
Getulio . Vargas �eixará Itú ,no dit�, l;8/i��:te"
A ESTANCIA DE ITú E PASSAR ALGUNS 'otAs' EM CAMPO'S DO'

DO' ESTADO', JA SE ACHA REESTA,�EL o E AGUA�·

SL
RIO, 3 (v. A.)
JO'RDÃO'. O' SR.

- O' SR. GETúLIO' VARGAS DEVERA DEIXAR, DIA 8 DÊSTE,
CAF.É FILHO, QUE ESTAVA INTERNADO' NO' HO'SPITAL DO'S SERVIDO'RES

DA SUA DIPLO'MAÇÃO'

o lU.I8 ANTIGO D1ARIO DE SANTA CATARINA

...pIetúI�. D. G.n••• 8WNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA. &AlIO!

Ano XXXVI

Fortes suspeitas. de que se trata de uma ação
erímínosa.c-Prejuízos que talvez atinjam à casa

dos dez milhões de cruzeíroa--c-Dtversas prisões.
. �

tles que tenha sido empregada uma carga de di·

namite. Pelo exame realizado pela turma da

Light, ficou constatado não ter havido curto-cir

cuita, pois o autornatico estava desligado.
Alem do inquér-ito policial, já instaurado, a

que responderão os funcionarias detidos, de

terminou o inspetor da Alfandega identico, ad
ministrativo. Ultimamente, como .foi noticiado,
verificaram-se algumas irregularidades na

RIO, 3 (V. A,) - Violento incendio ir

l"ompeu, aos primeiros minutos da madrugada

.de hoje, no depósito de mercadorias apreendi
das pela Alfandega e que se encontravam ar

.mazenada s no primeiro andar ·do edifício que

funciona a guardamoria. As chamas, iniciadas

após fortissima explosão, que fez rrubar

uma das paredes laterais. do imenso depósito,

jogando longe a porta do referido comparti
mente, foram pressentidas pelo soldado Joel

'Pires Flores, d'a Policia Militar" ali de servi

ço sendo dominadas pelos bombeiros d'o cais

do' porto, comandados pela tenente Sebastião.
O comissário Murtínho, de serviço no nono ou desvio.

distrito, cientificado, compareceu ao local, en- ••••••••••••••••••••••••• ,
cetando diligencias para apurar o sinistro, cu

jas causas eram desconbecidas e, em principio,
,injustificaveis. Assim, é que, ouvido Q soldado

Joel, apurou-se que o l1�rinheiro Basilio Al

ves de Oliveira, que estava de serviço, ausen

tara-se do seu posto, bem como ? fiscal adua

neiro Dartagnan Costa Guedes, Este ultimo, na

.ocasião da explosão, estava ao telefone, em

.atitude que não demonstrava tet;" .ouvido ª via

lenta explosão, edesapareceu, em ,-.;:.,t"guida,

para só reaparecer 30 minutos depois de- irrom

pido o incendio.

Para alimentar suspeitas em torno da ocor

Tencia, apurou o comissario Murtinho que Basi

lio Alves de Oliveira, cujas atitudes o incr-i

-minaram, recebera a visita de um desconhecido,

anais tarde identificado como sendo o individuo

João Tito de Jesus, ex-funcionaria da guardamo
'ria, e cuja presença ali não' se justificava, As

declarações de ambos combinam, ao terem sido

presos e postos iucomunicaveis, ainda mais que

o ultimo, depois do incendio, desaparecera,
sendo preso em seu domicilio, ·0 Dai. Outra 'J·a '·I·nl�-I

Até o momento, não foram calculados' os

prejuiaos. Algu�m_, todavia, revelou que eles -

dlloderiam ser calculados entre cinco e dez mi- CIOO sua mo aD�a
lhões de cruzeirOS, uma vez que, apesar da Y
l'restezá com que agiram os boinbeiros,

tUdoldO Cateteficou cfestruido na dependencia. As declara·

ções do soldado Joel, que descobriu o fogo, RIO, 3 (V, A_) - O general Dutra já
dando o alarme, deixam etn situação delicada, dispôs os assuntos de sua 'vida privad'a como

não só o fiscal Dartagnan Costa, que também se tivesse deixado o govento. 'l'udo que é de

está detido, como o marinheiro Basilio Alves seu
�

uso pessoal foi transferido para sua resi

.de Oliveira, preso quando procuràva fugir, em dência particular, à rua Redentor. Ficou ape·

direção ao cais do porto. \ I nas no Palácio do Catete o estritamente .ue-

O primei'ro, em -palestra com a reportagem,: cessá rio e indispensavel para o de1sempenho das
disse que, realmente, se ausentara do local, não.. funções presidenciais. Todos os aposentos da

para fugir mas sim para transportar alguns antiga mansão aristocratica dos barões de

livros, que estavam sob sua responsabilidade, Friburgo encontram-se já prontos para receber
1'1ra· lugar seguro. Outro detalhe que deixa novos hospedes_
inexp1icavel a causa do incendio. é que, no com- Por outro laçIo, Q presidente procura fami
partÍmento em questão, não são guardados ma- liarizar·se, tanto quanto passiveI, com sua nova

teMais explosivos. Ali unicamente haviam C,ai- residência, Diariamente a visita e costuma

xa1si de whisky, mas que, pelo exame já rcali- permanecer alí cerca duma -hora. No último
zadh, demonstraram não ter explodido, queiman· despacho com o ministro, da .Justiça, O general
do-se naturalmente no incendio. D\ltra, manifestando desejo de que seu suces-

Diante disso: e pelo fragor da explosão ou· so, encontre tudo na melhor ordem � perfeito
vida, suficiente para acordar quantos se ellcon· encaminhamento, declarou que a partir do
travam dormindo no_ edificio, pois ali ficam dia 15 não assinará mais um ato importante e

varias turmas _de plantão para o policiamento da nenhum decreto de ord'em t.ranscendental "ou
baia, bem como para destroçar uma sólida pa· que importe em compromissos pára o novo ko
red'e de, cimento armado, acreditam as au�orida.. verno, limitando-se apenas à rotina.

,

guarda-moria, referentes ;i. venda de mercado
rias apreendidas, havendo inquerito a respeito,
dai as 'fundadas suspeitas de: algum movimento

para. desmanchar quaisquer vestígios de fraude

10 a 31 a diplomãcão
'

de 8etolio e Café
RIO, 3 (V.A.) - Espera o

Tribunal Superior Elei oral ter
tudo pronto .entre 10· '31 do
corrente para 8; díp omação
dos candidatos-r-vi .

sos á
presídencía e vice-presídencía
da Republica e já se encontra
de posse dos resultados do plei
to em todo o Brasil.

A esmola dada filas ruas agrava
o problema da mendícancía,

11.038

zada no Rio, 1H"�a tese que tnerece-l(,

- a-peciação daq11êle enfdita co-nc/(Lve.
.0 dr. Rubens de Arrlfda Ramos, on

tem, passou o dia fóra desta Capital, na

intitnidade tla ta'milia., mas nem assim
deixara1n de se1' menos significativos e

opO'rtunQs os �1t.1np1·úne·J1tos e as felicita.·
ções que llle fdratn enviado'S e aos qua-is,
aC1'eSCel'ttamos as expressões de estima e

da adm-wação dos Q'ue, na sita co--n.vivê1f,.�
da e 11a camaradagenz, do trabalho, lhe
testemunham os 1n�ritos pessoais e eleva
ção dO' idealismo,
E, nós, qu.e c(�m êle vivem-os há anas,

foy;endo "O ESTADO", enviamos-lhe, com

os nossos votos de felicidade pessoal,
cUfn.primentos cordiais e j1'aternos.

A

mes

Libertado 'omaior inimigo
politi·co de PeroD

"'''li,.
BUENOS AIRES, j (V_ A.) - O governo rumo a Mendoza, a 29 de dezembro.

O conhecido \ politico argentino foi con.

denado COIU fund'amento na lei de 1949, que
proibiu as criticas contra a.s altas autoridades
da Re)lública, Encontra-se êle pre.o em La Pla
ta, cap_ital da provincia de Buenos Aires desde
março do ano passado. A apelaç·ão feita pelos
advogados d'o Partido Radical não foi provida_
.fi. condena,ção de Balqin foi a maior proferida
na ArgentJ11a nos termos da lei em referencia.
Numerosos outros politicaS, punidos e condena.
dos pelo crime de desacato, tivel'am a oportu
nidade d'e fugir para o Uruguai,

---o-

RIO. 3 (V.A.) Anuncian-
do a descoberta de mais um

poço petrolífero lIa Bahia, '�o

C.ons.elh.o Naci.onal de F,�.'qlep
dlstnbulU a Imprensa U.- se',

terra, mar e ar, ofereceram um grand'e
.� alinoço, hoje;, de Clonífat.ernização, ao pre-guinte nota: "O poço Plonei- siden� <la Repiublilla. o agape rtlalizou-se

ro de .t\gua Gra:qde, perto de no Clube da Aeronautica e teve a presença

Pojuca, no reconeavo baiano, a de todas as altas· patentes das forças arma-
das e lllinistros das pastas miliÚlres. Sancerca d€ 65 quilometrol!! tl� Nor� dando <> presidente Dutra, usou da palavrate de Salvador, foi testado a o ministro Armando Trompowsky, que pas •

28 ·de dezembro ultimo. A pro- sou em revista os beneficios recebidos pelo.
fUhdidade media de mil e tre- :Mi,llitterio da Aerolla,jli6a 110 !llOverno do

ze tos' t
.

