�. II • - qualquer 'preço e para qualquer bolso. .�;

'1� ", Os �roprietários do Empório Ro�a,. ag�decem aos seus "clientes a prefe- .)
� renCla com que sempre foram dlstmgUldos e, no transcurso de mais uma �

) II ----data maxima da .Humanidade desejam ,aos seus freguezes �:."
� -

amigos e ao publico em geral um'
' �:."

-

- � Feliz Natal" e próspero Ano Novo �i! n

� SALVE 1951 ! i r8viibão armado no Campo d� ManejO

�:«':i+:++:":{+:�:�:+:+:�:+__+:":":++:++�:":":"':":+:�:":�� :_ (La rg (I G enera lOs o rio)

r

10, ,Clube de R.-Aldo Luz, completa
J hoje, o seu ,32' aniversario'

o dia de. hoje é grato ao esporte náutico de Santa
.'

,

Catarina. É que nesta data o glorioso Clube de Re

gatas Aldo Luz, vê completar o 320 ano de fundação.
Durante essa longa trajetoria, tem o querido gremio da
rua, João Pinto prestado os mais assinalados serviços
ao esporte do remo em nossa terra e prestigiado no ce-r

nário náutico nacional o bom nome esportivo de Santa
Catarina. Não há muito, em São Paulo, na regatã in
ternacional, promovida pela Federacão de Remo de!
São Paulo.steve o clube alvi.rubro notável atuação que
lhe valeu um convite honroso para participar das pro- ,

va�"Fô!ças Armadas do Brasil" e "Fundaç�o da Cida
de de ,S�o Paulo", a .serem realisadas a 25 e 28 de [aneí-
'ro proxuno, respectivamente, naquela cidade, atestan
do com isso o conceíto-qiíe é tido lá fóra o remo catarí
nense.

.' Nêste ligeiro registro é justo que se resalte o dina,
msmo d� sua ,atual Diretoria que tem a presidi-Ia a in
eenfundível figura de desportista que é Alcides Rosa,
o popular Dudú.

Aos diretores, associados
_

e remadores do Clube de;
Regatas Aldo Luz - Campeao Catarinense do Remo
de 1950 -, o "O Estado.Esportívo" apresenta efusivos
cumprimentos com os mais sinceros vot-os de continuas
prosperidades e novas glórias,

Clube Doze ele Agosto
.

8rande Baile de· São Silvestre
-, Quem tem oportunidade de fazer uma visita á séde do,

Cl�be �oze de Agôsto nas condições atuais, pode logo prevêr:
quao ?rIlhante será o baile de gala de São Silvestre. ,

Ja se ac:ham inscritas até este momento doze Debutantes,
ma� tudo ha de concorrer para que este número aumente até
? dIa.3L'Semana entrante começarão os ensaios com as jovens
inscritas e seus pares.

-...

Contin1!am os ensaios da orquestra exclusiva do Clube
sendo s�leclOnado um esplendido repertório de músicas novrui. -

para baile.
Foram feit8:s experíencias com as novas instalações elétri.

cas_ ontem a nOlt.e com � nova
_corre�te, produzindo grande

efeIt? E como fOI �nuncIado n_ao serao reservadas mesas pa .

o baile .d� 31, em VIsta da lotaçao, com o alargamento do sa�
ser sufícíente para acom?dar todos ?S que desejarem.

De noss<;>s comentaríos com varras pessoas amigas, senho
ra� � senhormh�s, temos COlhid? noticia respeito de trajes te,
mmmos qu:e estao �endo contecíonados para a reunião de- 31
�o Doze. RICOS vestidos amplos, rodados, beirando amoda que:
Imperou, no final do século .passado.

Sera uma noite de- esplendor incalculavel.

/
\

Bordaelos Ia
,."

mao
, ,Firma especialista. na venda de artigos finos
bordados.a mao, necessIta entrar em entendimentos
co� fab9-clitntes de blusas, lencinhos, vestidos, ca
mlsolas,'rendas de bilro, e demais artigos do genero.

,

Escrever para Sebastião Moraes - Caixa Pos.

t�l, 6.5267""' S. PAULO, informarido precos condi-
ço�s etc.

