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o ano de 1951, está se apro'l nesta e da vida livre que eno-

,
ximando. . .

I
brece a 'digmf'ica a nacíonalí-

Por todos os lugares, princi- dade!

paImente nos lares, já se hou- Na verdade ainda não
_

se

vem os votos de "Felíz Ano No' operar§-m as transformações
vo", e muitos, como eu; se que- econômicas que lhe retarda o

I
--- �. dam em meditacões: lembran- desenvolvimento, não se medi-

Florianópoiis-�Domingo, 31 ce -,pezembro de 1950 .

I"� H.!03G JdÔ o ano 'que se fi�da e com fica�am ais bases da economia
-��=====�====�======================��===� murtM�p��çMemd�sm� agnool� unwa r�pon�vcl

. - lhores no ano novo. .

. pela deficiência da produção

Em ses'�a- II magn� o' IRE fez entrega notem dos Esse poder sugestivo me faz esc:assa' e pelá �arestia.do pa-� ij .

.

ia
'. ,!ii, pensar no Brasil, esta Pátria drao geral de vida. Mas o Bra-

dalplnmas aos elelatos a 3 de' ooutubrn ���oq�:rt��;a���� �l:tf�as��- :\:���� ���::: n�� ;i��i�f;:v I. li U Penso no Brasil, que entra que esta parado na larga es-
-

. . .. \ -; em 1951, cheio tambem das trada do Progresso e pode ter
Em sessão realizada, ontem - Deputados �ederals Agrípa ; O�IVelra e. seu suplent� Anto� mais' t�gueiras espe!anças, a c�rtea �e que, no An.o Novos.,

no Tribunal E:cgional Eleito- de Castro Fana e Le��erto J}I� Tauloís de Mesquita, De_l sempre 'confrante n� boa von- dar�. mUIto�s passos. fírmes e
ral. ás 10 horas presidida pelo Leal; Deputados Estaduais � putado Federal Afonso Wan tade de seus filhos reclaman- decisivos .riesse cammho, con
Des. Ferreira Bastos, á qual es- Antônio Gomes de Almeida, derley Jr., Deputad.9s� .esta- do deles, corno nos anos ante- duzíndo-se ao futuro brílhan
tavam presente o sr. Des. Guio E�pi�io Bar�os�, Lecian

sto-,
duais, Osvaldo

.

Bulcao VIana,

riores,' topo
o ardor patriótico. te que lhe está. r·eserva?� den

lherme Abry. representando o wískí, Ivo Silveira, Valter F. Osvaldo Rodrigues Cabral; toda a conviccão de seus de- tro do verdadeiro espiríto de:Tribunal de Justiça e ° sr. Ma- Cavalcanti e Olivío : Nóbrega. Paulo �e Tarso da L�z Fontes, veres cívicos. certo de que, es. justiça e confraternização.jor Dr. Duarte Pedra Pires, -re- Coligação U. D. N. - P.T.B.! Frederico .Hurten, LUIZ de Sou-
� tes não regatearão sacrificios,

-

Não deixa o Brasil, no eu
presentando o sr. Governador P. R. P. - P. S, P. - P. D. C. za, FranCISCO Lopes Neves e nas novas lutas e enfrentar. tanto, áe inquietar-se quandoAderbal Ramos da Silva, e - Senador Carlos Gomes de \ Cássio Medeiros.

,
mormente nos dias presentes, aprecia as atividades subter-ainda, os membros daquêle w.·.·..- ·..-J'oo'"..-..·.·.._·_-_·_._._._-.._·_•••_._._._.a _._-.·.._- _.•.•.-:::::_ -.-.J_ quando o fantasma da guerra raneas dos que afiam armas e

-

colendo Tribunal, juizes Edgar O I f' A AI h J · , -sobressalta a humanidade! preparam planos subversivos.

Pedreira, Arno Hoeschl, José ga.. rances -' p onse Dln ser,a' O primeiro dia do ano novo com o proposíto de nos leva-
do Patrocinio Gallotti, José •

E� h
é consagrado a confraterniza- rem aos horrores de uma guer-Acacio Moreira, Clarno G. O auxiliar de ,Isen ower ção. mas quem estará se lem- r�, embóra apregoem paz e se

Galleti, Des, Alves Pedrosa, brando disto? _ Bem poucos, digam democratas ...
êste ex-juiz, e o Dr. Milton da PARIS, 30 (V.A.) - Pessoas" ligadas aos meios�parla· por certo ... '

.

,
Vislumbra e nós, seus filhos

Cosla, Procurador Regional, mentares informaram que o· general Alphonse Tuin será, em Não consideramos esta con- conscientes o almejamos, um
advogados. deputados, e [or- breve nomeado comandante do exército francês e designado fraternização no sentido geral ano cheio de felicidades, de
nalistas, fôram entregues os para �ervir como assistente do general Eisenhower, no coman- do Universo, mas a encaremos bom entendimento entre os

./ Diplomas aos eleitos no plei- do das fôrças do Atlântico Norte na Europa Ocidental. -

no ambíto nacional. I homens ... um' novo ano, em
to de 3 de outubro ultimo. O general Juin trabalhou ao lado de Eisenhower na cam

Quanta míséría. quanta in- que o Brasil caminhará para O
Abrindo a magna sessão, panha italiana e no "momento está desempenhando as tun-

justiça, quanta maldade 'pra- futuro, para a frente, mais se
usou da palavra o sr. Des. Fer- ções de general r.esidente em Marrocos. O veterano militar

ticadas pelos homens, nos nhor de si mesmo, com uma
reira Bastos, Presidente da: francês conta 62 anos, tendo lutado com os aliados desde 1942, dias dêste ano que se findá ... conscien/cia mais clara, deíen-na Africa do Norte: d dquêle Egrégio Tribunal, que se quantos .

estão prejudicados en o com vigor a posse de to-
congratulou pelo tfato� !�elid- n b' d d'

-

t
em suas vidas profissionais, das as suas riquezas e mais

.tando aos que, eleitos pelo po- nm os·ea a «pe ra H COD-voca�ao "I. ra- pelo simples fáto de hão. lerem fortalecendo seus supremos e
vo, em demo.c.ráti<�Q..,Rl�to, .re- da:�;:na:�� .', Rrd'-m'l;!�rl�_"o 110'ri..."" -,-

' na car�il'\la de _decantadaB de- j�b�lay�iS..,.,�deais �e índepen-cebíàrn,"dâ-Justiça EieitoraI, "\1'11 UU\luu .

U Ir O_Ui li u magogias ou nao se convence- dêacía, Justiça e sa democra-
os respectívos diplomas. LONDRES 30 (V.A.) - Xume-

g es' O
ram da redemocratização que cía.

"
A seguír, após entregue os rososo aeentes da "Scotland Yard" r g pr'Üclamaram ou aInda, por .

"Os. dias guerreiros ou paci-
dipl'Ümàs �o_s el�itos, �ob. paI' '�nlregar�m-se hoje á noi1e, ,á ta. RTO, 30 (V.A,) - E$tiveram .não. sentirem a prática inte- !lCOS, bons ou máus, vividos
mas, presentes a sessao;. fala- reJa de dragar, á luz de poderosos reunidos, ontem, ás 17 Iwras, . no gral da Constituição' que in- ontem, é que hos ensinam ho
Tam ainda, em nQme g.os res- r'8fletores o p.equello lago Ber- gabinete d(\ presidente da Cama- vocou a presença de Deus pa- je a 'Construir maiores e me·
pectivos partidos,. <?s Sr�: AgN, pentine, ;lQ' _HyclE1 P.ark, onle foi ra (� Deputados, os S1's. Ne1'êu ra macular suas virtud�s ex- �hores dias para amanhã!"

. pa- de Castrp Fªpa, _pe�() PSD.,. ássinalado 'um pesado objeto que R'amos, Cirilo Junior, WaIdemar cel,sas. Ela -:- a Constituicão E o nosso querido Brasil erÍ-
Carlos Gomes deOlwelra, pelo "podexia �er 11 pedra da coroação" ,Pedrosa, Gustavo Capanema, ,Soa- � declarava plena lib�âde tra em 1.951 cheto de esperan
PTB., e Afonso 'Wanderley Jr" roubada llU' madrllgada cio di'a' de res Filho, Acurcio Torres, Afo.n- de crença religios'à e· de cons- ças,# cOhfiant� .. no civi..smo de
pela UDN._., feito que o sr. Pre- NA'l'AL· da.. Abdia de Westmisster. 150 Arinos e Etelvina Lins, a fim ciência. Mas... exi'stem estas seus filhos e decidido a lutar
sidente, �após agradecer o Até a _u'lÜma hora, porém, não de tomar, em conjunto, uma de: liberdades?. . ,para que êles se realizem, ClliS
comparecimento de todos, en- havia sido possivel levantar êsse cisão a t-espeilo das cQI}trovérsias E O Brasil sofre ... sofre pelo te ó que custar, queirl:l.m ou
cerrou 0$ trabalhos daquela objeto 'até a superf,ici-e, tendo se provocadas pela çq.nvoC'âçã? ex- proceder de alguns filhos des- não os inimigos de nossà Na-
S€SS�o. \. .

I partido tôdu!;! as correnLes e ca- Lraordinária do CongT.e'lSO Nado- viados d'Üs principlios éristãos cionalidade.
Foram/os segumtes os elel- 'bos atados a êle". � nal.

" da �õ'hfraterhização e' que se Fel_icidades Brasil ! I!
'tos que receberam, ontem, os. Nenhum resultado .,prátiCo ob- _entregaram ·na ,estravagante Que DelliS, na sua infiniLa;
diplomas: /". I, A esn;ol� dada uas. ruas. agrava tev,e, entretanto, 'a reunião. No: ancia peslsoal de se sobrepu- misericordia,

.

se apiede das
Part�ido Social Democratzco o proble� -

da mend�cancla, yas divergências surgiram, .difi jarem 'aos ,semeHui'nte,. _ não tuas, desditas � o,;riente melhor
culltand'o, assim, ,ainda mais, o trepidahdo-em propósitos s:u- QS homens :r:es'W-IlISaveis O;>elaencontro de uma solução conci. balternos 'e deshonestos!:!! tua",grat'ldeza e pela manuten
liatórja para a quesLão. Não pode.ria 0- Brasil espe- ção de �eu riquissimo patri-Os dirigentes da UDN ,e do P rar que .os ,dias corressem môniQ, histórico! .