I
.

preSidente Dntr�, a saber:
n me ros, assma

ou-se,-uma camada oleife�a, com aI- Reestruturação dos quadros do 'pessoal ci
ta pressão, indicando a desco- vil e militar, aquis�ção' de edificio sede; re

berta de nova estrutura com I
cursos para conclusao de parte das obras d"

'b'1'd d d d
'

Centro Tecnico d'a. AeroDautica_ onde iá es-lPoSlS! lIa e ·.e gran e

pro-j tá em funcionamento. o Instituto- TeclJi�oiOgi-
duçao de petroleo". co da Aeronal1tica, em que ora terminam l

/

argentino, numa ·atitude inesperada, ordenou
.a libertaSão de Ricardo Balbin lider ·da criti·
ca da oposição ao general Juan Domingo Pe-
I"OO.

Ü' sr, Ricardo Balbin, ex- deputad!o pelo
Part�do RadoicaJ, foi sentenciado, em novembro
ultimo, a cinco anos de prisão, por crime de
difamação contra o presidente da Repú.blica. O
decreto de perdão foi assinacfo pelo presidente
Peron f' pelo ministro da Justiça, sr. Blisario
Cache, Pelo que se sabe, OI decreto foi firmado I

jJe]o general PerOlI ante.s de deixar esta capital,
J

Mais um po�o de
petróleo na Bahia

.

.._

C,ongratulações pela coaclusãe dos
Serviços d'Agua e Luz

em Flcrlanépelís
O sr. Governador

Aderballpeço
a V. Excía. aceitar as mi.

Ramos da Silva recebeu, on- nhas sinceras felicitações.
tem, os seguintes telegramas: Respeitosas saudações (a) AI..

tamir Azevedo, Inspetor Che- \

"De Florianópols Tenho fe Defesa Animal" .

a honra de comuncar a V. Ex-
ca. que a Câmara Municipal;
por proposta do Vereador Ar
tur Pereira e Oliveira, delíbe
rou congratular-se efusivamen
te com vossa Excelêncía pela
satisfatória conclusão dos Ser
viços de Agua e Luz nesta Ca
pital. Atenciosas saudações
(a) J. Batista Pereira, Presí-'
dente". r

De Florianópolis Pela
inauguração de luz em Floria
nópolis, e munícíplos vizinhos,
fato bastante auspícíoso trará
grandes beneficios á coletivi·
dade catarínense e economia
Estado, e que, marcará vossa

proficua passagem governo,

LONDRES,3 (V.A.) - A AI
bania acusou a Italia de ter
lançado paraquedistas, 'espí
ões e sabotadores sobre o país
para dificultar a ação do re

gime comuni:sta. ESita acusa
ção, uma de uma serie de
crescentes ataques contra a I
talia, está contida num rela-
torio do Ministério dos Nego- Não de esmola nas ruas. Auxilie'
cios Interiores dado a publico as associações beueficientes.

pela agencia russa Tass. Ore· • •

latori? _

baseia sua acusação I No aniversáriO de
na prIsao de um grupo de es-

p
A

piões e sa�otare�s che_fi.ados por restes preve a PO-'um albamano ldenüflcado so-

I'
· -

.

mente co�o Alush Leshnaku. ICla prOVOCiPCOeSO relatarIa acusa os membros
do grupo de serem, a principio,
colaboradores albanianos dos
nazístas, que fugiram para a

Grecia, de onde foram envia
dos para a Italia. Nesse pais
leriam tirado cursos de espio
nagem, sendo atirados de pa
raquedas sobre o territorio
albaniano.

a

I Florianópolls-, Qumta.felra, 4 de Janeiro de 1951 I MI
���==�==================================�

Incendio no deposito de mercadorias, DR. RUBENS DE

apreendidas pela Alfandega· do Rio ARRUDA RAIOS

Promovido post-mor· Nomeado o novo co
tem o gal. Walker mandante da 5a.
WASHINGTON, 3 (v. A.) Zo IA- Truman firmou um decre· na urea

to promovendo o tenente-gene- RIO, 3 (V_ A_) - O presidente da Repú

ral Walton Walker, _ recente-
blica assinou decretos na' pasta da Aeronáuti-
ca exonerando das funções de comandante da

mente morto na Coréia. ,a ge- Quinta Zona Aérea, com sede em Pôrto Ale-
A data de (miem fm g,·ata aos que, neral, dando-se o mesmo como gre, o brigadeiro Armando Pinheiro de An-

em "O ESTADO", vêm exercendo a« efetivo a partir de primeiro de drade e nomeando para c substitui-lo na impor
SitaS atividades de imprensa, por assinalar

b
tante comissão. o major-brigadeiro Altair Euge

a passagem do oniuersário natalício do Ms- Dezem ro findo. O projeto foi nio Rczany. o novo comandante da Quinta
so diretor, dr. Rubens de Arruda Ramos, aprovado pela Câmara dós R'e- Zona estagióu na Escola Superior de' Guerra e

Jornalista intemerato, pO/Cimista, preciso presentantes ontem e pelo Se- foi recentemente promovido ao posto de ma-

nu_ cO'llç"tár.io�. i'ortadm- d,�. /l{odig;osq, ac,t.j- ..1"- nado hojex jor-br igadeiro,

dad3 Slf,l�.-O;)"i sC-1rJl.()' -lld bom ?:Ht1büte, � -: _ . _

}<:l1,�Ht at-�' AI'1:t;(lff'>-lt!rmos ;:� smft dl1:1Ildf!'

algllHrti, 211" d';s mail cintilantes êsph-itos A�us'a.ÇO"es dado jornalismo barriga.. verde c, ainda um "
,

dos ,'010,.,·s mais em evidência, I". imP,·ell-

4lbaol·a à-Itall.asa politica di! Senta. Catarina. Possu-ido-r
de uirtnâcs de coração e de i-uteligê1'lda
que o tornam admirado � respeitado, o oni-,

ucrsaritnite sempre foi leal ás camoaeütas
que (J tivera ln à [reutc como lf.m soldado

-:

de toda-s as haras, fazendo da imprensa- Q_

sua, tribwna: [ranca, em defesa de ideais

que a todos os caiarinenses enobrecem,
Díretor da Penitenciária

..

do Estado,
corço ctn q lIe tem põsto á proua, de par
cOm u.11la dedicação invnlgQ1- á fl1/nção e

às responsabiUdades que dela decorrem,
1ft11a vasta e solida cllltnra. especial-ízada_,
havendo 11l-CstHo dado à Conferência Na
cional ';'e Direito Pe1la.l, em 1949, 'reali-

Padre Anfonio
será op'erado
RIO, 3 (v. A,) - Encontra-se nesta capi

tal, enfermo e internado no Hospital dos Ma.
ri timos, 'o famoso Padre Antônio, vigário <}.e
U rucania, que se tornou celebre pelos milagrea
de Nossa Senhora das Graças, por seu inter
med'io. O padre Antonio veio a esta capital!
para submeter-se a delicada intervenção ci-,
rurg íea, que será praticada dentro de quinze
·a vinte dias_ Está proibido de receber visitas.

RIO, (v. A_) - A partir das 24 horas;
de hoje, por causa das comemorações do anip
versario natalício de Luiz Carlos Prestes, que
amanhã transcorre, entrará em prontidão rig()o
rosa a Polícia Politica desta capital_ Os.
comunistas, como se sabe, planejaram várias'
manifestaçõ';' na data de amanhã e já hoje
entraram ,em atividade nos subúrbios, COlll'

comícios relampagos e afixação d'e cartazes dct
propaganda vermelha e borração de parede$'.
de edificios com piclie.