• ,

lelican
.

Circus
.

.'-

H O JE nesta Capital
maior Circo. l\1e"icano a,fé hllje

\ chegado ao Srasil
Atrações

-

inéditas

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
Dr. eLAANO, G.

GALLETTI
ADVOGADO

Crime e oi••l
OODStltutg60 d. SOClMdllld_

NA'l'UR.!U.:IZAÇOE J
Titulai Oeularat6rlolt

Ea32'lt6r!o • RClid.nolo

_=

Rua Tbadtl

..

nt•• 47.

I
__

FONE ••

_1468
DR.I. LOB4TO FILHO
Doenças do apar,êlho . respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do 'I'orax :

Formado pela Facu1dade Nacio
JUlI de Jláedicina. Tisiologista e
Tisiocirurgíão do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especiaíização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
Gssistente de Cirurgia do Prof.
Dgo Pinheiro. Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Sehmídt; lj8
Consultas, díarlamente,

das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquíades
28 --- Cháçara do' ESpanha'
.... ,. ._.. , ..

Plantões
23 Sábado - Fármacia Oatart,

nense - Rua Trajano.

em 27 de novembro de 1950.
-- .

'Luiz Osvaldo d'Acampora
Inspetor de Fármacia

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAI

VEND,E-SE
Uma casa e um terreno a

.Avenida Trompowski, 52.
Tratar o prêço, na mesmà

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MU8SJ
•

DR. ANTONIO DIB M.US81
Médio'; "

Cirurgia.Clínica Geral-Parta.
�

Serviço completo e especíalíaado daI DOENÇAS D.
SENRQRAS. com mod,arnos métodoa de diagnóltico e tra-')

, lamento:
..

COLPOSCOPlA - BISTERO - SALPINGOGRAFIA - MB- I

TABOLISMO BASAL

Radioterapia -

por ondas
' curtaa-EÍetrocoqulaolo-

Raios Ultra Violeta e lnfra- Vermelbo.
.

Consultório: Rua Trajano, nO t, tO andar - Bdiflel0
�

do Montepio. .

BorArio: Das g As t2 boras - Dr. MuUl.
Das--t5 áIJ t8 boras - Dra. M.usst.

Residênru.a - Rua Santol "Dumont. 8, Apto. L

roMPAN�� Iid>E��'"��RO� CO�TRA
� ACC,I?ENTES 0'0 TRABALHO A

s e e e SOClALl

PORTO ALEGRE

RUA VOLON{ÁR10S OA PÂTRIA N.O 68 1.0 ANDAR

CAIXA POSTAL,IiSS - TEL�FONE 6840 - TELEGRAMA� .PROTECTORA-

.

AgeRCia Deral �iI ira 8ta. Catarina
" .

Rua Felipe bcnmldt, 22-Sob.
t;anra Postal. 69 - TeJ "p,'otectora" - FLORIANOPllL1S
""-'lfri"l --

OOMPÃNHíl·&·''lDlNÇÃ&TDI
..

T''B�&T
••a-

Fundada em f870 - Séde: 'BAHIA
,�

INCANDIOS E TRANSPOR'rES
Cifra••• Bala.�." III. '1'44

CAPITAL 'B RESERVAS :... Cr'
'---'-

ResponsabUciadea •••••• •.• • • • • • • • • • • Cr'
Receita •••••• •• _ • •• ••••• • • • • • • • • • • • • Cr'
Ativo .•.••.•• ••..•• • },' • :.. •••••.••• Cri
Sipistroa pagol nOI óltimOl 10 aDOI •••• Ci"�
Responsabilidade. • � • . .. .... ....... •• Cri

.

' Diretorea:
Dr. Pam-phUo cf'Utn �eir••e Canal••, Dr: Fraae"e ....

,

ADlillo Mal!lllOrrll. Dr• .loaq.l. Barreto de -Ara6jo • .108' Altr .

_ ; & & &"'&._ & .oir..••• '<':"""""""

10.100. tHJe,lo
1.878.401.751,17

'7.053,241,10
142.176.801,80
tU8'J 811,10

7,.7H.44JÚOe,Jo

Trou.porte. regulare. de carga, C c J t J 10 d.'