SD-d,everão marcar oulfa reunião, tranquilos, mas hoje; contu- Que Deus ilumine os cora
a ser realizada nos pl'imeiros dias do, vê nQs dias do Ano Novo, ções dos futuros dirigentes

. de janeiro, quando esperam, ad. não tristezas e pessimismos, de nossa Pátria, aclarando
mitida a impossibilidade de um mas a certeza de que os labo- lhes as inteligências, para que.en'Íe>llci!1'l�'ntol- Itonl,ar uma d�libe;. res e as energias que exigirá ppssam governar com Justiça,..ração d>(�finitiva sôbre a matéria. de seus filhos servirãJó para Ordem, Progresso, Fraternida"

torná-lo mais digno de si, ro- de e Igualdade! !\!
bustecendo-Ihe a convicção Sê feliz, meu Brasil, no An()
com o amor do trabalho ho- Novo!!!

NON
o 1lAI8 ANTIGO DURIO UE SANTA. CATARINA

"Jdetúl� • D. Gere.te. SIDNEI NOCETI - DiretQr Dr. RUBENS DE ARRUDA. B.lJI08

Ano XXXV.!

4 Comissão Bxecutiva, dô Partido
Social Democratico

Cumprimenta todos OS seus correligionários
\ '- desejando-lhes

\

BOAS FESTAS e· pm feliz ANO NOVO
BRINQUEDOS

, � EMPÓRIO ROSA
l�Dracão 'liDal das eleições presi�eDciais _. , Pronta

�

par,a ser. inaudurada a'A 15 de Janeiro serão diPl�mados os el�ltos, U DOVO comandante. " _. 6

RIO, 3D (V. A.). - Até o pró.xime dia. 15 de j.aneiro o ,!ri-1tla- Qolt1nta Zona
.

'«Estrada Presidente . Dutrau
bunal Súperipr �eitor�J. d:ve�'a dl�lom�r?S candIdatos :leItos' .

�

I ',' • .,
.

à'presidência e v�cepresId�ncla da. RepublICa. � ( " .'
RIO, �O _(V.A.) - O mm�s-' Sul., sera ent:regue ao trafe.

Já chegaram ontem à secreta_na d!i:q�ela Cor�e os .�apas e RIO, 30 (V.l\! -, � presI- -era da VIaÇ�, general,Va�g_eta-. go, sendo con.siderada a me
demais documentos referentes, as elelçoes I?reside�cl�Is .

�m dente a R�pub�l'ca assmou, ge, ro �e Amonm Melo d�SlgnOU, lhor, al1to-estrada da America
Sergipe e PiauÍ, os dois únicos Estado qu� alI�da nao haViam c:reto exonerando. das :liunçoes o.dla dezehov�, de Jan_er:o pro- ,do Sul. O.projeto e sua execu�
enviado'os respectivos resultados. :.. d� comanda:r;-te da?a Zona Xlmo _para a .mauguraçao da ção, foram iniciativa do ex

. b exame desses mapas e d?cun:e��os co?tendo a ap.uraçao Aerea, co:n se�e em Porto.>�l�- rodOVIa "Presl�ente -Dutra". Na J.ni�istro: da_Viação, engenhei-l'ealíiada pelos Tribunais ReglOnals Ja esta sendo feito por gre,. o bngadelro 4rmando P'l- quela ��ta, a Importante obra ro Clovis ,Pestana, A rodovia
funcionários do tribunal.

.

nheIro e Andrade é nomeando supervlsl'OUada pelo engenhei- "Presidente :Dutra" encurta
Concluído êsse trab!i:lho preliminar, os p.roc�ssos serão :para iSubst.itu!-lo, ness.a imI?or- ro gaucho Jos� B�tj!sta P�l'eio s�nsivelmente.a liigação en

encaminhados aos respectIvoS relatores, para Julgamento e ta�te cO�1Ssao o J?aJor-bn�a- l.'a, ex-secretarIo das Obras, tre as duas principais capitais
aprovp,ção do Tribunal. deIro Altalr Eugemo Rozsamy. Publicas do Rio Grande do do B.r��í1, Río �:-S, Pan}.o. r-

.r·,

: '. .�, ",

...

. -
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Q ESTADO-, Domingo, 3:1 de Dezembro de 1950 (

, I

Serviços Aereos «Cruz-eiro
do Sul» Lida.

-

\

Fundada emA'921
Conforto - Seguança - R'apidês

NOyOS HORARIOS
SEGUNDAS�FEIRAS '- Fpolís. - Joinvile - Mafrã

U. da Vitória - Laj-es (Ida, e volta). Saida' agência 7 no
ras.

TERÇAS-FE'IRAS � Fpolis. - Curitiba S. Paulo
- Rio. - Saída .agêncla 5,30 horas.

� <Tdem - Fpolis. - Curitiba :_ S. Paulo e Rio. Saida agên
cia 11,15 horas."

Idem _;_ Fpolis. - Mafra - Curitiba -- Itararé - São
Paulo. (Ida e volta) - Saída agência 7 horas.

QUARTAS-FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - São Paulo
- RIo. Saida agência 9,30 horas.

QUINTAS-FEIRAS - Fpolis. - Mafra Curitiba
Itararé S. Paulo (Ida.e volta) - Saida agência 7 horas.

Idem - Fpolis. - P. Alegre � Salda agência 2,30 horas
SEXTAS-FEIRAS - Fpofis. - Curitiba - São Paulo

- Rio. - Saida agência 5,3Õ horas.
'

'\

Idem - Fpolis. - S. Paulo ....:... Rio - Vit_órÚI. - Salvador
- Saida agência 6,30 horas.

,

__

,o
Idem - Fpolis. - Joinvile - Mafra --_ U. da Vitória -

Lajes. (Ida e volta) - Saída agência 7 horas.
SABADOS - Fpolis. - Curitiba - S. Paulo - Rio,

Saída .agêncía 5,30 horas.
'Idem - Fpolis. - Mafra - Curitiba - Itararé - São. (Paulo - Saída agência 7 horas.

-

,

__

i DOMINGoS - Fpolis. - P. Alegre Saída agência
9,30 horas,

-,

:-\.�!"':':�-",i ;�,;,�;;r;�'1��!f'1��1Iio-1_:--
"�i-""l !'!f..Atmt>o & CIA-S. �. �' �omércio e Agências.

FLORIANOPOLIS _.... Rua João Pinto, 12 - Telef. 1.500.

BLUMENAU - Rua 15 de Novembro 1.326 - Telef. 18.
1<'- ITAJAI - Alvaro Luz ,- Rua Dr. Lauro Muller, 26 -'-

Telef. 211.",
/

-c-'- ,\
SUB-AGENTES ,em Laguna - Tuoarão - Criciuma -

Felicib�ções de- ANO NOVO.
, I

Use o Braço de Long(l Distancia

elA. TELEFONICA, CATARINEN!:;E:

tílAQUEZAS EM GEIAl.
VINHO - ClEOSOTADO
··SILVEIIA-"

I'
, \

�- '

.'

./

DATI L'OGRAFIA
.r (onfere

Dlplom.

deseja- um feliz
\

Natal e um próspero
I Ano Novo aos seus distintos amigos e clientes.
\'-"�"

- .....

PÍONEIRA. !\.

k
'1:::<.

"'l DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA

\
CIVILIT foi a 1.'"\110 mundo a produzir tubos
de címento-amíante com 3/4" de diâmetro;
1.� no Brasil a produzir tubos de cimento-ami
anto com diâmetro inferior a 2";
1,& no Brasil a produzir tubos de pressão de cl
mento-amíanto nas classes de 20 e 30 atmosferas.

........, ++..++e++ � � �.� ++. .��.� 't' •• 't' 't' 't' +_+))+ 't' 't' • 't' ••• 't' • � •• 't' 't' • 't'_'t' __ ;._.��-:..��_._._.)_•••• _:...� " ' )" ��

��. Machado & Cia. S/A-Comércio e Agência� :::
'�:." dístríbuldores das afamadas balanças FILIZOLA,' comunicam que estão, aptos �i. Correspcndencll
�:.'+, a garantir assistencia permanente às balanças adquiridas em suas lojas, con- �:." (omerelal

\

�t tando p�ra isto com os serviços de mecânico .especializado na Fábriza Fili�o- ..� I,
�:.'+ la, de Sao .Paulo, onde. o mesmo :vem de realizar completo curso de especta- ...�.' , DIREQlO!
•"., lIz�çãO em con�ert?s, :;tJustamento e �eformas de balanças., ,

..t. lmélla M PlgOZZI
.:+

-

Rua João Pinto, 12-FlormnopolIs.-Santa Catarina --:- Telefones: 1658-1500-1362 ..�+
'�.

r '

J Ru. General Blttencourt� 48
l + + � • + + • • i#. + + + + +............. (Es.qu;�a AJber�ue Notumo)•••• '+. 't' 't','t' 't' •• 't' 't' ••• 't' 't' •• +. 't' ••••••• � '+ ••• '+ ._�.__• � � -= ___

-

FURGAO'
,o-

/

Thames
(.

\:,
..
'

j
, t,

/
�.

PRODUTO DA
'I

Ford Motor Company, lid., Dagenham, Inglaterra,

,

,

COMIC-O COMÉR�IO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S. A.
Caixa Postal 5059 - Rio de Janeiro

Venda por iI.termédio dos revendedores autorizados

. .)_

f '

PRODUTOS "CIVILIT": �Chapas Onduladas "Standard" • Chapas de venti-

lação e cumieiras • Chãpas lisas "Civilit" • Chapas lisas "Silvanit" • Ca
lhas e tubos para águas pluviais • Dutos para ventilação, ar condicionado
e lixo • Tubos e peças especiais pora esgotos, irrigação e drenagem •

Tubos de preuão de 25 .milímetros até 150 milrmetros de ,diâmetro.

I -

M&TODOI
Moderno e EficJsot•

IA
V 1,8 -01

o Clube de regatas Ald$]:"
,
Luz, 'comunica aos possuídofes
dos bilhetes da rifa de 2 apa-
relhos de jantar e café, que;:.
devia correr no dia 23 do, COI- ,

rente." que a mesma ficará.
transferida para o prímeíre
sabado de fevereiro próximo.