Homenagem das classes a.,madas
,ao Presidente da República

·�IO, 3 (V,A.) - As classes armadas de os cur_sos os primeiros engenheiros aeronau'"
ticos fo�mados no Brasil; recursos para ul
timação das obras do Parqne de Aeronauti
ca, em São Paulo,

,

incentivo para impulso
de numerosas obras de assistencia social fl

concordancia pronta a todas as providencias
aIvit�adas Poura prosseguimento �d�s -obras
de ad'aptação de estabelecimentos de ensino;
subvenção a di�ersos aeroclubes do P�Ís;'
'autorização para compra de material neces.

sário � expansão dbs serviços do MinistériG'
e finalmente determinações para prossegui
mentÇ) das obras iniciadas em exercicios an ...

teriares nas cinco zonas aéteas. Ao termi•.
.nar, o ministro Armando Trompowski ex ...

ternou a's esperança.s de que o encontro al1U"

a1 das iorça,s armadas seja wn fato sempre
atispicioso para
�l'os os tempos.

seu congraçamento em t�

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_ PROGRAMA PARA O MES DE J.ANEIRO _- DIA 7 DOMINGO._ SOIRÉE, INíCIO '21 HORAS. DIA 13 SABADO _ GRITO DE CARNAVAL,
- SOIRÉE DENOMINADA "NOITE CARIOCA" O MAIOR DESFILE DE MúSICAS PARA O CARNAVAL DE 1951 _ CONFETIS - SERPENTINAS _ ALEGRIA..

DIA 21 DOMINGO ., SOlRÉE, INICIO. 21 HORAS. DIA 27 SÁBADO _-, SOIRÉE CARNAVALESCA DENOMINADA "O BAIÃO DA BOLINA". /
\

/'

, I

Tribunal Regional Eleitoral
Façe saber aos interessados que) tendo o egré,

gio Tribunal resolvido, de acôrdo com o artigo 107
do Código Eleitoral, mandar realizar eleições suple
mentares para vereadores nas seguintes secções: 13a.
do municipio de Biguaçú ,(2a• Z!)na); 55a.ofe 73a• do

município-de Chapecó (a5a. Zona; Ha. munícípío de

Fíoríanopolís (12a. Zona); 4a. do munícípío de Ita,
íópolís (22a.; la. do munícípío de Jaraguá do Spl
(17a; Zona (; 7a. do distrito da .séde do municipio de
S. Joaquim' (28a. Zona; 20a. 'do municipio de trrus,

sanga (34a. Zona), o exmv, sr. des. Presidente desig
nou 'o dia 14- de janeiro p. vindouro para a realiza,

ção dessas eleições.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, em

iFlori�nópolis, 27 de dezembro de 1950.
SOLON VIEIRA, diretor

ONDAllTs/A
L.,��M!-c.cA I X A • o 5 T A L

. 339. _ SÃO PAU L o

TEI.HADO·

ONDAIII

Distribuidores em Santa Catarina:
CARLOS, HOEPCKE SIA

•

OURAVEL
• Elaboraclo com material betumbloso
inallerelvel e libras de alIa resistêllcia.

• Recoberto com mineral refratário.
• Modemlssimo sistema de labricaçllo
norte-americana.

LEVE
• Pesa'5.� KgB. aproz. por mt2. ,

• 1.000mls2. transportam-se làcilmellf. el!i
um caminhão pequeno•

• JJequer mui POUco madeira para sua
eelecação.

�CONOMICO
• Baizo custo inicial.
• Grande economia no trarurporte.

, • .l\llc:rdeiramente lev:íssimo.
• Colocaç12o fácil ,com pregos eomllll&

"
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Dr. José' Boabaid
ADVOGADO

Rua General Bíttencourt, 112

DIREQIOI
Amélia 14 Pigozzl

ME:'1'OOO.
Moderno e EUciaDI.

Ru., General Bltlencourt,' 48,

(Esquina Alber�ue Noturno)

I
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,
,
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AVISO
;t

•
,

FRAQUEZA! D GElAI.
, VINHO ClEOSOTADO
"SILVEIIA" '.

!

,':DATI 'LOG,RAFIA
� (orrespoodend •

.

.'
(on'...

Comerelal Dlploll'

,.
;
,

�

VENDE-SE' FERIDAS. REUMATISMO' E
Pl"ACAS SlF'!LITICAB

Elixir de N'PUDe ira
M..diaacao lluzililJ� DO trQto n:aeDt

da .IfIU.
-

f Uma- casa e um terreno a

Avenida Trompowski, 52.
Tratar o prêço, na mesmà

,'.

.

'

CILUMBlft CBPITftLIZacio S.I.
RESULTADO DO SORTEIO

sorteio de amort zacão realizado
dia 30 de Dezembro de 1950

. foram sorteadas a s seguintes.

combinações:

no

i

Recreàtivo Clube
Concordia

Com inicio as 22 horas de
sábado, dia 6 do corrente este ----------'-----------�----

-Clube fará realizar em seu. sa
lão grandioso baile.
Ao que convida a todos os

associados e não associados
para �sststirem esta reuntão
dançante.

B ,A L A N C ,A, s
Sua balança precisa de conserto. ajuste ou referma ?
'"Dispomos de mecânico especlalízado na Fábrica
•

Filizola, em São Paulo.
Machado & Cia. SjA--ComercÍo e Agências

'Rua João Pinto, 12 - Florianópolis
�

o.;

,Telefones 1362-150Q-1658

Colégio Cal�rinense,
, Edital

A ramãía de ARISTEU PõRTO LOP� convida aos pa
rentes e pessoas amigas para assistirem à missa, na Igreja São
Francisco, às 8,30 horas, do dia 6 do corrente, pelo transcurso
do 30° dia do seu falecimento, confessando-se, desde já, agrade. ,A esmola dada nas ruas' agrava
cida aos que comparecerem a êsse ato de fé crj,stã., o problem� �a lne�dicancia.
t":":":":":":":":":+"����������+"t��"'�"'�������"'�����������i+t��������������������.
�

. � � � � � �.� ., � � � ��� �.�-� � �-�-� � �.� . � � . � �-�
�:.. r Exames de Admissão: Inscricãq: dias 15, ai 30 de novembro.

��: ��c�·�do \& . Cía .. SI,A-Comérció- e AgêncJa� :�: ��::�:n�!�; �Oe�i:ã:ed':et:�:�;te��a:oh�:a�aeiÍla e sanidade,
..�+ dlstrfbuidnras das afamadas balanças FILIZOLÀ; comunicam que estão. aptos ..�. .t.:xames de 11 época: De acôrdo com a. Portaria n. 163 e 63&.
f% a garantir assistencia permanente -às balanças adquiridas em suas lojas con- .!+ I Para os alunos do qnarto ano e do, lU Cientifico:
I�:" tando para isto com os serviços de mecânico especializado na Fábríza Filizo- ..�. Em fins de janeiro.
I�:� la, de São.PauJo, onde o mesmo _vem de realizar - completo'curso de especía- '

..:. II Para os demais: Primeira quinzena de fevereiro (12 e 13).
I�t, _ ,llz�çao em con�ert?s, :;tJustamento e �eformas de balanças.. "�+' III Exame de admissão: Inscrição: Dias 1° a 13 de fevereiro.

I�:� Rua Joao Pinto, 12-FlorIanopolIs.-Santa Catarina --- Te�efones:- 1658-1500-1362
..�. Exames: Dias ,14 e 15 de fevereiro.

. _ .
.' I

.�.. '
.

.

"1 Para .os candidatos 'ao exame de admissão haverá um curso d�,lr'
� ��ar�ãore@brd9��dejme��Ma�infu�900madkclo��

\

PBG'
,HRO

UCA
DIlP

IFZ
TVA

,

N)ICANOR, CON'J'I,
-

propríe
tárto da. Casa Ágro-Pecuária
sita nos baixos da Pensão Vi
tória, e que há dias sofreu um

incêndio, comunica aos seus

amigos e freguêses que reabri
rá, dentro de poucos dias, aquê
Ie estabelecimento, no predío
fronteiro aquele.

Para colocar SOLA
em seu Sapato

PROCURE

Oswaldo
telefon es 1536 e 1324

P.15 de Nov. n.22- 2', andar

\

Sindicalo Nacional' da
Indústnc de Fosfores

&Jj1J ;
• J

Imposto Síadícal de 19�'1
Ficam avisados os

.

industriais fabricantes de fósforos . de

segurança estabelecidos em todo o território nacional que o

Impôsto Sindical de 1951, devido a êste Sindicato, deve ser re

colhido á Agência mais próxima do Banco do Brasil S. A., du
rante o mês de janeiro de 1951, de acôrdo com os Artigos 580,
586 e 587 da Consolidação dasLeis do Trabalho, (Dec. lei n.

5.452, de 1-5-1943).