SÃO
-

'BIJetIVO no - SUL. p"âra NgV·4/� YOB.K
Infol'magõ•• Gomo. A;ent..

'

� •

FJoriao6poJil - CarIcia HoepckeSfA -CI- Teletono 1,211. r &11. tele.:
8io Fraod.co do SUI-Carlo, H�epcke S/A -C'I- Teleloae I) ,\f')')��M'CK

/

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DI. ANTôNIO MODESTO
Ateade. tliàriameDte. ao Hospital ti. euwa••

,

\.

Dr. Lins Neves .

iN.�r .. Materaidade • sUle•••
Doapltal .e Carida••

. ::LINICA DE SENHORAS -- CIo
RURGIA P/.RTeS

;IQnÓltiCO, controle. 'e tratamento Joell9U d91 órgãos tnternOl, ..�
.�udo da gravidêl. mltnr- -dalmente do coraçio e TU«»

.ioa da IlJIdolescêncla e da menopau- ()GeIlÇH da tiroide e demata &ldI>o
a. Pertubaça'ea menatrnala, 11�'" dulu inter.Qu

uç6e. e tumOI'N do aparelho leni· :a!Dlca • clrurgi,a de lenhonal -

d feminino. Partos

�n� do utero, odnOl, trem- lISIOTERAPlA - ELBCTROCAJlto

II. apendiee, ,b6rnkl, varisea. ola. . DIOGRAFlA - METABl,)LISKO

:i:rurgla plútica do perineo '(ru- BA8AL
vu) IORARIO DE CONSULTAS: -

ISSJSTENClA AO PARTO :B 01'''' D1àr1amente das 15 .. 11 �C)e
RAÇõES OBSnTRICAS

í..çaa '11anda1are... tirolde, od

tOl, bipopiH, etc.)
!btarblOl nervOlOl - Eaterllidade
. Regimes.
:Oaao1tórlo R. .1010 Pinto, , - 'bL
m

Dr. Polydoró E. S. Thi.go
Médico _ ,arteln -

'

a. Boapital de Caridad. de "..
rianõpolll. AUistente da

Maternidad.

=,»:

ru.
CONSULTóRIO:

Ilua Vitor MeirelN .. ta
Fone manual� 1.701

RESID:&NCU;,
Annlda Trompowakt II

Fone manual '"
/'

RNid. R. 7 de Setembro _ .•cru ... -------------

'nu e Soou - TeL 848. r: �JDr. Roldão Conson'
.

:lo CIRURGIA G!;RAI. - .AJ.TA CI·
.

Dr. Newton d!Avila .URG��!()Rfs°�s�Nnrl· ..
1"11_--1.

-

d" I'sn:w!o pela J'aealdoIde .. _eGo
.... 1015- aeral- Doeaç.. e s...... , .. ia Uld"enidade ele tia. 'PaaIa.

n. _ Ihoc:tol.,.ta IIIIde foi ••• iatente por "'rio. - ...
'8eniço Cirirgléo do Prol. AIlJIt

FJetricida.e Médica c.mII KiIit

ri �.. OrUl'lla do eat6mago e '!'lu lIftIElao
Gounltó O: Rua Vitor m-eireles D. ru, inteltin08 delgada • lII'OIIi. lInIo

• _ Telefone 1.507 de, Iinl, pr6et&ta, l!exip. .....
.....IiOl • trompu. varteoeeJe. �

Conaoltas: As 11,80 boru e fi tU, ceie, ftri_ • benIaa.

t. dai 15 borás em diante c;n��tals.,����. (!l��
R 'dê

.

R V'daI D_"" P.railO). Telef. 1.'"
·

esl
.

nela: ua I
.

�Ol a. llulMDela: Rua' BJten. 1""". U.-,
• _ Telefone 1•.02. Telaf. _. 764

24 Domingo - Farmácla Catarí,
nense - Rua Trajano.

25 Seguntla-feira (Nata.]) - Fár
macia Noturna - Rua Trajano.
30 Sábado - Fármacia Santo

Agostinho - Rua Conselheiro Mafra
-

,

31 Domingo - -Fárrnacia Santo

Agostinho - Rua Conselheiro Mafra

O serviço noturno será efetua

.dn pelas F_ármacias Sto. Antônio

,e Noturna, situadas ás ruas João

'llinto e Trajano nO' 17.
Â' presente tabela/ não poderá

!Ber alterada sem prévia autortza,
'llão deste Departamento.
Departamento de Saúde Publica, .