A DIRETORIA

Germano Machado e Carlot�

Machado, participam aos paren-:
tes e amigos o contrato �,e casa-

menta de sua filha Judite com 0<'

senhor 'Almiro Espindola.
-

Judite e Almiro

apresentam-se
Noivos

C.mil••, ,Gravata.. Pil.met<
Méisl d••""melhoru, pe1ol!r ....•
noree prfCClI .6 D. CASAdlllSé
CELANBA - R,uaC,fMarrai

AV I SoO

- EstaCiona em qualquer lugar.
• Faz de 10 a 12 kms. por It. de gasolina."

, " -
. - ,

Modernize seu serviço de entregas _. e torne-o mais

econômico _ com um dêstes dois resistentes

'furgões Thames. Ficará admiradq com seu

fácil manejo e sua economia. Estacionam c

"

em qualquer lugar; têm freios de ação
instantânea; seu pequeno raio de curva

faci1íta manobras.s�m tráfego intenso.
Fazem de 10 a 12 kms. por.rlitco I -

-

:&rãANOR CON'l'I, proprie-
tári<r da Casa Agro-Pecuária'.
sita nos baixos da PeIllSão Vi
tória, e que há diás sofreu um
incêndio, comunica aos seu$'"

amigos e: freguê!Ses que reabri-'
rá, dentro de poucos dias, aquê--
1e estabelecimento, ,no, prediç:s
frohteiro, aquelê;..'�

•
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o ESTAPO-Domingo, 31 de Dezembro de 1950 a-�----------------�--------------------�-=���--������-=:_�::�:::_�:_�::----�>�,------------------�----��----*

ANIVERSARIOS:
DR. ROMEU MOREIRA

A data de ontem, assinalou
a passagem do aniversário na
talici'o do dr. Antônio Romeu.
Moreira, Procurador do Te·

'

•

"-c
•

sog�?I!�r��;f:�l\Sariante foi, Fraqueza e exgoJamento
D,-a'rio d.!l. Uo.' 'ropole �Ulto feht!It.ado pelos. seu� FRAQUEZA E. ESGOTA- nos hospitais e receitadas dia-

•• ��. mumeros amigos e admirado
MENTO no velho e moço, per- !,riamente por centenas de mé-

re�o ESTADO" .

.

_.

' turbações funcionais mascu-I dicos tlustres, Mendelinas rír-

Ide'OlOgI·a.s· homenagens.
aSSOCIa se as

Unas e .femininas, me.?�'_infun- mou-se c�lll,0 o m3:is completo
"

... • D. {fiILZA CUNHA MOREIRA dado. VIsta e. I?�m0t;a fracas, e: categorísado revígorante .do
\ Aniver rio - C t mama de ISUlCldlO, 'tíques ner- sístema nervoso e das energias

(ALVA�US DE OLIVEIRA) a exma. s;ra. ��eGi�� e���:::;,_ ,v-psos (cacoetes) , f:ie��, desa- vitais. sem. contra-i!l�icação.
, Moreira .esposa do dr. Antonio parecem com �m so vídro das Nas drogarias e1armaclas.

Comentávamos com um grupo de operários a questão da R M' P d Gotas Mendelmas Adotadas .........................•...•
, omeu oreIra, rocura 01' . '.

..-:-

;:;iIabotagem e da queda de produção que, no momento, éonstí do Tesouro do Estado. '. I·ttui um dos mais sérios problemas do BrasiL c/O s C· 1 n e .. °D i /

a r'c-, i oA queda d'e produção pode-se dizer problema universal. DR. ODILON GALLOTTr
.

y ',Queixamo..nos dele, corno dele se queixam Estados Unidos, Transcorre, hoje, o aniversário f
t I" d d Od'l' G I'" ODEON - ás 10 horas.Inglaterra, etc. ,na a lCIO o sr. r. 1 on � aJ ot-

ti dí t d H it IN' I - Colossal Mati'ÍU1iia -
-Dízíamos, então, que acreditávamos numa campanha sur- 1, Ire or o ospi a aciona

de Alienados do Rio de Janeiro. "O .melhor programa já
-da e subterranea do comunismo que precisa de confusão para Sra. Dr. Armasuio F. Lima organizado"
«crescer e progredir. .. A efeméride de hoje assinala o 5 DESENHOS!

E procuramos exemplificar para melhor esclarecer: "Há aniversário natalício da exma.· 1) - O Esporte em Marcha

zmíeróbíos que tomam conta de 'uma região do corpo e para
sr-a.. d. Zélia Sar.ião Ferreira Li- - Nacional.' 2
ma' espôsa do dr. Armando Dá- 2) - Noticiario Universal - SAQUEADORES

, ,�te micróbio a situação só lhe é boa, quando pode promover " ,

At lid d ' Trucolor' vid Ferreira Lima alto funcioná- ua 1 a es.
-o seu progresso que é a multi'plicação da sua espécie. " Mas rio do ministério'da Agricultura' 3) - Buenos Ayres _ Short G ETAOIN.... ..

-tanto e, tanto seexpande a sua família e evolui a sua prole, atualmente servindo nesta Capi� 4) - Fox Airplan News com

-que. um dia, o seu terreno deixa de exístír , " Aí, é lógico, mor- tal. Noticiário. Roei ·.cAME'RON
.rerão todos por falta de vida no seu "habitat". .. A ilustre dama será, por isso

' õ)" - O Gato Travesso 3

Assim .o comunísmo: Só consegue crescer dentro da con-
muito cumpr-imenâada pelo se�

li
Desenho Colorido. ESTRANHA-pASCINAÇAO

o) vasto circulo de amizades. 6) - Valentão na Boca do com
'fusão, procurando fazer com que os problemas se rnuítíptí- o o o.

-

Leão. - Desenho Colorido. Burt LANCASTER
.quem para que tire vantagem da incompreensão e da anar- FAZEM ANOS HOJE: 7) - Dona Lébre está. com Kírk OOpGLAS
.:,;,quia ... E tanto pode crescer é tanto pode evoluir e se alastrar _ nfenína Ágnes, filhinha do fébre . - Desenho Colorido. Lizabeth SCOTT

-que, um día. o país cairá mesmo pelo abismo abaixo. .. Prof>, Custódio Oarnpos, lente do 8) - Algaravia na Hospe·' Preços: - Cr$ 5,00 (Unico '

li vida não é maís que uma entrosagem de interesses mú- �nstitut�t:,e N����açg��ha. Ida��a.-=:es;��,���r��A· 80- IM�i�Ib ��s:r�i��)°S;� 2 hS.
"tu.os. Todos nós somos partículas dêste COlpO que é o Brasil. menina LBa, filha do sr, Yavá IN�CA. _ com O -Pato Donald. 1) -:- Cine Jornal _ Nacio.
"'Ü empregado de uma índustría .....::. qualquer que' se:,'3 ela - Alves, funcionário da Segur-ança

I
Desenho Coloridó. nal,

precisa do seu patrão como êste precisa daquele. A queda de Pu'blica.., Preços: Cr$ 3,20 - 2,00 2
.]Jrodução que resultados poderá trazer para o país? .

_ Sr. Euclides Perrone, fun- "LIVRE" - Crianças maio- EM DEFESA DA LEI .

E se é o pais quem perde, o pais não' somos nós mesmos? cíonário do Banco do BrasiL res de 5 anos poderão entrar. com

Um grupo de trabalhadores prol:.uz íon por 50 em 25 días; '""" SUa. 'I'erezinha Jzabel l\{u-.. Charles starrete, -,

'passam os mesmos a produzir sómente 30 em 25 dias por 100! niz, aluna do COlégio Coração de
.

'ODEO'N'� 'âs' 2' h'o���'�'
..

3 '

.o produto tem de sair mais caro, como I� logico e, se o produ- Jes� Sta, Ce�ilia Lobo. 1(�eÁe��r��� ��Ç�da _ OS ptii���MO�AD�EA]j"-to sai mais '.r�\

o,_su.
'em c pagará .naís earc? O ,/pÚbli�rJ... E

_ Sta. Lilia Linhares. Nacional. 90 e 100 Episodios.
«quern é o públic.não a mesma massa produtora? - ,sta. Yone Simone Ramos. 2

-

4 j
Assim o barateamento da vida está nas próprias mãos do '_ Sr. Tramar Ferrelra .

' . ROMANCE DO SUL --- MANDATO SUPREMO
�trabalhador; e o lema de todos deve ser mais ou menos êste:

_

_ Sta. Sonia Vieira Garcia. Tecnicolor com

"Vamos produzir mais, para tornar a vida mais barata'
_ Sr. OUo Florentino Macha- com Willian Lundigan

É preciso combater esta ideologia perigosa, que traz con-
do. �

.

l\K'lt P t I
Richard GREENE Preços: - Cr$ 4,20 - 3,20,.

A' " , • - '..
- memno '11 on 01' e a. Loretta YOUNG" "Imp, até 10 anos" .

.sequencras mas para o pais - reduzir a produçao - exigir FAZEM ANOS A.i\1ANHÃ: 3 As 8 horas
::mais salário sem produzir mais! .' ,

- Sr. Benja�im Jorge, f'uncio- FLORES DO PÓ Loretta Young
E cuidado com o micróbio que deseja proliferar nas con- nárío publico estadual. 'Tecnicolor

\, -

Ce1este Holm
-iusões e, que deséja disseminar-se pelo _pais. Cuidado p,orque, - Sr1a. Ediná Brasinha Ribas. com Thomaz Gomez

.

".como dissemos, o pàís somos nós -mesmos...· '- Gree -GARSON ( em
FAZEM ANOS, terça-FEIRA: Walter PYDGEON . FALAM OS SINOS

� ...

-----------------------_;_-------I
-:- Sra. Maria Pizane Cordova, Preços: C.r$ 5,00 _ 3,20 Preços: - Cr$-&;OO' (Unico

,� viuva de Henrique Luiz-d.e Cordo: "LIVRE" _ Crianças lpaio· '''Imp. até 14 anos". l

':".;� O -.r- inás i'o! em t ou 2 ( anos va.
(' N'

.

G
-

M'
res de�5 anos poderão enlrar. Continua na 6a. pp;g(na

'_
U

_ ",ra. lceSla ornes orena, _

('; 'or Correspondeacla espôsa do dr. Nestor Moreira.

I; C J' B "f
" - menfna Véra Fener Grams,

f" Urso ose ODl aCIO
. filh�'do sr. José C. Grams.

'j
Diretor-Professor ft,..ntonio R. Rollo - Sr. Emani D'Mascio, do I;1 Secretaria Professora' Gilda Rodrigues comércio local.