1!Jste Sindicato expediu pelo Correio, em registrado, as

guias próprias para êsse recolhimento, e péde áqueles que, por
qualquer motivo, não receberam ditas guias em prazo razoável, .

dirigirem-se á Secretária do Sindicato (qu e tem sua séde social
á Avenida Calógeras, 15·- 9° andar, no D. Federal) solicitando
os impressos próprios.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1950.
João Dale, diretor-presidente.

'to MISS,A 'DEí30 DIA
ARISTEU' PORTO LOPES

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"� - PROGRAMA PARA O MÊS DE JANL� o - DlA ô SÁBADO' SnIRÉE DE REIS DIA 14 DOMINGO - TARDE DANÇANTE, INICIO
17 'HORAS. DIA VINTE SÁBADO - G,RITO DE C;\RN\VAL � SOIRÉE DENOMINADA "NOITE CARIOCA" O MAIOR DESFILE DE MÚSIC�S PARA O CARNA·
NAL DE 1951 - CONFETIS - SERPENTINAS - A�EGRIA. DIA 28 DOMINGO - SOIRÉE DENOMINADA "O' BAIÃO NA COLINA". - NOTA: TODAS AS
'SOIREES TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS - SERVIRÁ DE INGRESSO O TALÃO DO MÊS DE JANEIIRO. PARA A,SOIRÉE DO DIA 20 "NOITE CARIOCA" - NÃO
HAVERÁ INGRESSOS ESPECIAIS - 'CHAMAMOS: A ATENÇÃO DOS NOBRES ASSOCIADOS - O DEPARTAMENTO' SOCIA� SOLICITA NÁO LEVAREM ·MENO·
RES AS FESTAS NOTURNAS A COMISSÃO FISCAL AG 'RÃ COM O MÁXIMO RIGOR JUNTO A PORTARIA.! ��� ...

���������������������----

O
-

Figueirense vem entabulando
-

negociações com o G. E. Olympico de Hlu.menau para
a realizacão de um embate amistoSll, domingo vindouro', n!sta Cidade

Designar:
Os professores dsní Paulino da Silva, Com a gratificação mensal de trezen-

Francisco Barreiros Filho e Carlos da tos eruzeíros I (Cr$ 300,00), correndo

Costa Pereira para, sob a presidência do .a despesa por conta da dotação ..

orimeiro nomeado, constituirem a banca 27,1,1 do orçamento vigente:'
examinadora do concurso para o' provi. A professora Sofia Grams para substí-

mento do cargo de Lente, padrão Q, do' -tuír, no .Curso 'Primár.io Complementar

Quadro único do Estado (Português, do Grupo Escolar Arquidiocesano "São

Língua e Líteratura Vernáculas _ Ins- José", de Florianópolis, .por 90 dias, a

títuto de Educação e Colégio Esiadual contar de 18 de setembro de 1950, a

"Dias Velh�", de Florianópolis), servín- � pI,rofessora_ �elena Ferrari, que requereu

do de secretário o professor Sálvíô Olt- icença-premro.

veira. A professora Ilma, Machado para subs-

Portarias de 29 de dezembro de 1950 títuír, nas Escolas Reunidas "Professor

IANIVEBiSARIOS ALEXANDRE B,ORGES O GOVERNADOR RESOLVE Antônio de Sousa", de Três Pontes, mu-

'Conceder Ileença-prêmíor ' nícípro de Florianópolis, por 3'0, dias, a

:TORN. TITO CARVALHO Vitima de um desastre de De acôrdo com o art. 178, da lei n. 249, contar de 15 de setembro de 1950, a

'Faz, anos, hoje, o nosso ta- automovel faleceu, ontem, no , de 12 de [aneíro de 1949: professora Cecnia Goulart, que reque-

1entoso conterraneo jornalista Rio de Janeiro onde era co- A Gerda Becke Machado, 'ProfesSora reu licença,

,,,,,,·t C Ih ídí d tI' t Normalista, classe 'H (Grupo Escolar A professora Jocelina Passos Garcia
�l O arva O, resi in O a uai- merctan e, o sr. Alexandre '

B
- . "Professor Lapàgêsse", de Crtclurna), de para substituir, nas escolas reunidas

rmente no Rl'O de Janeiro. orges, cunhado do sr. Heitor "P f Má' P d 11'" di it dl.A4A'" seis meses, correspondente ao decênio ro essor rIO e re 1 , serr o e

Homem-de-letras, proríssio- Santos, alto funcionário dos compreendido entre 20 de fevereiro de Carú, município de Lajes, pot 30 .días,

nal da imprensa dos mais ca Correios é Telegrafos. 1940 e 20 de fevereiro de 195Q.' a contar de 1° de agõsto de 1950, a pro-

pazes, o Ilustre aniversariante Designar: fessora Zenita Pereira dos Anjos, que

Elisa Clara de Medeiros, Professora requereu licença.
-

?Será por isso, grandemente 'ilfllIAS,- PARA IMPIESSl\. Normalista,' classe F. do Quadro único A professora Violeta Bayer Jorge para

-eumprtmentado.
.

C O T T ,O • A I
-

do Estado, com exercício no Grupo Es· substituir, no Curso Normal Regional
." O ESTADO" , prazeírosa-] colar "Conselheiro Mafra", de Joinvlle, "Professora Odíla Nocettí", de Bom Re-

--------...------- ' tiro, por 30 dias, a contar de 10 de agõs--mente, associa-se ás homena-

-C
." ,

para, no período de dois anos, a contar

D. "
.' d 1° d j

.

d 195
'

'í to de 1950, a professora Ruth Nelly Go,
<uens .que lhe serão tributadas." '

Ine Ia' '10
-, e e anerro e 1, sem preju zo

'b de seus vencimentos, fazer estudos de es-
mes de Andrade, que requereu licença,

FAZEM ANOS HOJE pecíalízação na Faculdade de Filosofia com a
-

gratificação mensal de cento e

Dr'. Raul Bastos, enge--' _ RITZ '

" ODEON,.- - 'd:e Cíêncías��_Let:rIj.S�de "Campin1!ls, E�. cinquenta cruzeiros (Cr$ 150,00), correu-

nheiro civil; ,'SIMUL1'ANEAMENTE tado de São Paulo. " do a despesa por couta da dotação 27'-1,1

o,. C I p rt I ..
' Portarias de 2fj de setembro de 1950 do orçamento vigente.

- �!l' onsue O,,, �

O e��, _ �A:'s
-

5 e 8 horas -l}-'i$ 8,'5 �. o SECRETÁRJO RESOLVE' - Com- a gratlfl�a:ção' diária de 'dezésiete
'Moura, esposa do Sr. VirgIho Sessões CJtlcs Designar: cruzeiros (Cr$ 17,00)" correndo a

�oura; I

COM OS BRAÇOS ABERTOS Dalva Coelho, Professora Complemen- despesa por conta da dotação 27,1,1

_ Srta. Osmarina Gastão; _ com _ tarista, referência IV, para ter exercí- do orçamento vigente:

t 'ld C ild R' cio na Escola mista de Encruzilhada, dís- A normalista Maria Helena Dias par.a
- Sr a. Irací a ac a 1 Spencer Tracy e MICKEY ROONEY

tríto e município de Bigu�çu.' substituir, no Grupo Escolar Arquídío-
beiro, filha do sr. des. Heraclí- (Ambos no seu maior trabalho) Lucília Pereira Melo, Professora dia. cesano "São J.osé", de Ftortanõpolta, por

to 'Ribeiro. -

NO PROGRAMA; rísta, para ter exerciclo, a título precã- 90 dias, a contar de 18 de setembro de

Srta IIca Ferreira: 1) O E t Tél o 6' rio, no Grupo' Escolar "Gaspar da Costa 1950, a professora Maria José da S, G,
-. ,

-, spor e na e a n. 'I I Franzonl, que requereu )ll'cenp�,prêmlo.' Morais", de Itajai, ficando dispensada da ....
'

- Srta. Maria de Lourdes Nac.
Inspetoria Escolar da 10", Circunscrição, A normalista Avany de Oliveira Pe-

Amaral; 2) - Metro Jornal -:- ALuaI. 'Francisca Córdova Rosa, Professora reira para substituir, no Grupo Escolar
- Srta. Clarísse Lessa; Preços: Cr$ 5,00 e 3,20. Normalista, classa 'G, para ter exercício Arquidiocesano "São José", de Florta-

S t E
A'

C t I ia E I di" Ci nõpolls, por 90 dias, a contar de 15 de
- r a. ugenla j()� a; "LIVRE" _

_ Crianças maiores na nspetor sco ar a O rcunscrí-

S t Alb M
.

F t ção, com sede na cidade de ItajaL setembro de m50, a professora Ida Go·
- r a.