I

I"

I
I

Dr. MáriOWendhausen
abJ.. .MIca 4. adul_ • .n.
ooa.ult6r1o - Rua Joio PInto, II

Telef. II. 7M
OIuulta da 4_ 'I 6 ....

lbIdlaeia: J'eH.. l!IeIaidIt .. ...
TehII. UI

O,. Paulo Fpnt�s
OInIco • opara4or

o.nlt6r1o: Rua Vitor Jlsll'ileL ...
Telefoa.: 1••0. _.

"-

Cauultile da 10 Iii 11 • «ii f4 II
" lItn. ltaid�: Rua !lluuail.

... II. - Talllfoü: 1....

fOr.Milton Simone Peleira
- Clinica Cirorglca

· ••lutiu.. Senhora. '

.

CIRURGIA GERAL
.... �niço. dOI Professores Bene.:
l&to MontenegrQ e Piragibe No-

" lUeira (Slo Paulo)
Oouultas: DaI U ii i7 hora
lu Fe�do M8chado. 10

" Dr. M. S. C.v.lcanti
m.wa� ..."""

...... oaIdaUa Mui... li

·R"'_"'_,r•.

"VIRGEM "t ESPECIALIDADE" da
ClÃ,�ETZELJINDUSTRI.lL�JOIN' v {L L�: (Mara., r ;,r,SI

TOR�A A ROUP-A BRANQUISS1MA

/

.

_Dr. A. Sant.el.
(�rmado pela Pac1$fad. _Hloo
aal de Medicina da trmnralda4.

do Bras1l)
IUdlco ,,ºr concur.a da .uatataJa.
c1a a P&icopata8 �o Dlltnto

Pederll
h-Interno de _ J!ospltal 'l'I1qulAo
�co e KanlcOm1o JucUc1ü1o

da Oapltal Pedetll
h-IDtlllllio 4. &anta o... de IDo
eer1cÕÍ"dia do lUo d. Joeiro
OLnUOA IUDrOA - DODOU

lfDV0e.&8
OoDault!'rto: .wlc1o AlnfUa
••to - 8alI L

Besldlnc1a :
Avenida ,Rio Branco, 144

Dal 11 ia 1. horu
Telefone:

OOlllult6r1o - l.l8lL
a.tdtDc1a - LJU.

•

\ \ )I
•••1. • •• • • • •• •

,C.u.u li DIB_OII
POlIU. V. .. ..... 011 WrNUI ....

yender'
.

.

-

Mio encontra oompraclOl"
IlDtregue ao 1lIc11t6l1e r".....'••

.. L. .AlYeI. f
... llIoIIaIw .. I
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Mensag,81D de S. S. Pio XII �os
t

'licos no'Dia de Nalal
Iecímento da parte interna das
voações do mundo'.
Instou os dirigentes das Naçõ

Livres a que abandonassem
idéias antiquadas, e a intolerân:
do pensaráento cm matéria de or
gulho ou prestigio pessoal, que, s

gundo o Papa, "ajudam a�criar COD
dições politicas li econômicas, n

quais se nutrem as fôrças sini

Nêste modelar estabelecimento
de assistência social, onde se

acham em tratamento homens, mu

Iheres e crianças, atacadas de do

enças infecto-contagiosas agudos;
isolados, por isso, do aconchêgo do

lar, reallzou-se à tarde de 24 dês

te, a festa do Natal; com farta dis

tribuições de presentes, rica mêsa

de doces, etc. Nessa, �portunidade,
organizada pela direção daquêle
nosocômio e, também, pela, bene

mérita Sociedade de Amparo aos

'fuberculosos, realizou-se, como já
nos referimos,

J
a tradicional festa

comemorativa do nascimento de

Jesus Cristo. .