;� Praça da Sé, 28.-�C, ,Postal, 6,374.--São Paub .

_ Sra. Lé� Carvalho Caldeira,

f� espôsa d6 .51'. Almiro Caldeira,
�"�------------------------ jornalista.

1I>
,

BOAS FESTAS /

• - - - - - '" 1'1'- - - - - - - - - - - - A 1 f' r
.

a
-

s praças e--.---------.-"".--- -
-

- ..--..-_-"_ _ _- ""_."""_ _00I'I._""'-__._� _ ov..� .. ora orA OVa

-J
- c 1e 13, O lCl 1

,

'�;
_ ,

funcionários da 16a. C.R., e o sr.

�� PRISAO DE VENTRE Altami-r- Azevedo 'e familia.
'

,� ESTOMAGO, _ FIGADO _ INTESTINOS -

'-----

JJ:!-;=-=-=-=-=-=-=-=-::;-=-=-::;-::;-::;-::;-::;-::;-=-::;-=-::;-=-::;-=-::;-::;-=-::;-::;-::;-::;-::;-::;-::;-=-:;;-5-�-=-::;-=-=-=-::;-=-::;-::;-=-::;-::;-::;-=-=�--:----
:: PILULAS DO ABBADE MOSS

\'
4,

"

Agem directamente sôbre o ap- Sua beleza e sua mocidade dependem de sua saúde
, parelho digestivo. êvita�d.o a pri- "-

' ," E sua saúde depende do remédio consagrlldo:
são de ventre. ProporCIOnam bem

_

estar geral, facilitam a digestão, R ErGU L,ADOR t!' XAV I E Rdescongestionam o FIGADO, regu-

larizam as fu nções digestivas, e fa

zem desapparecer as enfermidades

l
dn TF�(;jTQ.MAGO, FI?ADO e INTES

TINOS.

Panelas de Pressão ARNO
.. a, Cr$ 5tO,00

Grelhadores Etétricos
a os 300,00

na Elefrólandía
Rua Arcipreste � Paiva. - Edí.. Ipase - 'I'erreo

�
�

..."....
_ ....__......_."_-.,,.-.-...-.--..----._....----w--.·

. ._·.-.��--.----.-.-."..,._----.-..----:-":�-.......-.

I,

�r. José Boabai�'
ADVOGADO

Rua General Bfttencourt, t12
.,

_,
.

." . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .. . _.

ROXY - ás 7,45 horas.
Sessões Colosso

.

1) - Atualidades I campos
nO 27. - Nacional.

Cr$ t�750.00
\.

o quanto custa uma enceradeira

'A R N O
ELECTROLANDIA \
--------------�-----------------------

kua Ar( iprer;tt::: Paiva - �dificio Ipaser-Terreo

N: 1 --EXCESSO N: 2 - FALTA OU ESCASSEZ
\ ,

REGULADOR XAVIER - o remédio de confiança da mulher
.

I

I'

. .....

I

t
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o ESTADO-Domingo 31 de Dezembro de ld50
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�LUBE BelE .E 4GG-STe-
�DlA 31, COM INICIO' ÀS 22 HORAS, GRANDIOSA "REVEILLON" DE SÃO SILVESTRE, COM A, APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES DE 1950.

INAUGURAÇÃO DAS GRANDES REFORMAS EM SEUS SALõES. DIA·-Io, COM INICIO ÀS 16. liORAS, RETUMBANTE "SOIRÉE" INFANTIL, COM
A -DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS.

I

c

-

TEI.HADO

ONDAIII
,

. ,-

Sêêê@@@@ê@@@@@@@@@@ê@êêêêêêe

DURAVEL 1

• Elaborado com material befullllao80
inalterável e libras de alta reslstéiacicr.

• Recoberto com mineral refratário.
• Modemfssimo sislema de Icrbrfcael10
norte-americau".

_'

- • Pesa 5.Vt Kgs. aprOlf. por mt2.
• LDOOmts2.flausportam-se làcilmente em
um camiDhéio pequeao.

• Requer mui pouca madeira para na
colocaçlio.

-

�CONOMICO
• Baizo custÓ iaiCial. .

• Graade economia ao ,trançorla.
• Madeirameate levíssimo.
• Colocação fácil .eem pregos comlUl&

ONDAIIIs/A
��,.dP��CC.AIXA POSTAL 339'_SÃO 'AULO

/

Distríbuldoresem San-ta Catarina;
CARLOS. HOEPCKE S/A

B r I D q ':.' • dos'
Querendo festejar (condignamente as Festas de Natal e Ano Bom e ver

os seus Iílhos alegres, fançam suas compras' de brinquedos na Graííca .43 S.A.
que mantem um grande sortimento dás ultimas nov ídades em brinquedos naoío

.� nais e estrangeiros, vendendo aos preços mais baratos da praça.
Procure tambem ver {11 grande sortimento de liv�s, jogos e 10 interes-

.

sante sortimento de livros infantis. .
...

_,

Não esqueçam Grafica 43 S.A. lnd. e Com.
Rua João Pinto 9A.-Florian6polis.

.

, -' .
, ,.- I

/.

A NOSSA COMPANHIA

Irmandade do S. Jesus, dos Passos
'e Hospital de Caridade

IRMANDADE DO SNHOR JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL
DE CARIDADEI /'

. FUNI)ADA EM 1765 - ANIVERSARIO DE "FUNDAÇÃO
" De ordem do Snr. 'Irmão Provedor desta Irmandade, con;.,··

vído os Irmãos e Irmãs para, revestidos de suas ínsígnías
(balandraus e fitas), assístírem as solenídades com que esta

Irmandade comemorará o seu 186° aniversario de sua funda-

ção. -: ''''��'t�'''-i( ., •.
;

Dia 10 de janeiro
As 7 horas - Comunhão Geral dos Irmãos e Irmãs
As B horas - Missa com sermão ao Evangelho.

Consístôrlo, 21 de dezembro de 1950
>

Luiz S. Bezerra da T1�indade � Beeretárlo/'

V_/A L V U L A S

•• '_I-Ip--
MAIOR· ESTOQUE

·Atlântida Ra�io CatLdib-I'_

Rua rr�Jallo, 31'
,-

AVISO
A Contadoria Seccional junto à Dereg�ia Fiscal em San

ta' Catarina avisa os Senhores Chefes de Repartição que os

empenhos de despesa deverão ser emitidos até 31 de dezem
bro, na forma do art. 2 da Lei 869, de 16-1O�49, e, de acôrdo
com o item VI da Portaria nO. 321, de 2,5-11-49 (D.O. de 29-

11-11�49) do Senhor Ministro da Fazenda. comunicarão ã
Seccional acima na primeira hora do expedíênte do primei
ro dia útil de 1951 o nu'mero do último conhecimento do em

penho extraído.
Alváro Accioli de Vasconcellos - Contador 'Seccional

. .'.

JOÃO ,SCHLEGELATILIO POLLI
e

VICTORIA POLLI
participam aos seus pa
rentes e pessoas de suas
relações o contrato de

- casamento de seu filho
Léo com a srta. Esme
ralda Schlegel.

, e �

ESMERALDINA SCHLEGEL
participam aos seus paren
tes e pessoas de suas re

lações o contrato de casa

m ento de' sua filha Esme
ralda com o senhor Léo
Polli.

<

/

ESMERALDA--E LÉO
confirmam

'

,

Fpolis, 24--12--1950

"

/

'"

-
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o ESTAI'O-Dúmingo, 31 de Dezembro de 1950 5
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�ESCr!t.ó.."iO de Co
-,;bJlldade Santa,

Catarina :
Dirigido e .oríentado

-enícos díplomados e c

tent�s. Aceita-se qu er

-serviço atinente ao ra ln
'clusive' correspondênc
Precos-móotcoe.

'

=Cx. Postal,' 3�8. Floria olís
Rua Crispim Mira,

, Sta, Catarina

corte

Peça explic�ã
tando um env e

selado
Caixa Postal, "I

sAO PAU

'flCLINICA E CIRU A, DOS O
I,LJIOS - OUVIDO -' RIZ E GAR
,GANTA DO

1
. I'

,DR. J. J. " RR·ETO
Formado pela Fa ade Nacional

:de Medicina. da rersídade dp
!'Brasil. EX'assiste� dos Serviçol

-

!lIe Oftalmologil,l, do..ofessor Caldas
"tirito, da POlicliil.14'Geral do Rio
.',:!Ie Janeiro, e de otpno-laringologia,
.,lio Professor Leão!ell(>so," Hospital
:Moncorvo FiJ.ho. J'Consultório: R Trajano, n,o 31
,,(0 andar

<li

Atenderá, diari nte, a partir. do

',Jdia 10 de Novem, no horário da
,.\4 ás 18 horas.

cu

:r

:PA."'"
,MAIt»R
CO ORTO

.AO R, -S-P-I-*A-/l
'''Tao fácil Simplesmente aplicar o

lnha1ado ick ao nariz elJ�upido e

-aspírar a ou duas vezes.

''Tao 1§táP
01 Em Poucos segundos,

-seus va 'penetrantes e suaves

·llie d $rãO'O nariz .•.tornando
.maís fAdl a respiração. Dá gosto
. respirar ,ímtão! .

'Tao c8modol Leve com V. o pe
-queno e prático Inhalador Vick,
-cada ve� 'que tiver o nariz obstru-
lido "por' um resfriado, pela, poeira
"ou � 8f viciado. Use-o a qualquer
.

hora, em qualquer lugar, e todas as

vezes que necessite aliyio. �peri
'mente-o hoje mesmo!

PRODUTO DOS LABORAfOR'O�1
VICK VAPORUB \

Ad No. HI0�

EFEITO SENSACIONAL NA

�ASMA
Remédio

R'EYNGAT�
"A Salvação dos Asmáticos"

As gotas que dão alivio imediato

nas tosses rebeldes, bronquites,
crônicas c asmaticos, coqueluche,
-suiocações e ansias, chiados e dores

. 110 peito, Nas drogs. e farmácias.

c I
.;:;._

"'
o,

-

�

<,
s .

.. ,
r

..

:_' :�

,
..

/

,

confiando-o ao econêmiee
, .-'..

�Irápido SERViÇO FOAD,�e

)

8 Métodos áprovados
pêla fábrica I' •• planejados pelos
_' " �

mesmos engenheiros que construíram
seu Ford. Mais um fator de'

.