.

a ana on es, de 5 anos pOderão entrar ua ses- Armando Beduschi. Professor Norma- mes Mendonça de Moura, que requereu
filha do sr: Des. Henrique Fon· são d,e ,5 hs. lista, classe F, para responder pela dire, licença,

tes; - ROXY ção do Grupo Escolar "Prof. Paulo Schief, O normalista Fernando Marques Trl·

Sr. Alvim Tito de Olivei� A',s 8 horas. fler", de Caçador, com a gratificação lha para subs"tituir, no Curso Primário
mensal

.

de Cr$ ,600,00, correndo a des, Complementar do Grupo E'scolar Arqui,A FILHA DE NETU.'NO diocesano "São. José", de Florianópolis,
Technicolo1' por' 90 dias, a contar de 18, de setembro

'Leo'das de To'do de 1950, a professora Helena Ferrari,
que requereu licença,vrêmio.

,

os t.750.00
o quanto custa uma enceradeira"

A R N 0/
. ,

ELECTROLANDIA:1,

,

, ltua Aniprest� Paiva li.:dificio lpaseJ-Terreo

Vida eocÍal

Ta;

Preços: Cr$ ,5,00 e 3,20.
"IMP. 14 anos".
IMPERIO - Estreito

- com - ,

Esther WILLIANS, Ric'ardo Mon.
talban, Red SKELT0N e Xavier
CUGAT e sua orquesta ...

NO PROGRAMA '

1) - Esporte em Marcha - Nac. I
2) � Noticiario Universal -

,ATUALIDADES.

Tecnicolor
ERROL F7ynn

AS ABANDONADAS

l�:'S 5 e 8 horas . .!

AS ABANDONADAS

Praia,

Com a gratificação diária de catorze
cruzeiros ,(Cr$ 14,00), correndo a

despesa por conta da dotação' 27·1-1
do orçamento 'Vigente:

A complementarlsta Glacy Lopes Pe
reira para substituir, na escola mista de
Rio Natal, distrito e município de São
Bento do Sul, por 90' dias, a contar de
16 de setembro de 1950, a professora
Rosa Lopes Martins, que requereu li·
cença.
A complementarista CorIna Teresa de

Oliveira para" substituir, na escola mista
de Linha Batista, distrito e município de
Criciuma, por 30 dias, .a contar de 8 de
setembro de 1950, a professora Patricia
de Oliveira Medeiros, que requereu li
cença.

pesa por COI). ta i da dotação 27,1-1 do or-'
çamento vigente,

Decreto 'de 29 de dezembl:Q_ de 195Q
O GOVERNADOR RESOLVE

Com a gratificação diária de treze
cruzeiros' (Cr$ 13,00), correndo ades.'
pesa por conta da dotação 27-1,1 do
orçamento vigente:" ,

Waly Regina Grun para substituir, nas

escolas' reunidas "Professora Carmen
Seára Leite", de Garuva, munlcipio de
sid, Francisco do'Sul, por 60 días, a con-

'

tar de 1° de setembro de 1950, a proree
sora Ana Maurer Lins Caldas, que re-

quereu licença.
'

Alvína "Maria F'rancisco para substi
tuir, na escola mtsta de Torneiro, distri
to e município de Jaguaruna, por 30
'dias, a contar de 26 de agõsto de 1950, a
professora Aldemira Maria Francisco,
que requereu licença.'
Dalma Ro�a Alves' 9ara' substituir, no

Grupo Escolar - Arl.luidiocesano "Padre
Aneníetav, de Fíorfanôpolts, por 90 dias,
a contar de 15 de setembro de 1950. a

serviçal Maurina Corrêa, que' requereu
licença, .

com a gratificação diária de on
ze cruzeiros (Cr$ 11 ,00), correndo a des
pesa por conta da dotação '27.1,1 40 er

çarnento vigente,
Conceder licença:

J?e acõrdo com o art. 16;2, alínea a, da
lei n. 249, de 12 de janeiro de 1949:

A Aldemira Maria Francisco, Professo
rá Auxiliar, referência' II (Escola mista
de Torneiro, distrito e município de Ja
guaruna), de 30 dias, com vencimento
i1'ltegral, a' contar de 26 de agôsto' de
1950.
,A Ana Meurer Lins Calda's, Pr'óressora
Com.plementarista, referência IV (Esco
las Reunidas "Professora Carmen Seára
Leite", distrito de Garuva, município, de'
São 'Francisco do Sul), de '60 dias, com
vencimento integral, a contar de 10 de
setenlbro de 1950.

o Mundo Pan�las de Pressão -ÁiiNO
a Cr$ 5tO,00

Grelhador�es E;tétric95
Cr$ 3OO,�
Elefrolandíá

Menino Francisco de As·
'Bis Faraco

'

- Sr; Osny Garcez:
- Menina Elizabeth, filha

,(10 sr. Teu. Gercino Gomes, do
�4 B.' C.

FÁLECIMENTO:
D. MARIA CAROLINA DA

SILVA RAMAGEM
Na Capital Federal faleceu,

-no dia 29 de dezembro do ano

p:t;óxi_mo passado, a exma. sra.,,·
-d.. Maria Carolina da Silva A's 8 horas.

'Ramagem, viuva do saudoso AS AVENTURAS DE D. JUAN
Desembargador Antônio 0'0'
mes Ramagem.
Aos seus parentes, que aqui

,residem, bem como 8JS suas fi- Pedro ARMENDARIZ.
lhas d. Maria de Lourdes Ra - IMPERIAL �

magem Lima, esposa do sr.

Heitor de Souz� Lima, alto
'funcionário da firma Carlos - com -

'Hoepcke S. A. Comércio e In- PEDRO Al'menclariz (e DOLORES -

dustria e d. Maria Ramagem Del Rio

Tavares, esposa do dr. Paulo - Notici'as da semana 50x51 Nac.

"Tavares, alto fUhcionário . de O Ratinho Sabidinho - Dese.
. 'Departamento de' Saude Pu- nho Colorido -

,

t'
blica do Estado. as condolên- Preços: Cr$ 5.00 e 3.20.

,das de "O ESTADO". IMPRO'PRIO 14 anos.
I

As últimas novidades em Maillots, Shorts, Calções e, Calças
pelos meno�res preço�, n<J A MODELAR!!!

'

Escute hoje - e tôdas às

quinta-feira, às 21,15 horas o

suges..tivo pro'grama LENDAS
DE TODO O MUNDO, com a

participação do novo elenco
rádio-teatral da Rádio Guarn

já.
Uma oferta da LOJA REN.

�NER - A Casa dos artigos de
qualidade!

a

na
Rua I\l'cipreste Paiva - Edf. Ipase • Terr eo

��������-------------------�----

PARA OS MALES DO
IÁf FI'GA-OO; ·

ESTÔMAGO e 1HTESTIHOS

o RE.ME'DIO·' QUE

\
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,I Dr. CLARNO G.
-:.. GllLLE-TTI·
ADVOGADO .

. Cl'lme. e 0(••1
OODiltltu1g&o lia Soel.doei..

NATURALIZAÇOE�
Tituloa OealaI'Gt61'loa

F..moit61'lo • R••ld.nolo
Ruo Tbacl.nte. ti .

.

FONE •• 1458

.oRA. WLA.oYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
•

DR. ANTONIO ora MUSSI
Médicos

Gtrurgia-eUnioa Geral-Partoa
DR. I. LORATO FILHO
Doenças do aparêlho

.

respiratório
TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêú
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T., Ex-interno e Bx-:
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarões. (Rio);
Cons.: Felipe Sehmídt, D8
Consultas, dia_riamente,

das 15 às 18 boras.
Res.: Rua Durval Melquiades,
28 -:-- Cbácara do Espanha

Servioo compk!to e espeeialisado �II DOENÇAS D.
SENHOMS, com moderaoa métodoa de diagQó.tfeo • tra
tamento.

COLPOSCOPIA - HISTER�- SALPINGOGRAFIA - 11]1-
.

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas curtu-Eletroeoqulaolo
R,ios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: ",ªua Trajano, nO t. tO andar - Uifie10
do Montepio.

Horirio: Du U is t2 hora. -'- Dr. MuNI.
Da. 15 áfl t8 horas - ·Dra. Mulel.

Rellidênoia - Rua Santo. Dumont, 8, Apto. L

\

roMIPAN�� [id) ��" RO� CO�TRA
� ACCIDENTES DO TRABALHO A

, S201! SOC'AL'

PORTO ALEGRE
.....eune som ... aeabamento ;
solidez••. no pian'o perfeito!

r .

Além de váríes modêlos para
\pronta entrega... êste-maravi-

\

Ihoso piano pode serseu hoje
mesmo, através do plano' de
pagamento a longo prazo!

...