-Na Penitenciária
N a Penitenciária do Estado, tam

bém como nos anos anteriores, a

direção daquele estabelecimento;
em colaboração com a União Espi
rita Discipulos de Jesus, realizou

uma interessante festa, de contra-
t ternização dos detentos. Nessa oca-
� .

1:1 siâo houve distribuição de prêmios
,,: � aos sentenciados que maior sé dis

" j_inguiram' em assiduidade, aprovei
:'� tamento e comportamento, sendo a;!

nota da festividade as comoventes

I' prêces de alguns detentos, usando
�:" da palavra no final, o diretor da ..

� quela Penitenciária, que agradeceu
r.>, aquela sociedade a sua cooperação.
i':' No Abrigo d'é. Menores
� �
4" Também no Abrigo de Menores,�, onde centena e meia de menores

::; estão sendo educados naquêle mo

� delar educandário pelos Irmãos

(_i[ Maristas, houve ' distribuição de

�; presentes e farta mêsa ele dôces fi

� I nos,' cuja festa teve a assistência de
--...

.

-
. I Iamilias ele inter-nades.

,

Acha-se nesta capital desde, No Pav. "J,osefina Boiteux" Via aérea chegou; do Rio,.ante-ontem. chegado do-Rio de No Pavilhão "Josefina Boíteux", ante ontem, a 'esta Capital oJaneiro, o �r. Sena?or Ivo anexo ao Hospital de Caridade, drrLeoberto Leal deputado te
d'Aquíno, ilustre Iíder da t�Inbém �s �e�tiv�dades d: Natal, deral, e ex Secr�tário da Via
maioria no Se�ado :mederal. tíverarn signífjcação especial, com

I ção Obras Públicas e AgrículS. excia., que tem SIdo gran -

a distribuição de presentes e dôces t' ( ,

demente .cu��ri�entado, veio aos int�rn.�dos ali, pelas �ociedades u�. ilustre conterraneo veio
passar, na. �1tIm}dade da sua de C�.r�dade ,e algumas flrIl:_as co-

a Florianópolis- passar as fes
exma. famllía as" festas de N,�- mercI�ls de.sta praça.

. tas de Natal e $0 Novo natal e �no Novo. O ESTADO, A�slm, nesses
_

estabelecimentos, intimidade da exma. família.cumpnmenta-o.- onde . entes humanos se acham
isolados do convívio da familia e

Para os seus negócios no interiorf;" da sociedade, o Natal teve a. sua\ d'o Estado ,.
.

. . comemoração, mercê do sentimento
Use o Braço de Longa Distancia

I de solidariedade humana que a to
pIA. TELEFONICA CATARINENSE dos irmana e confórta.
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o 'Natal nos -Estabelecimentos de
Assistêncial Social

'

Já tradicionais, 'nesta Capital, as

festas de Natal, nos 'estabelecimen
tos de assistência' social, às quais
sempre tiveram a colaborapão di
réta elo Góvêrno do Estado, das

associações religiosas e das entida

des de caridàdejpúhlica.
É que todos se irmanam nêsse

mesmo sentimento de solidar-ieda-
de humana, Ieva'm:lo, aos hospitais,
aos asilos, ás maternidades.aos es

tabelec\mentos criados pelo coração
dos homens enfim, momentos de

justificada alegria, de júbilo nas

comemorações do advento do Me
·nino-Deus.

No Hospital "Nerêu Ramos"
��\�()�....()._.()..

Senador Ivo
I

d'Aquino

jb8rta� �ota
-

dos Jovem paraquedista
Reis Ia.nos . em visita 'a 'O Estado'

Belem, 24 (INS) - Israel anun-

ciou hoje, que abrirá, pela primei
ra vez desde que se iniciou a luta

entre árabes e israelitas, a rota tra

dicional de' uns 6 tpIilometros que

percorreram os Três Reis Magos,
de Jerusalém a Belém. Mas a estra

da. logo será aberta para membros
do Corpo Diplomático e Consular.
O novo patriarca. católico de Jeru

salém, Monsenhor Alberto Gori, en-
--cabeçará, a procissão dos peregri

" nos que se dirigirá á igreja da Na
tividade ,pela- estrada de Belém, mas
(JS israelItas são os donos do trecho
de estrada que vai da Cidade San·
ta de Jerusalém a Belém.