�
,

economia e rapidez do 'serviço.

o Peças Ford Le9í�as
o •• irmãs gêmeas das peças

originais do seu Ford. Ajustam-se
como uma luva, rendem

mais e duram mais.

e
Mecânicos Ford O Equipamento Especial

Especializados\ ... que, �

Ford o •• fabricado de acôrdo
�. ),

conhecem corri perfeição com específiéações dos

...

.' \

,

i
I

r

o seu Ford e, por isso

mesmo, podem oferecer

um serviço melhor. e
.'

...
b h_ ..... �.••

':.�'\'. ,

técnicos-Ford, especialmente
para dar maior precisão
e eficiência ao

�.

Serviço Ford.mais 'econômico.

Nós conhecemos melhor o seu

,
....

'.

....-:.

• REVENDEDORES NESTA CAPITAL:
___

-

IRMÃOS AMI;N
, Rua Duarte Sehutel. 11

FR�QUEZA-PULMONAR? � CUf.SO �or GorrBs�on'de"n'Gl1aTos�s, escarros sanguíneos, cuidado! ...
Se a tosse o atormenta e exige do seu organismo um esfor- '/

'

ço sobreumano produzindo ansias e ruptura de vasos capilares, ' {
evite chegar a esses extremos, tomando algumas dosesdo RE- CURSO GINASIAL em um, ano (Decreto-lei nO 42U}, Pfeparató-

�J!)IO REYNGATE, as gotas que dão alivio imediato nas tos- rios para Direito, Medicina. Engenharia, Escolas Militares, Escola Tec

ses e bronquites crônicas ou recentes, secas ou com catarro. UIl} nica de Aviação, ele. CONCURSO p/o Baaco do Brasil, DASP e outros,
, unico vidro de REMEpIO REYNGATE é o bastante para desobs- ÇOMERCIAL PRA'TICO" Taquigrafia, Inglês, etc. Matriculas abertas •

truir as vias respiratorias, normalizando a sua respiração, dan-
.

b t
' . Peçam prospectos ho-je mesmo á Caixa Postal 3.37�, -;;- Curso de Madu·

do alívio 7' em es ar, porque o mucus e díssolvído. Quem tem

bronqui)ié, encontra no REMEDIO REYNGATE a sua salvação. reza "BRASIL" .-:- Rua Vito�ino Carmílo, 7�2 - SÃ:O PAULO.

Nas farms., e drogs., locais .. Dstr. Araujo Freitas. Não encon- N. B. - o presente pedido é nulo paro fins de pagamento no;ca.
trando nas farms. e dorso do local, envie antecipado Cr$ 25,00 so em que a p'ublicidade aqui re{'eridas que são estipuladas acima.

, para o End. Telegráfíco M:endelinos Rio, que remetemos. Não
atendemos pelo reembolso.

RILOGIOS SUlCOS
com enfeites artiatleos
Folheado Ouro 21 q.
1.0&8 ancora 15' Rubis

Cr$ 470,00
1,878 slst. Ancora 15 Rubt�

Cr$ 310,00
PUlseiras folheadas de
Cr$ 80. 110, • USO '

GARANTIA ESCRITA 10 ANOS
Pelo "reembolso sem despezas.

ot mas .condíeões para
Revendedores e Agentes

Peçam nossos catalo,90s gpltis
INTRA LTDA.

_C. P. 793 ·'S.,PAULO

B A L' A IN C A, S
Sua balança precisa de conserto., ajuste ou reforma ?
:Dispomos 'de mecânico especíalízado na Fábrica

, Filizola, em São Paulo.
.

Machado & Cia. SjA--Comercío e Agêncías
, :Ruà João Pinto, 12 - Florianópolis

- Telefones 1362-1500-1658

Para os seus negócios J,l0 interior CA SA MlSCE.l.ANEA: dlaui
do Estado , buidor. dOI �Radio.'· Ré�C. A

Use o Braço ele Longa Distancia tct orl�Válvula. ei Di.coa.
CIA. TELEFONICA CATARINENS,E L Ru a CODaelhei[o�: Malta

FQN[S� J.u� 0421' '.i.1'4 POllal, 545 l:.
TIUCRAW'" PROHíHll\S _,--- .",;._. PARAN<'. � •

_'_
, .... _

I.

I'
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figUeir::�: �or�� et��� el' I 'PôBto- �de

Jogam, hoje, em partida amistosa, o campeao e o ,v�ce-cam- O Ano Santo de 1950 agoniza. Passa, como
.

os
peão 4ê- cidade. Eis um '. prélio que tem bastante atra�IV?S :pa- outros anos, pela fase crepuscular de su� carreira.
ra levar ao Estádio da rua Bocaiuva uma grande assístêncía!

Vai morrer o 50. Vai nascer o 51'. Um que sal. .. outroUm embate pleno dê circunstâncias expressivas para agradar
que entra ... E a vida continua ... Os fatos e as CIr-

em cheio. O reaparecimento de Betinho, que andou afastado
cunstâncias, os homens e\ as cousas tomaram conhe-

do quadro, é, sem dúvida, um fato que contribuirá para o .bri- cimento do ano, mas não quiseram compreender o
lhó da tarde esportiva de hoje. Foi o próprio "coach" alví-ne- "santo". Hoje, ás 24 horas, quando as notas sonoras
gro quem nos declarou ser a ausência de Betínhoa .causadora dos sinos anunciarem o nascimento de 1951, toáa a
de transtornos, aborrecimentos e problemas na equipe, O te- humanidade, com lágrimas nos olhos, se ,postará de
nente Carlos Dantas estava com a linha dianteira em perfei- joelhos voltando as suas vistas para o ceu, rogandoto engranzamento, com ótimo entendimento, quando Beti, ao BO� Deus melhor sorte e melhores condições de
sem se poder dar explicações, abandonava o team, Agora o '( vida; que haja mais compreensão entre os P?,:os; q�ejogador retorna ao quadro, dando-lhe mais harmonia, mais

.a guerra �
_ '�i�ja cessada; queas ambições nao

"elan", mais fôrça e mais impetuosidade. O quinteto alví-ne- dominem tanto o homem; que o ONIPOTENTE, em \

gro terá que, forçosamente, voltar a produzir aquilo que cos-I 1951, olhe, mais para a humanidade sofredora, lívran-
tumava produzir, pois; para tanto, aí está Betí, aí esta Engui 'do-a um pouco da dôr, da angústia eda fome. Que o
ça e tantos outros craques de quilate.

'

ano de 1951 seja, realmente, um ano santo, mas um
,

., ENGUIÇA, A ATRAÇAO 'ano santo no melhor sentido da palavra. Em 1950 o
A recente aquisição do alvi-negro, Enguiça, jogador ca- céu andou dê cara virada para o outro lado do mundo.

rioca, que há. pouco tempo estava vinculado ao Bonsuoesso, Vamos esperar, pacientemente, que o .céu r�gresse de
era um elemento tido pela imprensa guanabarína como um

, sua viagem e torne a olhar com mais carmho,. c?mavante muito perígoso.rpossuídor de um ótimo
\
arremesso e mais piedade e com mais amôr para o povo brasíleíro,

de grandes recursos técnicos. Veremos se hoje Enguiça rati-
para os outros povos em litígio, sangrados pela fome e

fica aquelas arírmações em tôrno do seu nome. Nunca o vi- pela guerra . .Pode entrar 1951 e que _ traga .na baga- - ..

mos atuar, nem o viu a. platéa florianopolitana, que hoje, por' gem um pouco de lenitivo e lfm pouco de pão.para t;S-certo, concentrará as suas vistas no novo player alví-preto, ta humanidade que geme de dôr e morre de fome:
para apreciar as suaa'qualídades e para aquilatar o seu valor. ,-E quando você, ano de 1951, estiver moribundo

OS AVAIANOS LUTARAO PELA DESFORRA como está o de 1950, no nadir de sua fase, os povos re-
Há, por parte dos' avaianos, grande desejo de quebrar o verenciarão a sua passagem e'uma só voz dirão: "Mui-

enorme cartel de vitórias do Furacão Negro que, invicto no to obrigado, ano de 1951!". ..
-

campeonato, ainda não conheceu, dentro de seu reduto, 'o dis- * * *

sabor de um revês. Por isso, aumenta, ainda mais, a, expecta- '

Chegou sexta-feira última, pelo avião da Cruzei-
tiva do grande público que hoje assistirá o CHOQUE-REI ca ro do Sul, e jogador carioca/Enguiça, defensor do Bon-
tarinense. É difícil lançar-se qualquer prognóstico, muito em sucesso do Rio de Janeiro. O crack guanabarino enver-
bora o Figuêirense apresente-se com meihor índice do que o " gará a camisetado Figueirense, participando do próxi-
seu opositor. Os dois tradicionais riva�s sempre se respeita, mo campeonato estadual de futebol, a realizar-se em
ram, e não será agora, quando um se encontra técnícamente fevereiro. Esperamos que Enguiça agrade em cheíosuperior ao outro que se quebrará esse respeito. aos' responsáveis pelo alvi-negro.