SchwartzmaOD
REPRESENTANTE
para Santa 'Catarina

KNOT S/A
CX. 134 - Tel, KNOT

Praça 15 de Novembro n.20
2°. andar

Florian6polis

RUA VOLON ,'ÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 . I.· ANDAR

CAIXA POSTAs., G83 • �ONE 6840 - tae:GRAMAaI IIPROT,ECTORAo

AgeDCia 6�ral�DJra Sta. Catarina
x '. Rua Felipe :,�nmidt. 22...:..sob.

C�ixa �ostal. 69 _:" Te' "'Ploteclora" ._ FLORIANOPlILIS
.. •

éõMPANDíÃT��T'Dl'-BAiiÃ,f·"
""�

FlIDdaél. em.1870 - Séde: BAHIA
INoaNDIOS E TRANSPOR'tES
� •• Bal...:••• '1'"

CAPITAL II RESERVAS ...... •••••••• C!1
Reapouablldadea • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cr'
Re-ceita •••••• • ••�. •• •• • • •• • •• • • • •• ••• CrI
Ativo •••••••• •• -1* • • • • • • • • • • • • cre
Siniltros pago. ao. lUtima. 18 ano. • '.. • Clt
Relponaab�dadea ••••••••••••••••••• _Crt

Dlretorea:
.Dr. P••IIIlll••'Utra l'reIre

'

•• Canal••, Dr. Prala.1He .. IN.
.

.Amlo 1I__rra, Dr. 10aq.l_ Barreto d. AratJ•• ,,1M :,UnL
..."._T_-_....,.._-_-#_-_-_-AW_�_-J:a._.---*-'7f&------.......-JP'--...

-

...,.,- • _ ..-....-.-7_...1.,_ 117.. a% u u • '"

141_ 1181,10
••171.401:711,t7 -

,

'7.051,241,10
142.111.101.10
1I.fS8'111',10

71.7H.48tAot,mo .

TINTAS PARA 'PINTURA
COTTOMAR

"

Tranaporte. regulares de carga f de, t j to de

,SÃO FRANCISCO DO SUL para N�'l IOIH
, lnfol'mClgõe. oomo. Agente.

II'lorianópolil - Carloa HoepckeS/A - OI - Tetetoae 1.212
São Franei.co do Sul- Carlos H:ltpcke S/A -Ct - rele_lon·� 6

., &

( (t,1. 'elea�
. \1111 � tMAClt

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

o 8.�i.

" RADIOTERAPIA
RAI'OS X

DI. ANTôNIO·MODESTO
Ate.d.. &riameate, ao HOI,fta) •• euwa..

Dr. Lins· 'N'cves .

ttnter .a )lateraid"•• _"I....
B....tat •• Clrl....

CLlNIC& DE SENHORAS - CI-
RURGIA PART6S

,;�ó.ti�o. controle' 'e trataroentü

'lpecl.alisado da gravtdês. mltnr
lO. da adoleac!ncla e da menopÁu
!l.. Pertub.ç� menatl'na.l&, 1 't�._ .:

'..�. fi tumor... do aparelho ."ni·
d feminino.
'\)el'aç�•. do utero, ovlJ1oa. tram·

u. apendlee. hérnia. varia.. etc.

Il"Ilrlia ptistica do perineo (m·
aJ'U)
.!SISTENCIA AO PARTO I!I OP8-

RACOES OBSTETRICAS
�....çu (Ilancbdatee. tlroid., od·

toe, bipoPt.e, etc.)
,tsturbio. itervoa� � t:aterllida<1·
Regimes.

oamltório R. Joio Plnto, , .:._ 'hL

m
.

Reald. R. 7 de S�tembro - IEdlt

I'U • S""(;uwa - T�L Me_ .

Dr. Newton d'Avila
ClnrPa lenl - Doellt;u d. s......

n. - Proetolqla
EI.trlc..... .6dlc.

eounltório: Roa Vitor lIetr.l.. •.

• - Telefone 1.307
Consultu: As 11,10 hora. •• taro

.. du 15 horu em diante
Residência: Roa Vida} Ramo.· ..

• ,..;.. Telefone 1.421.

O,. MárioWendhau.en
oIbo1. .Mica t. aclal_ • cri_·
00IUldt6r10 - Ruà .Tolo PlDto. 1.

Telef. II. 7.
�ta da 4 b ......

......uIa: lJelI,. � .. ...
!l'eId. III

Dr. Paulo Fontes
CllDico • operador

CautIltllrio, Roa· Vitor Veln18. ...
Te1.foM: 1.4••

OoMultu 4ae 10 b 11 • ÜI 14 U
• , !ln. ROIeidbcia, Rua BI_

ll. - TeIefoM: 1....

I·Dr.Milton Simone Pereira
Clini� Cinirgica

••I..ü" .i., Senhor..

CIRURGIA GERAL
,I" Serviços dOIl .professorell Bent'
,teto ÍIIIontenel!lro e P,ragibe No

gueira (São Paulo)
')oDJIultae: D.s,U ia i7 hor.u
tIlVlII Fernando Machado, 10,

Dr. M. S. Cavalcanti
QIalea gcluai._ta de ......

.... &.0.41 :'O, !41.,.,,�)I ..... lt·

>""..1\' ..oi ... ,....UI:� ;, 4

"VI'RCiEM ESPECI.ALIDADE" da
elA,W;E:fZ�}L][N D USTRI 1.L·JOlN V[Lf� �':\t\2ra�

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
--------------�--------_.__----_,_.----_==--,--�q-------"���

D,. Polydoro E.-i.lNago
M"'ee' ..........

.. B_plta! d. Caridade .. fit't1>.

rianÓpolit. AalatenM •
Maternid....

JOeIlçu da. órgi08 interaoe. ....
eialmente do eoraçio e "fu.o.a

lJoeIlçu da tirolde e demat. Ika-
du1u inter.'

..;Jbdea • cirUrgia de� -

Parlos
fISIOTERAPIA - ELBCTROc..ua,..
DIOGRAFIA - METABuLISlIl()

BASAL
tORARlO DE .CONSULTAS� ._

D1lr1amente das 15 .. 11110--
ruo r

ÇONSULTORIO: ,,

Roa Vitor lIetrelea .. II
Fone mannaI 1.'101
USm:&Ncui

A:�errlda Trompowlld •
Fone manual 711

,,:0,•. Roldão Con.oni
•

CIROIlGIA GERAI, - ALTA CI·
aURGA - JlOI,.STIAS D. • ....

,fNHOJtAS - PARTO'
......... ,.Ia .-ws.ü de ....
_ .. Uldftnidade de .. Psele.
lIIIde foi ."Iatente par rir!cII' __ Ia'

hni91 Clr6r8lco do � �.
CIn'tN ••

Drlltlfa 40 eet6mqo • 'riu eIfttIIII·
. "J. I� deI..do.• --. tini

_ ri... ,..óatata, 1IaI... ....
",ri.. • 1naPU. VaricoeeIe. 1IYf'I>.

ceie, ftri_ ..........
Cnnltu: Da. S t. 5 lIOC'u, I ,.
..eU,. SdImJdt, 21 (ehoiI de Oua

!'uateD). TeId. 1.5,.
a..Uwel.: Rua Katene J..... l"l

TeIaf. •• 164

Dr.. A. Sentaela
(I'ormado pela Paculdacie ft.
ui 4. lIedIclna de Un1..nl411tM-·

40 Brull)
Ill6dlco ,,ºr COJlCW'80 d8 .....�.
� 8 P&l.copatu 40 D1Itr1to

\
Pederlll

1IIr.IDteZ'IlO de' lloepltal hlqw.a.-·
t:r1eo e IIaD1c6D11o JucUciArlo

da Oapital PedI'1l'al.
IIIt-Interno d8 &anta OIlA ele ..
..-1córcUa do 810 4. Janetrc
oumOA. ·KJU)IOA. - DOIIlfO....

lOBV08AlS
Ocmaul�o: 8d1ftc1o AID6IIa

a'eto - lIaJa I.
BesUl6nda:

A'l:enida Rio Branco, 11'4
Du la. AlI la lloru

, Tele1oDe�
OoDIIultórl0 - 1.....
....cl6nc1a - 1••.

o TAU D. l'l'U.ü
Preftre..........

Pro�
.

LIV:JI.A.RIA "I.�
� Jt()ü

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

C&!IAJI a; TmBRDOII
POMU. V••. cuu ou � ...

nnder'
. l'I'40 encontra oomprador'
Entregue ao I.1IIcr1t6rfo ........ n F

... L, Alva .

au DIodore ••

" .