Cidade do Vaticano, 22 (lNS) -

Sua Santidade '0 Papa Pio XII re

velou hoje 3"0 mundo, em sua tra

dicional alocução de Natal, que o

túmulo de São Pedro foi encontra
do sob o altar-mó; da Basilica que
honra com seu nome a memória do

primeiro pontifice e vigário de

Cristo na terra.

O Papa, advertiu, todavia, que é sores de Cristo que levam injusta
de todo impossivel identificar ao mente cadeias visiveis e invisiveis,
certo os restos humanos encontra- enviamos nossa agradecida e pater
dos na excav.ação corno os Ct(), após- nal saudação. Praza a Deus que
tolo. lhes chegue, através das muralhas

O Sumo Pontifice confirmou a de suas prisões e I das cercas de
noticia do achado no, curso de uma arame de seus campos de concen

exortação aos cristãos de todas' as tração e trabalho escravo, naquelas
seitas, instando-os a que se unissem distantes regiões que são impene
para afrontar "o perigo que atual- tráveis aos olhosTda humanidade
mente ameaça o sagrado patrimô- livre, Um véu ele silêncio paira sô
nio de sua fe". bre êles, mas isso não bastará para

impedir um juizo final de Deus,
nem o imparcial laudo da história"Por trás da "cortina de ferro"

Pediu àqueles cristãos que abri

gam duvidas sôbre a urgência de

formàr uma frente unica que olhas
sem "tão longe como lhes fosse
possível.", e acrescentou: "Nos pai
ses que estão atrás da cortina de

ferro, �erão milhões de irmãos e

Dep.leober'to Leal"

I

Fernando José . Medeiros,
nosso conterraneo, com 21
anos de idade, piloto paraque-
dista, cujo r,ecord de 45 metros EMPÓRIOe 72 centímetros, em 12 de Ou
tubro, em ..:Santos, perante 60 t-----E---d-----mil pessoas, esteve ontem, ál «O sta O». emtarde, em nossa redação, para
agradecer. -o no!iciárie que: .

a Tubarão .

seu ,respeIto, temos publlcW 1 .

.do. I N�ta cidade, a ---DelegaCia
--e Jovem paraqu.,edista, queiRegior�l de Policia patrodnou

vai a São Paulo, na proxima! a distribuição de brinquedos
semana, afim de assistir á for I

as crianças poóres, na manhã
matura de uma turma de pa- de 25 do corrente, fato êsse
raqHedistas sob a sua orienta- que mereceu francos aplau
ção, deverá seguir, nos primei- sos.'� r

ros meses do aho vindouro, pa-l ,Tubarão, 26/12/50. Do Cor-
ra a Argentina. resp?ndente. ;/

Não de esmola nas ruas. Auxilie
8S associações ben,efidentes.

/'

NUNCR EXISTIU IGURL
\

Com-unicação
Comunicamos a quem inte

ressar possa que no sorteio
realizado no dia 22 de dezem
bro/õü a garrafa de champag
ne coube ao nr . seis. (6).
/.--/ A Diretoria.

BRINQUEDOS
ROSA

católicos privados. a miude de
seus direitos civis e de sua liberda
de individual, 'e impedidos de toda
a, comunicação com o centro da
cristandade. Sob a 'cúpula çonstmi
da por Miguel Angelo, onde as vo

zes dos povos livres ressoaram em

som de jubileu, o lugar daqueles
irmãos estava vazio. A esses confes-

5,
FRIEIRAS,

tras".
\

O segundo grande problema
prosseguiu o pontífice - é' a pat:
geral, a, -paz do mundo. A este res,

,peito fez notar a Íl-resolução qQ�
afrontam os "sinceros

..... amigos d�
paz" e pediu "uma estreita união.
de todos os povos que são donos d
seus próprios destinos,.