CONFRO�OS I
* * *

É preciso reconhecer que o Avaí é um quadro que conta O jogador catarinense, Teixeirinha, fará hoje o
com valores deprímeíra ordem, como, por exemplo, Adolfinho, seu "debut" na equipe do Bangú defrontando-se com
Minela, Boas e Jair; Benteví, Nizeta e Saul. E esses rapazes '_ o Clube de Regatas Vasco da"Gama. Desejamos querendendo convenientemente, poderão levar, de6N'élicida a equí- Teixeirinha corresponda a expectativa, para alegria
pe alvi-negra que se apresenta aos olhos do pú lico como fran dos seus conterrâneos.ç.,ca favorita. Justifica-se esse favoritismo, pois o quadro dirigi
do pelo técnico Ten. Carlos Dantas jogará reforçado por dois
jogadores que são portadores' de um cartão de apresentação
dóis mais aprecíaveís: Beti e Enguiça. Fazendo-se um .con
fronto individual entre os- dois quadros veremos com bastan
te nitidez e clareza que o conjunto alvi-negro não fica muitos
furos acima dó gremio sol) a direção do Sargento Manoel da
Paixão Tourinho. Vejamos: Adolfinho e Dolly. Difícil, absolu
tamente difícil de se demonstrar fíélmenta qual o melhor. Am
bos tem grandes qualídades, 'porém faz-se mister esclarecer
que D.911y possue mais experiência e mais auto-confiança que
o hercúleo guarda-valas avaiano, Chines-Marcos e Guido
Danda. É superior, íncontestávelmente, a parelha de zag�ei
ros do Figueirense. Não convém mesmo fazer demonstraçoes.
É.__uma causa que esta entrando pelos olhos a dentro. " Ro
meu-Bráullo-Geraldo e Minela-Boos e Jair. Indiscutivelmente,
asmelhores espinhas dorsais do Estado. Não se pode, eviden
temente, tecer um paralelo entre as duas intermediárias. Ro
meu está um furo acima (apenas um furo) de Mínela. Bráu
lio como centro-médio equivale-se com Boas, que quando quer
é um grande jogador. Finalmente, a grande-disputa: Geraldo
e Jair. Não ternos corajem para por o dedo nesta ferida. For
mamo-nos "farmacêuticos" .ôntem , .. Linha de avantes: Mel-
relles, :Ned, Hélio, Gil e Moracy e Bolão-Nizeta-Tião-Amorím
Saul. Enguiça' não entra no "sorteio". Meirelles melhor que
Bolão. Ned e Nizeta. Nizeta no nadír tem que se render .à evi
dência. Hélio mais ativo que Tíão. Gil no mesmo degráu de
Amorin. Gil, entretanto, esta levemente com o outro pé num
degráu de cima. Saul e Moracy ao Saul e Meirelles não tem
discussão. .. 1

. .. o baixinho leva a melhor.
Está aí, pois, o confronto; mas nem sempre, meus amigos,

o futebol obedece a" essas cousas=Vamcs-ãsperar mais algu
mas horas para v�rmos em litígio, mais Enguiça, é claro, todos
esses jogadores, à exceção de um, é muito lógico ... Como p�dém obServar a parada será renhida, como o foi duas vezes no
campeonato.

Aí esta tudo que se poderia exigir que se disesse.

cbservccôes
Hamilton Alves

J

-�i-
RITZ
ODE

Da,
•

larlO
ás 2, 430, '6 45 84lj
- ás 7 45 horas. "

ultaneamente �

Se es Elegantes
A F DE KUMAON.

com
SABÚ JOANE PAGE-
WENDE COREY

No R rama:

1) _ , cias da: Semana-
Na<Übnal.
2) "_ N iario UniversaJ -

Atualidad '>» <,

reços: "

Rtz: ás 4,30 Cr$ 6,20 3.2tJ
ás 6 crs 6,20 (Unico)
ás Cr$ 6,20 3.6()_

Odeon: 6,20 (Unico) .

"LIVRE", Crianças maio
res de 5 a poderão entrac
nas sessões urnas.
.... ..

ROXY - \ 2 horas.
- Vespera o Barulho -

1) _ Jom aTéIa - Na,..
cíonal.

'

DA ,LEI

Braulio será deslocado

Gil fora de cogitações,

Continuação seriado:
PERIGOS DA L POLICIE

MONT A
90 e 100

EPiIios:
- COM_

J. Banon.
"Preços: Cr$ 5 - 3,2(}
"Imp. 10 (D�) ànos".

... .. ; ).... . ...

IMPERIAL _.
l

2 horas.
.

Vesperal , h�c
As 5 e 8 ras

Sessões ic
D�STINO DE D S VIDAS:

com

Arturo de CORqVA
Maria LUIZA

IAA díretoría do Figueirense

re�l
[mpossibilitado de integrar o No Programa:

cebeu um telegrama do progeni- quadro, do Sr
'. Osny.Ortiga, -pois 1) _ Cinelandi' ornaI _

tor do atacante Gil, defessor do passara os ultimos dias do ano de 353 _ Nacional. -,

.

alvi-negro declarando que o 1950 ern casa de seus pais, -retor- 2) _ Buenos Ayr _ Short
"foward'" alvi-preto se encontra nando á ,esta__c�ital logo após. 'i Preçosj. Cr$ 6,20-�3,20

.

-...j As 8 horas r$ 6,20.

Enduiça
.

ap'rovou "LivRE" - Cri'a as-maío-e
res de 5 anos podeio entrar-
nas sessões de 2 e oras,o "player" Enguiça foi, õntem, provavél que Enguiça seja lan

pela manfiã, posto á prova, teu- çado numa das meias, na função
do 'agradado imen�amepte ao '-

I"coa.ch" Ten_ Carlos Dantas. Ao de construtor, no [ôgo de hoje, Artigos de . ataconfirmar-se tal noticia é bem á tal'de, contra o Ava-Í.

d·
-,

d F' I ';!:. EMPÓRI'O , OSA
na Ireçao' DIU.-AVil.· ; .: :�

Felicjbações de ANO 1 VOo
istancia.
INENSE

Iom·azini

Segundo conseguimos apurar' já 'que será formado á moda ingle-
se encontra escalada a retaguarda : , . -

f.
"

, \alvi-negra sendo esta a sua cons _ sa, pOIS O tecníco nao _pod�r?, COI;- _ -:--
títujoão : 'bolly; Chinez e Garcia; tal' com 0- C\lllCUrSO de varres tí- Naa d� 8�mo� nas. :uas. AuxIlia>
Romeu; Braulió e Geraldo. O ata- tul'ares.

.

..
" ,��_ a�o�laç_oes b���fl�Hm��. __

,
-

�+4'''''''' ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. �....�..'"�i··:":":":":":":":":":":":":":++:":":�:":":":":":� �-,�"·�·"·"""·"""""""""·r� � ,.�',/

; NATAL--Jesus nasceu-:HATAL",

.

de sua posição :!� O E '6·0 Rosa (oferec'e os melhor€s artigoS de nata�O "pivot" Brmllio, que tão bem ataque 'alvi, negro, s,egundo soube· �.. _ mp ri ' pelos melhor�s preços. '.
.

I:vem se conduzindo ,no seu pôsto, mos, ,s,erá -futuramente assim cons- +!+ - Tâmaras_Figos-Passas-Nozes-Amendo�s-Ave-las-Chocolates-Bal�s-�rmquedos iserá descolocado para uma posi- tiluido: Ned Enguic;a Hélio, Brau- ��.' de qualquer tl'pO e' ricas BONECAS. Cesta,s de Natal (as maIS Imdas) por � f.ção na linha de 'a�antes, cabendo lio�l. 'Um gra�de ataque,X. qualquer preço e para qualquer bolso. (,.',
...

a Danny ocupar o seu jugar., O alí{(s. .,�. Os proprietários do' Empório Ro�a,. ag�adecem aos seus cllentes a .prefe- f"� !
D·

"

'd' V Cd':' 'rencia ,com que sempre foram dIstmgUIdos. e, no tran8Ct�rSo de maIS uma
V �lanny'

'

O"·' . era \. 'ruz vem, sen o �:�, data maxima d� Humanidade. deseJam aos seus Iregllezes, .:� --

.. ass'ediad� pelo Fig�eireDse i feliz Naa;:..�aop;6;p;:�alÀmDO ·Novô i
ao �a;,::a�::;, ��l;ni.'�:����' ��.i0:,1:::�m�::, ��"i::P:;�; i, ...

. SALVE 1951 /' tlá nas cogibações do Flg'lleirense. os titulares do alvi-preto tendo 1'.. '-...._ t:.O alvi-nrgro, aliás por intermédio enc,hido as med.idas dos responsá.. :'�', ,.. � ....
J

���.. � � �...!*,...����t,do seu Técnico rf'en. Carlos Dan- veis p' elo Fürueirense. �t ..���..�t...�...�....-t++.....�...�...�......)+:••:..:..:..:..:..:�:..:�.�.�.�.�� V"".�...."."., .,_ � � .,
, � .� �-�����-�-.,_.' -. �--�-� � � - .. � . , '

.;_,
, /

l'
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o ESTADO--Domingo, n de Dezembro de 1950 7

I Dr. (LARNO G
GALLÉTTI

ADVOGADO
Crime e oi.,.l

OOD8tltulgao di Boo!.da.cIi
NATURALIZACOE! I

_

Titulo. DIlCilarot6rlo.1
.

Eetll'lt6rlo • RlII8id.nJ·
Rua

Tbadenu,
e

47." I. .FONE •• 1468

_

!!�l�O��!ê�!e!rat,!!TU8ERCULO .

.

Cirurgia do T x -

:Fcrmado pela Facuida#- Nado'-
-nal de Medicina. Tis{logista e

Tisiocirurgião do Hos#al Nerêu
Ramos. Curso de esp ialização
pelo S. N. T. Ex-inUno e Ex
assistente de Cirurgi do Proj.,
Vgo Pinheiro Guimafies. (Rio)�
Cons.: Felipe Sdmidt, B8
Consultas, diaripnente,

das 15 às 18boras.
Res.; Rua Durvallelquiades,
. �� .: ���.����. � .�������.
PlanSes

23 S4bado - Fgmacia Catare
-nense _ Rua Trajall.

r

24 Domingo - Fll'máCia Catarí;
nense - Rua Trajar.

2� Segunda-feira,NaVa.J) - Fár

macia Noturna - ua Tl�no.
30 Sábado - :{ármacia Santo

Agostinho - Rua <pnselheiro Mafra

31 Domingo - Fármscía .
Santo

Agostinho � Rua onselheiro Mafra

O serviço nonrno será efetua

do pelas Fármarias Sto. Antônio

-e Noturna, sítuaías ás ruas João

Pinto e 'I'rajanon? 17.

A presente t.bela não poderá
-ser alterada

s�'
prévia' autoriza.

ção deste Dep rtamento.

Departament 'de Saúde Publica,

em 27 de nove brode :1.'950.

Luiz O atd» d'A-Ciampora

Inspepr de F,ánnacia

TINIAS P,ARA PINTURÀ
C O TJT O M A R

VENDE-SE
. "Uma cas� e um terreno a

.Avenida Trompowski, 52.
Tratar orprêço, na mesmà

DRA. WLADYSLAWA WOLOWBKA IlU5S}
•

'DR. ANTONIO Dffi MUSSl
Médicos

Cirurgia-CUnioa Geral-PartOl

Serviço .. completo e: especíallaado daI DOENÇA! DR
SENHORAS. � modernoa método. de

-

diagnóltico e tra
tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFlA - IIE

TABOLISMO BASAL

RadiGterapia por ondas eurtu-EletroeoagulaOlo-
Raios Ultra Violeta e Infra Vermethe, ---

Consultório: Rua Trajano, nO t, tO andar - Editic10
do Montepio. I

Roririo: Dai g ia t2 horal - Dr. MoNt.
Das 15 ãlil 18 horas - Dra. Ilnslt•

';
Relidência - Rua Santol 'Dumont. 8, Apto. L - ;'

S t OI! SOCIAL'

PORTO ALEGRE

RUA VOLON .-ÁRIOS DA PÂTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL, 51111 • TELt;FONE 6641) • 'fEl.iGRAMAS: .PROT!!CTORAo

-----,
----,---

i
I·

I
I·

r
r I
.fl..