. s��Ã2 yIRCtRA·
-I- ••

"'"

Esp EC!A� fOr :1E

�_=n_.ea�Jf��r-ftl__----.---.__--,-wu-.�-�5_' �. = ,__= ·����

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

\

v ESTA.pO-Quinta-feira, 4 de Janeiro de 1951 . 5

f LuaB, BOIB BB AGeSTe
, PROGRAMA PARA O MÊS DE JANEIRO

DOMIN.GO DIA 7 - "SOlRtE", COM INíCIO ÀS 21 HORAS. SÁBADO DIA 13 - "SOIRtE BLANCHE", DE 1951, PARA REPEnR E ULTRAPASSAR O

�tRANDlOSO SUCESSO ALCANÇADO NO ANO PASSADO. DOMINGO DIA 21 - "SOIRtE", COM INICIO ÀS 21 HORAS. SÁBADO DIA 28 -, PRIMEIRO GRITO
DE CARNAVAL DE 1951. - TODAS QUARTA-FEI,RAS, DAS �o ÀS 22 HORAS, "SOIRtE MIGNON'\

Servícos Aéreos «Cruzeiro Escritório de Conta-
-do Sul» Lida. bilidade �anta

CatarinaFundada em 1927
.

Conforto ..:.... Seguança - Rapidês Dirigido e .oríentado por tê-
NOVOS HORARIOS cnicos diplomados e compe-

SEGUNDAS-FÉIRAS, - Fpolils. - Joinvile _ Mafra _
tentes. ,Aceita-se qualquer

lU. da Vitória - Laj-es (Ida e volta). Saida agência 7 ho- serviço atínente ao ramo, in- ,

clusive correspondência.,:;ras.
, Preços módicos.

TERÇA§-FE'IRAS'- Fpolís. - Curítíba -' S. Paulo Cx. Postal, 3-18. Florianópolis
- Rio. '-:- Saida agência 5,30 horas.

,
Rua Crispim Mira, 41

,

- Fpolis . .,- Curitiba - S. Paulo e Rio. Saida' agên-
. - '

'St&�· Cat�rina
<cia 11,15 horas. ", '. ,\o. "CLINICA E CIRURGIA DOS. o

'

- Fpolis. � Mafra _ Curitiba _ Itararé _ São I..HOS - OUVIDO:""': NARIZ E GAR
-

GANTA DO
.Paulo. (Ida e volta) - Saida agência 7 horas. DR J J B I1TQUARTAS·FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - São Paulo • '. • ABRo O
- Rio. Saida agência 9,30 horàs. Formado pela Fllculdade Nacional

ie Medicina, da Universidade· cipQUINTAS-FEIRAS -' Fpolis. - Mafra - Curitiba -- Brasil. EX'assistente dos Serviçol
1.0 ::ItararéIS. Paulo' (Ida e' volta) -,Saida agência 7 horas.'! !le Orralmológta, do Professor Caldas

_ Fpolis. _

- P. Alegre _ Saida agência 2,30 'horas
Brito, da Policlínica Geral do Rio
de Janeiro, e de oto-rino-laringologia

SEXTAS::'FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - São Paulo do Professor Leão VelIoso, Hospital
-- Rio: - Saida agência 5,30 horas. Moncorvo Filho,

, , Consultório: Rua Trajano, nO 3]
1- Fpolis. -,S. Paulo - Rio - Vitória --Salvador LO andar

.

.

-- Saida agência 6,30 horas. Atenderá, diariamente, a partir de

"- Fpolis. _ Joinvile _ Mafra _ U. da Vítóría _:... Jía 1° de Novembro, no horário da
,
\4 ás 18 horas. .

:Lajes (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.
SABADOS -' Fpolís. - Curitiba - S. Paulo - Rio -

::Saida agência 5,30 horas.
#� - Fpolis. - Mafra - Curitiba - Itararé - São

Paulo -'Saida agência, 7 .horas.
DOMINGOS - Fpolis. - P. Alegre - Saida agência

':9,30 horas.
. MACHADO & elA S. A. - Comércio e Agências.

FLORIANOPOLIS - Rua João Pinto, 12 - Telef. 1.500.
BLUMENAU - Rua 15 de Novembro 1.326 - Telef. 18,
ITAJAI - Alvaro Luz - Rua Dr. 'Lauro Muller, 26 -;-

Telef. 211.

SUB-AGENTES, ,em Laguna - Tubarão - Criciuma

-; ._--

AV .1 s o
O Clube de regatas Aldo

LUZ, 'comunica .aos possuidores
dos bilhetes da rifa, de 2 apa
relhos de jantar e caté, que
devia correr no dia 23, do cor

rente, que a mesma, ficará
transferida para o primeiro
sabado de fevereiro próximo.

,

A DIRETORIA

CURITIBA TC.UCRAWA: PROSEBR�$

Modelo ARe-S-p Modelo ARe 515

Aborrecido?

"::?'

1 E com razão, porque toda boca contém milhões '

• de bactertas que, produzem 011 ácidos causadores
das dolorosas cáries. O Creme Dental Kolynos con

serva a saúde, porque dá completa proteção,aos den
tes contra as perigosas cáries.

Satisfeito com Kolynosl

, 2. Natu1;.alme,nfft1"" Kolynos �lareia 011 dente�, por-
, que limpa melhor. Sua espuma penetrante e de-

r:�# liciosa alcança todos os intersticios. Kolynoll '_torna o

��f seu sorriso mais encantador e refresca o hálito. Com
,

pre Kolynos hoje mesmo e... use-o 'toOOIl os dias 1

<:::", :��

'Combate as cáries

Agrada mais

Rende mais

Não' há nada melhor que r

KOLYNOS para combater a cárie d e n t a r La;
K-411-P

V A L V U'L A S

."ilipe
MAIOR ESTOQUE,

Atlântid,a Radiá cat.lda.l'

( Rua Trajano, 31

Atlântila Rádio Catarinense Limitada
apresenta mais ,2 i08Dperaveis modelos para 1951

, CAKACTERISTICAS: .

;; 5 valvulas: Ondas: longas de 550 a 1700 kc[s; curtas 6 a 18 mcs. 50 a 16 mts.

III Alto-falante 61[2 polegadas" tipo pesado: Tomada para toca-discos.

I11III Trar:sformador un�vers.2'l para 90, 110, 180, 200 e 3,20 volts v.

9i
Vanavel de 3 secçoes _ FI com nucleo de ferro _

Caixa de IMBUIA de luxe.
_ Grande alcance: ,1lta sensioiluuule : Som natural.

, }
•

I
IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-

,

'o E�'TADO-Quinta-feiraJ 41 de Janeiro de ltl51
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(,Ii\,
--,_.-----�---;.-\ ----� . tn

l

. '/ }\
} . I {

,
.

,
.

.

I
.

,

�01dPAN}lIA.
\

-

I

.

.,
. ",'" ,,-: .� �. .,..... � .... ,

..

• •

/ ,

. Trânsportes Tenestres
Tra nsportes Maritimos

. Acidentes PessoaiS ,

Autoínoveis .

. 'Incen.dio/ .

. ,

.
'.

. Cascos,
"

. ..

'. .

�
.�

'.......

'. Sucursal de . Santa . Catarina ••
. ,.

,
-

,
'

.

. I·

,
-

,

'" Praça 15 de Novembro, 22 _. 2° .endar
. í

.Telegramas: PROSEBRAS
.

c.

. �

.

\
. "

.', \, .

.

'. "Caixa Postal 139
. ,.' .

I

i,', -

': .') -' ,

r

.:
J ,

. TELEFONES 138·8 __ 324 .

/ .

. ,

.

.1

-

, Aceita Agentes no Interior
.__ • .....··- • .-.--..,..,. 4

, . ,
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,(..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:+:+:�:..:�:�:�:�:+:(�:�:�:�:�:�:+!:�:..�
....
'.. .

.

��.
..t '

. . �t

i tç,�)/� c, _' _,i ftlfaiaiãfrâ .AMello
t Trasnportes Aéreos Catarineases. 5.8. 'i. _� RU_'.P'e_liPPc_SCbm_iót4_.'1---

i 'Agora, sob I! orientação técnica da- CrnzelrO 'do Sul i ASS. ::s s!-:::;:dc?::::ri::bIiCOS
..�.

ESCALAS ..

'

..�.
� �
�i· As $EGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS: �i·�.'+ Rio-Santos-Paranaguá-Curitiba-JoiÍlivile-Itajaí- ....
..�.

.

Lajes ,e Porto Alegre. ..�.
� �
��. AS TERÇAS, ,QUINTAS E SABADOS: ":.1:e. Porto Alegre-Lajes-Florianópolis- Itajaí-s-Joínvíle ��.
�. Curitiba-Paranaguá-;-,Santos e Rio.