O Papa qualificou de cúmulo dCJi
abuso "as acusações vermelhas!,
contra os pretensos "incItador
de guerras" do Vaticano e demlln
dou -que os arquivos de seu pontifi",

Por uma ordem econômica cado fos.sem examinados, asse�
justa

I rando ,q'ie apenas serão enco�"a:::
Sua, Santidade declarou que o das repetidas exortações em pró»

problema mais urgente é o restabe- da paz. ,

..,..- -=,--,,,--, -

�

PARA FERIDAS,
-E C Z E MAS"
INFL(\MAÇOES,
COCEIRA

ESPINHAS, ETC_

A COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO SOCIAL DE
MOCRÁTICO cumprimenta todos os seus correligionários dese
jando-lhes Bôas Festas e um feliz Ano Novo.

O grál. Outra nada sabe- do pro.
palado encontro com Getulio, mas:

não nega que isso seja possível
Rio, 23 (V. A.) - Informam de S. Paulo que, após o almo

ço servido no Parque da Aeronautíca, o presidente Eurico Du
tra fez declarações à reportagem, a respeito do propalado en
contro .com o sr. Getulio Vargas, ria Foz do Iguaçu. Embora.
reticente, G general Dutra disse que não negava e não confir
mava a possibilidade do referido encontro frisando insistente
mente que nada sabia, a respeito. Confirmou, entretanto, que
seguirá para a Foz do Iguaçu, no .dia 29, devendo retornar ao
Rio no dia imediato.
Diante da insistencia dos jornalistas sobre o encontro Dutra.

Vargas e indagado se o presidente da República desmentia a.
existencia de entendimentos nesse sentido, declarou o gener�Dutra: "não nego nem confirmo. Apenas digo.que não sei, por
tomei conhecimento do assunto pela .leítura dos jornais",

Indagado sobre se achava possivel essa conferencia com o'

presidente eleito, o general Dutra respondeu _90m as seguíntesi
palavras: '

'''Falo com todo mundo. _ .

"

Foram reítàsdepoís varias perguntas referentes ao proje-:
to do abono de Natal e o general Dutra declarou: "O problema.
depende do Congresso. Não sei sé haverá necessidade de nova,
emissão. Isso porque não conheço a importancía que terá de'
lançar mão o tesouro nacional pára atender áquela obrigação
legal. Tudo depende deste quantum. Se, entretanto, for preci
so, não, teria duvidas em promover a emissão, desde que não
haja outro recurso para fa�er o pagamento que a lei ordenar"v

Tribunal Regional Eleitoral
EDITAL

-

Faço saber, a quem interessar possa, que o egrégio Tlibu-:
nal Regional Eleitoral decidiu realizar uma sessão extraordi
nária, no dia trinta (30) de dezembro corrente, às dez (10)
horas, para o fim especial de diplomar os candidatos eleitOS'
nas eleições de 3 de outubro do ano em curso, para os cargOS
qe Senador, Suplente de Senador, Deputados Federais, G0.
vernador do Estado e Deputados à Assembléia Legislativa dOl
Estado, tendo resolvido que o prazo dos recursos de diploma
ção correrão a partir daquela data. � ...

_.

Torno público, outrossim, qüe a entrega dos diplomas fJ.,..-\
ca condicionada à apresentação, pelo canàidato, de prova d�
quitação com o serviço ,militar (artigo 50, da Resolução n�

3.564, de 21 de agôsto de 1950, do.Tribunal Superior Eleitoral)-
Secretaria do T. R . .E., em Florianópolis, 26 de dezembrO"

de 1950.
.

Solon Vieira, diretor.

FV0GQanão
-Era, por certo, vidente. E cOvarde. Por ser vidente, cC:'

nheceu que tinha o destino ma!,cado, como naquele fadi
dinho português. E por ser covarde, adoeceu. ESse pe�sona-",
gem foi o meu perú deste Natal. Deu-lhe, ali pelo dIa 22•.

desesperada tfisteza. Virou taciturno. Mela,ncolizou-s,e. Nã<Jl
fez mais roda. Nem grugrulejou mais. E morreu na vespera,
da véspera.

Causa-mortis: uma praga qualquer, dessas que prova....
cam a paralisia ...

E lá se foi para o doce bico dos urubús!
-

GUILHERME TAL�

/
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