(

_carg1o, t cl,((tJtç de

SÃO FR'4NCISVO BD SUL para NaVA VORI
InfOl'tnogõ•• Clamo. Agent••

Plorian6polil - Carldl HoepckeS/A �CI- Teletone I.Ul ( mll. telel�
São FrllncílCO do Sul-Carlos HJepcke S/A -�-I - Teleloae 6 '\I )J�eMACK

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

/

.
'

...lWiI ......._ ...

/:"'-.

RADIOTERAPIA
RAIOS�X

DI. ANTôNIO MODESTO
Ateade, ãriameDte. ao HOIPitaI_�e CarNe••

\

Dr. Lins Nevés

CONSULTORIO:
Ilua Vitor Melrelea L ti

Fone' mannàI 1.701
.

RESID:&NCI,I:,
.....enleia Trompow.ki n

Fone mannal 711

i!!lD,. Rotdãó Con,oni
CIRURGIA GJ.I;RAL - AI.TA CI·
aU,IlGA - MOI,:&STIAS n. ••

NRORAS - PARTO'
"ormado tela ..aotIldW .. •...
... .. UIIl"enidd.o de 8h 1'&111....
onde foi •••i.tente por ririOl ... ..
8er'rico Cirúrgico do Prof. AlIJIt

CIftIIi .tII
C1r-csql. do estÔmqo •

-

't'Iai .unJa,.
ru, inte.tinOl delgado • 11'-' 1lnSo·
de, riD', prô.tata,. llexip, Dt4Ire.

BririOl e trompa•• Varfeocdo, �
ceie, nri... e·

'

.........
eonlulta.: TIal • '" 5 Iloru. I l'IiIr
J'e1ipa Sehmldt, 21 (altoa ela CuIa

Paraioe). Telof. 1.'"
R..lcliDeIa: Rua J;.ten. 111l1fC. ue} ......,

Tel.f.•• 764

,

Dr. Polydpr�E., S. TJ.i.go
4nhr da MatefJlidade e .Ui•••• ,

.�co • p.rteü. '

Hoapltal de Cariciai. .. R_pital de �d, .de pt..

CLlNICA DE SENHORAS - CI· - riaDópolia. APutente ela

RURGIA PART6S Maternidade

,1apôatico. controle. 'e trat&mento Joeaçu dOi órgiOl iutemM, -...

-.ped.Jiu.do da gravidb. Di_tor- eIalmente do coraçi() e "UOII

.toa da Moleac!ttcla e da menopau- tloençu ela tirc)ide e demala 1id-
e. Pertubaç� menatma.la, 11�'" dalaa lntemo

� e tumor� do aparelho ,eni· �'3bllca e cirurgia de tenhon. -'

tI feminino.
-

-

PartOl _. ,�

'.....ç&s do otero, ovUio�. trom- FISIOTERAPIA - ELECTROCAJIrro
u, apendice, h6rniu, varina. etc. DIOGRAFIA - :METAB\)LIS)tO
'Jrurlia plutica do' perlneo (riJ· BA8AL

'-

aru) IORA.RiO DE CONSULTAS: -
is8ISTE..lIlCIA AO PARTO '8 OP:' DiAriamente das 15 li 11 ho-

( _RACOES OBSTETRICAS ruo

Jeu.çu glandlllarea. tiroide. od-

tOll, bipopise, etc.)
'�turbi08 nervOlOA - Eaterilldade
- Regimes.
:.o�nltÓrio R. Joio Pinto, , - 'Is!.
4tl
Ruf.4. R. 7' de Setembro - Bdlf.
:nu e Sousa - Tel. 8.('.

Dr. A. Sântaela
(I'ormado pela PacuIdade J(ae1�
Dal de Uedlclna da Uni'fel'l1dad.

do Bru!1)
II6d1co PQr concurso da Aaltattlb

c1a a illl'tcopatas do DIlItrito,
PedaraI

ax-lDterno de l!ospltal Pslqulf.r
trico e . Manicômio Juc11c1Ar1o

da Oapltal Pede.'al
1IlI:·llltemo da santa Ou. de JIC..
seI1córd1a dó Rio d. Janell'o
OLtNIOA laDroA - DODOU

NERVOSAS
. Oonsultl5r1o: JId1tléio lo.:III6J16,
..to-,,", Bala 1.-

Besldêncla :

Avenida Rio Branco, 144

/or.Milton Simone Peleira T���o�!:" 11 hora

- OonauItóI1o - 1••11.'
Clinica Cirurgica

.

&es1dtnc1a - UN.

1I.I_tiu ce Senhora. O TA.LJI D. ITUU-"'-_
CIRURG:IA GERAL Proeuo••• A.«beJa

I.. Serviços dos Professores ollene-- Pro�
lJeto- Montenegro . e Piragibe No. LIVRARIA .,, LlUA"" r

Illeira (São Paulo)'1 1t0lU
�_ ,

Oouultu: Da8 16 ia 17 liol'N .. • • • • .. .. • . .. ....

II.. Fernando Màchado, 10

I
Fooue c:,�!::�.;:

- 'Fender?

Dr. M. S. C.v�léanti NAo encontra eompraclO'l"

.atafIa iaI .. ....... Enll'egue ao m.crtt6rlo -...._
_ &alo balClalllla Marf.... 11

� L. Alv...
� .... 'B ... DecKIoN ••

tot"'-'. iWW·_··.....

o SIDio

t{laJea .Mica de 1Ul1l1toa ii eria_
""OolUultór1o - Rua JoAo PIllto. �,

Telef. )lo 769
<:a..1l1ta daa • l. 6 lUru

Il..mibd.a: J'e1i.. 'aellaUt L ... -
Teld. III

. Dr. Paulo Fontes
CllJaleo e ."..&Ir

Oo>uu1t6rio: Rua Vitor Moi,..., II.
Telefoao: 1.405

.

Cu21!ltaa 4&. 10 6. 11 • 4ü U "_
li lira. Euid�Deia: Eu Bhlllluft.

.J. - TeIofoU: 1.'"

�!!" !1J>.�

"VIR(iEM�' ESPECIÃLlDADE" da
CIA,WETZEL]IND rrSTRI '-L-lOIN V[ LL tU: ;'II1!1fCtI r�{I.t

TOR�A A ROUPA BRANQUISSIMA

-

) I

,

l)
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Violento' tufão, aete- Anivérsátío d
ontem" derruba pos- Seaher Jesú'
tes telefônicos _ ,;;I'
A's 1/1,30 horas de ante-ontem, .

Transcorre, à 10 de janeiro de: 51, o 1860 a�1iversál'io de funda.
violenttsstmo tUfã.o sacudiu, brUS-j ç�o da. benem.ér.ita .Irrnandade d� "SÁ hor Jesl.IS ,d<;s ,p

...

a;ssos. e H�sp'ilaI'
camente a cidade. ; de Caridade, que, por quase dOIS S ulos v�m. prestand�" a sQ,�ledade

.

: Por dlgLlllS momentos o norces- e ao povo çatarinense os mais assia adas serviços de
.: assistênçia SO_

-------'.-,-----------------'-'------- te; que assobiava, fazendo zunir ciaI.
.

Dr L,' l!)°r«t"lo {1�ldel·ra Revl·s· ta Busso·la'·.. os fios telefónicos, as árvores so-I "Tendo ao, seu encargo o Hospit; de Caridade, que lhe fica aneXt);'.
•

.

U\J li '. ,tlU' ." « ,� » prou com

-

violencja, derrubando .a ação da benemérita Irmandade dos assos, ah'av�s 'lf ,�l�a"op-erosa e:

de Andr�da "'. quanto encontrava s'em
. resist,ên- Ílustrada Mesa. Administrativa, se tel} feito sentir nos. mais variados,

U, Enconra-se já v.conrecíoiiado'] cia. setores do filantropismo, o que muito tem engrandecido ea quem.:,

e provavelmente "entrará em
Várjos os danos causados pela a coletividade catarinense é deveras" ata.

' "

'circulação ainda hoje, o prí- ,-sJ'ndo,oeIltre 011. A fundação da Irmandade dos PaI s verificou-se a ,10. de ianeíro,meiro número dá bem feita e
terr-ível vento, G

", .' ,,' " I tros anotados á Pedra Grande de ,1765, na antiga matriz do Desterr capital da província, por ini-
artística Ievísta Bússola". de I'

"

d t d C', '1", dativa de duas dezenas de' abneeados atólicos..

1'0 oríeade d . 'e"f' �
. quase "a 0,8 OS pos es 'a Ia. e,

_

'"
"

'

PdJ. f . '�d' et seu. '" OI9a,Q.o e
jlefônica Ca tarinense fõram saco. Seu primeiro Provedor foi o gove ador da Ilha de Santa Cata-

mamIco' Ire or, jornalista sr.. , , '

.

, ,
,. ,

, d '. A
A'

C d'
.

d ,( s' I

, .

IleJados
- UI1S até jogadqs a praia rma Briga eu o ntônio ar oso e lY. nezes e ousa.

, Juvenal MelchIades de Sousa . .

'"
.

' I
'

1 '. d 1\' ,

.� o
ou tros retorcidos e ainda outros \ Começando as obras ge sua cape no outeír o. o 1el11110 Deus�,.·

, TI azendo no seu texto farta I t ã:'d' t, pelo ano de 1768 a Irmandade prospero sempre fundando mais tal"
1 b �. ex en 1 os a sargeua, , ' '.-

c.
o a

ora.çao
·em prosa e verso

lÃ:' d b t F dur
. I de em 178? uma casa d'é Misericórdia 1 je imponente' estabeleeirnen-

das melhores penas do mundo
. in a ,e�l, o u ao _.mou nn-I '4. .

-". .' ,
.. _ .'4

,.

'

...' nutos porque si assim não fôsse.l to hospitalar, orgulho dos catarínenses, que- na opimao -dos rnasss-
intelectual brasileiro, com a' , I' I b li d t d di

, . .

'd
.

'

1 t d
l-'

-. "".
. .'

� tal.vez ficariam. o.
S' sem o "criado 1 a a rsa os,mes res a me rema que o V1S1· u,

e.
os mais cornp � os =.

apresen�açao de trabalhos de d' I
.

di t ." I
'

'sul do p'ais i . ,

'I tr it rde R' S-
e onga is ancia por a guns .,

,.1 u�J es escr: ores ? 10, �o .dias , . .

' �.' ,

. A data' é, por couseguinte, um acontec rente de grande relevancia.,
Paulo, ,BahIa Paraíba RIO. '.'

.

e,' a Mesa Administrativa, para comemorá a, programou singela sole-

�rande do Su} � :..Santa, Cata- Dr Mar·lo .1alde·J·"a nídade, que contará de comunhão geral d' Irmãos e Irmãs, ás 7 ho_.
rma. a sua apançao sera um I .

• U ras, revestidos de suas insigneas (halandr- s e fitas), e solene missa",
sucesso. ,.In Andrada' . festiva ás 8 horas. _

i

Revista mensal, de belo aspe- Uü li É 'se11 'atual Provedor o oulto e ilustra o, des. J6ão da Silva Me--
çto e ó�ima capa, contando va' Com notas brilhantissimas deiros Filho, a quem a Irmandade e' HoSPi�1 -fiUitO deV�h1, pelos as-

riada matéria sôbre artes; ci, aCaba �de colar gráu de bacha-! sin�lados serviços que há _prestado com gr, de dedicação. e não me-,

ne��_ rádio, esp�rtes ciências reI e� .direit'Ü p.ela Xaculdade I nos patrioÚsmo, o qU,e lhe valeu, faz pouco empo, com surpresa sua"""
rellgIa�, ,econom:a etc, .)S,eu de DIreI:o de NIterOl,

cr-fiGSSO'.i.a inauguração de seu retrato na gal�n.·a dos\grandeS beu.feitores �
Um dos reais valores catãri- apareCImento esta fadado a culto e Jovem conterraneo, dr. sas instituigões;

nense que tem -engrandecÍdo �a:nde sucesso e:n nosso meio :r:a:airo Caldei�a de Andrada�l ,�� din�l11ico e e�forçado d�s. Meciei�so �lho 'e � _ilustrada Me,s�·,
seu torrão natal, elevando ca- �1]-telectua! � SOCIa!, que conta filho do nos,so !lustre,co�stadua'i Adnul1lstratlva, aSSOCIandO_TIOS as

comemora1es,
fellcItaínos-lhes pe�

da vez mais o nome de Santa Ja çom, vanas reVlJStas. no, dr. LaerCl10 CaldeIra de

110
brilhante transcurso do aniversário da be mérita Irmandade. I

Catarina, através -á sua ointi-
'A primeira edição, com far- Andrada, alto funcionário fe- ',!

lante peria no jornalismo e
ta r�or�agem A

fl�ográftc� deral e jornalista de escól, e. d.e r'

nas letras do Rio e dé Niterói compor"se-a .de
.

cerca d� .

ses- sua çe:cma. esposa, d. Josefma

h"
.

já na cátedra de diversos esta, sen}a b�I? ,ImpreSlSas pagI�a?, ,�aldelr� de Ar;drada, eXJ?res- 80 ansenianos reto rn m ás
j;>elecimentos de ensino supe,

e ?esde. Ja augura�os ao dma- Slvas fl��ra�. aa alta sOC'leda

rior naquelas capitais, já na r:ll�O dL:et?r?a mter·essante de ·de NrterOl.
.. atl'v'IlJJdad'es a"p'o's trata' ento n�banca de advocacia, já pela le�Ista, Jornallsta Juvenal Mel- Ao novel bacr:arel em. dIreI- , ,

'I

,_') o

, difusão de nossos homens e chlade�, os melhores votos tore aos seus dIgnos paIS os {" IA. SI Tfatos de ,nossa história atra-
de francas prosperi'daq,es. nossos cordia:iJs cumprimentos. \iO aDIa a. �'. ê esa

./
vés as obras que publica, é o

nosso eminente conterrâneo,
dr. Laérc10 Caldeira de Andra
da, uma das mais expressivas.
figuras do mundo intelectual
.bra§_jJeiro.
Honrosa defer-ência acaba I

de ser conferida ao EQ§§0 �lus-Itre e culto conterrêpeo, e, que·
muito nos orgulha, ' paranin'
fando a turma de bachareis

. em ci:ênci'as econômicas do cor
r

rente ano, da Faculdade de
'_.Ciências Economicas de Nite

• '", rói, da Universidade Fluminen
se, de cujo estabelecimento ':é
lente catedrático,

'

Registrmdo o fato cumpri
mentamos o nossa ilustrado e

culto patric�o, por mais esta
. homenagem que, com muita
�ustiça lhe foi pF§stada, e que
muito ep.grandect\a nossa ter- I

ra. '"
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Combate à licen-
, ' ,

elosidade
TRIO, (V.A.) � Ao que se

di'vulga, a Comissão de Edu
cação da: Camara' dos Deputa
dos vai protestar junto aos

poderes Executivo e Judiciá-
,'-rio em vista de não, estarem
se:qdo cumpridoo os dispositivos
da .cons�ituição e do Código
Penal, ná parte referente. 'à.
condenação da literaturà per
niCiosa e' dos espetáculos im

próprios. Ficoll determinado
ainda que ' será apressada a

elaboráção de �Ii1 projeto.que
tenha como principal objeti·
vo dar maior efiCi-encia ao com�
bate à lic.enciosidade nas pu
blicações e nas diversões' pu
blicas.

O' Prefeito Tolentino de' Carval,ho
Darâ o· tiro 'de partida para os ciclistas cata-"
rinenses no dia primeiro de Janeiro,

Na próxima segunda-fei'ra, ás 24 horas, será da-

.

da a partida,· na praça 15 de novembro, defronte à SÓ-.
berana, dos três valorosos dclilstas catarinense� que,
seguem para o raide FLORIANóPOLIS - BUENOS

'AIRES, sob o patrücinio da Prefeiturà d� Florianó

polis.
O Prefeito Tolentino de .carvalho, J;'econhecendo

o quapto de propaganda encerra esse raide para San
ta Catarina e para o Brasi'l. ofereceu DOIS MIL CRU-,
ZE'IROS aos valorosos atl.étàs, para as suas, despe
sas, que, certamente; se:r:ão elevadissimas.

Fi-rmas locais e desportistas vêm prestigiando. a
iniciativa formidavél da mocidade floriahopolitana .

CONVITE AO PREFEITO
Os' três valoroso,s ciclistas, acompanhadüs do pré:::.

sidente da Federação Atlética Catarinettse" estiveram
no gabinete do Prefeito Tolentinp de Cilrvalho agra
decendo a 'sua valiosa colaboraç,ão e, ao mesmo tem

po, convidaram sua E�ci'a. para dar o tiro de partiM
da do formidavel :raide Florianópolis:.!_ Buenos .Aires.
O prefeito flori'a!_lopolitano prontamente acedeu ao

convite, presti&,iando: dessa forma; oficialmente; o
,

raide. c

Que seja�eli'zes os' atlétas de, Santa Ca�arina

Agentes revendedores para
(!ftsimiras, 'e linho� "

Casa atacadista de casimÍras com secção perfeita de ven'

das pelo reembolso,-postal," oferece oportunidade a elementos
ativos e relacionados, para trabalhar como representantes
vendedores, em qualquer praça do País.

Fornece'se farte mostruario e paga-se boa comissão.

-- '- C,artas para PRIMOR, Caixa Postal 10.030 :_. S. Paul-e.
------------�--------�----------------

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
rNFLAMAÇO(S,
COCEIRAS,
'F R I E, I R AS,
E S'P I N H AS; E TC.,NUNOJ:l EXISTIU-IGURL

Irmandade do
dos Passos

(

Está nesta Capital, há dias, o dr. I Cão do pode publico, criando fi'

Avelino Mignez, médico do ser-Imantendo. UK estabelecimento mo

viço Nacional de Lepra, do Rio I delar ,érn qr enfêrI)'Íos atacados.
de Janeiro. .( \' I do mal de } nsen, sejam atendi-,

O i}Qstre lcplologista velO a dos, I'C'cebend� tratamento'o mais
Florianópolis, em cl1mprimenlq de mo&€rrno. I ,.

'

missão patriotica, qual seja a de
pre,sidir a junba que es.tudará a Com a cur�' dêsses patrícios".
questão da alta, por cura� de oi- e�n numero derSO - que agora r:- ;
tenl a do-entes internados e trata- tornam ao'

l�r
par,a prosseiili.- ,I

dos na Colônia ,Santa Terêsa, ·em lnento das su

s.
átividades nor--,.'São José. mais - a cal nia Santa Terêsa.

Tal rato vem' �videnciar, mais presta à 'co1e1 vidade grande e

uma vez, o elevado sentictó da a- assinalado servO co.
!

.'

1
I�
1

Lá se vai 1950! By, by! Guerra na Coréia, COID.

mostrança de ser a Terceira 'do século. A U. D. N. nã<;l1
gostou das eleições no Brasil. O P. S. D. idem, idem ..

em Santa Catarina. Desastres diários, q.é a:vião de
Itrem e de outros coletivos mortais. Enchentes. Desa
bamentos. Páú :00 abono.

1
xx

,í

o x

Florianópolis, no seu a contrario sensu, progre-'
diu: tem água�.)eite e luz. Talvez a única manifesta

Ç�Q de 1950 como Ano Santo, aqui pelas redondezas�
xx

x

1951 começa-melhor. Vai ser, para o Estado, o ano
dos milagres. O pouco do Tesouro será transformadq'
em inuito, sem alimento de impostos. (IrineuS" - PIá-'
taforma - Cap. II) Haverá semeadura de hidroéletri-
caso Estradas tipo faixas-de-cimento penetrarão {];

Oeste e derivarão para o Norte, para surpreenderem, '1,1'nas fontes, a Produção. O funcionalismo será provi--
. do de Fartura. E a Capital, esta dorminhoca Floria,..
nópolis, arl'lanhecerá Cidade Universitária.

/'= X x

X
- Como custou a passar êsse 1950! Como está de

mórando êsse 1951! Ano que, sem ser santo, será o da:

F'elicid!ide 'das Gentes. Salve êle,. pois! O Milagreiro!

.c:;:;J.
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