-

..�.
�. ), �i·
t Modernos' g. possantes aviões ': Dougfas f
y \ y.
�i: Tarifas reduzidas ,', �i:
,�t'+ "�:.�.'+ , TRAFEGO MUTUO COM: •••
�.

C I R
......

��� ruzeiro ,da Su - ia ..�.
�� S 'P AI ..:. ��-�

...��
.

dvag- ot.o esre ..�. Colégio-�� 'Plultã�Mõfitevidéo ..�+
�� .

.. ..:.
� �
�� PAS�AGENS E CARGA : ..�.
�

. �
�.� Florianópolis : Fiuza, lima & Irmãos .!.
'��� .�.
I I Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565 �

.,;. .

", ......
���. '

..�.
��.I Anência CRU.,ZEIRO DO SUL

r

..�.
If; � , :
l1., Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500 �:.
(t'+, " .:�

_ �i� Em If·ajaí: Luiz Noceti �i:
�t'+ Rua Pedro rerreira (Ed. Bauer) Telef. 329 e 330 �t
Y ,(

Y
�t'+ Em Blum608U: Aqência Cruzeiro do S�I �t�
�t'+ Rua !slde Novembro, 1326-Telef. 18 �:. . �

.

* Em Jolnvlle:R�2,CpriS�?1�rc}�}I. ��i"'il1a&) • Ltda. > i' � Viagem com seguranca e rapidez I,y • y ,

\

�i. Em' outras cidades do Estado com õS sub-aeentes �i. so NOS CONFORTAVEIS l\dCRO-ONIBUS DO

�t'+
.

da Cruzeiro do Sul �:�.... .'
.' , ....

•� � �..�.-t.. � � � � � � � � � � � .,.., � ��� � �_� � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � ��� � � � � � � � � ��v� � •

Fal»rlaante • dhtl'lbuldar.. ela. .famada. oall�
leag8•• -DISTINTA-' • RIVET��PaHu. a� ..,ali;
d. IKIrtlmeata d. oa.emball ,llaada••' I»rll'l
'balll • balelto.; algadle., 'ma.«u. e a9lam.atol
pa,. Iilfalat... qu.� í.aeb. dlretamea,ta da.

ISnrl� Oom.,ol••t•• do Intello. lio .entl�o de'.:lhe fa.e..m "'1m_.�,
'

Florlan6poU.a::I '1FlltIAIS em ,t'Blllm.r.:Gu:.�Laje.. '

h fiAi ªiAflÇA'BW l:\li\ttCSllifwtetz:JlJ'4!iial:ll!I#NallIiI m*IIiIIII_IlIII lII1IlI IEL'I iSlI_IlllilliEI!!I__nn;;zm=_1IIlIl1lll'_j'''IlIIIMWJ2ililliIMmSi)anrAYlii_

VENDE-SE
1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

(CB A C' C E L I"
r.om t'.an':'t'irlarlp. nar» iRO lit.ro," dp .sorvete, PqiliDlúlJl r.om com

,

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

tor de 1 H. B. em perfeito estado de funcionamento e conservação.
TRATAR NO "EMPóRIO ROSA".

Crédito· Mútuo Predial,

• ••••
'

••••••.:••a ,._.=!� let1

Comunicamos ao,s nossos prestamistas e, ao publico 'em geral qu�
em virtude de já estar novamente funcionando a LOTERIA FEDERAL
reiniciaremos nossos SORTEIOS normais a partir de dezembro, em

diante mensalmente, pela ultima 'e)ttração de cada mês.
Outrossim comunicamos que por determinação do Sr. Fiscal de

-Clubes de Sorteios, fica esta Soci,edade agUard�ndo o despacho da au·
toridade competente para designar a data da realização dos Sorteio�
atrazados, face a paralização da LOTERIA FEDERAL, agora já em no·

vas a.tividade�.

FIUZA LIMA & IRMÃOS
Co'ns. ;

Mafra, 37
Florianópolis

••Iho.... fdbl'ioa.= A Caiu ".i\ CAP'IT.iL- .hemo II '·.tewvJo dOI
, .1.Uo CDt•• de .f.t!Jolil'em flUGI!.' Gompl'u,,' MATRIZ :.m

.wasS\it;Q'.4Mpl:;::;;i$w!+i

SERVIÇOS MlIDICOS .

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

14 às 15 horas .

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

consultório). Aos sábados, na
,

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

.:_ Diáriamente das 15 às 17' horas
- (exclusivamente crianças em
seu consultório).

·Dr. Antonio D. Mussi - Operador.
Observações - A Associação não se responsabiliza

por nenhum tratamento especiali·
zad,? �em a pr�via indicação dos
médicos da SOCIedade. Nas vísítasà domicilio o transporte correrá
por conta do associado.
Naldy Silveira - 2° Secretário,

7

,QUER VESTlR.SE' (OM
'

''cONFORTO I 'E1l6AHClj 1

Dr. Renato Costa

Dr. Miguel ,Sales
Cavalcante

Estadual, Dias Velh6
,1

"

EDIT4L
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO GINASIAL

i - ia época:
a) - inscrição - de 15 a 30 de novembro '

b) - realização - Primeira quinzena de dezembro nos dias 1â
14 e 15.·

'

\
•

, 2 - Documentos: Certidão de idade.' com firma reconhecida'
, Atestado de v,acina,' com firma reconhecida:

Atestado de saúde, com firma reconhecida:
Os documentos estão isentos de sêlo por lei.
3 - Inscr-ição: "Deve ser requerida pelo próprio candidato ou

por seu responsável, e dirigida ao diretor do estabelecimento co'm a
declaração de que não se inscreveu. nem se inscreverá em' exames
de admi.ssão, em outro estabelecimento. na mesma é'poca.'

.só serão aceítos candidatos que contem, pelas menos ii anos
completos ou por completar a-té 30 de junho 'de 1951.

'

4 - Provas: O exame de admissão constará de provas escrt
tas de português. de matemática, de geografia e de histõría do Brasil.
sendo eliminatórias as provas de português e de matemática e não
podendo prosseguir nos exames o candidato que não alcançar pelo
menos nota 5, em qualquer delas.

.

R4?IDO «SUL-BRASILEIRO»
•

Florianópolis - Itajai - Joinville - Curitiba

Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

VENDEM-SE'
As resid-êneias, com grande area de terreno, situados à rua Frei '

Caneca, urs. 152 e 158.

Tratar à rua Sà!danh'a Marinho, )"0 18, diáriamente.

/'
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No mondo 'do rádio
t da T. V.
Um .apêlo. para que se dê maí- Do numero de 15 de Dezembro de 1950 que acabamos de:'

or atenção aos problemas dos no- receber, da esplendida revista CHACARAS E- QUINTAIS que'ticiários de TV acaba de ser,
se apresenta com 150 paginas ilustradas em preto e côres, des-feito em New York, durante a

reunião anual 'da Associação Na- tacamos, dentre 70 títulos do rico e val'�:do sumári�, os se-:

cional de Diretores de Noticiá- guintes originais assinados por renomados tecmcos das.,
rios Radiofônicos. ' A Associação ciencias agronomícas nacionais : OLIVAIS DO BRASIL, D)r_:,
acha qu� os n?tici�rios da TV sã? I Pimentel Gomes, O. TUCUNARÉ NOS .kÇUl?ES DO NORDF I:S
de qualidade infer ior-, e que mUI-, TE DO BRASIL, Dr. Rui Simões de Meneies CRIANDO I :lEttas estações não se estão preocu-; RÚS EM CONFINAMENTO J 'Lins A Ab-REOM:::CI.NA, �Ü' ..pan do em melhorá-los, fazendo

I ,.' �se , � -.,ft-' ,

experiências e esforçando-se por I
TRATAMENTO DAS INFECÇoES INTES�INAIS DOS CAN{{\

encontrar soluções para 'as ínu- RIOS, Jeronymo li')cha, VACAS DE L-EITE E FEBRE AFTO\.,
.' . . , .

.

.

'

. meras questões que surgem quanc SA, Prof. Outubrino Corrêa, COCHOr:ULHAS DA JABOTICA- �\Dano Garcia, \ Lila Seara García, Francisco Pedro Garcia, do se trata de apresentar a noti-
BEIRA D J

'

Pi to d F CARNE'IROS E FEBli>g.!D
.

OI b 'd S' G
.

M
.

B d t Garcí Costa I
r. ose In a .onseca,aria

.

a ra es eara arcIa,' ar� e�na _e e la. I cía pela video..,
.

,_ AFTOSA Dr. M. d. A ice RECEITAS DE "PÃO DE MEL" Dr.,e Murílo de Sena Costa - pais, irmaos e cunhados

I
No curso da mesma reumao, I

' pi ,
.

_

'

, 'do Ben Chatf ield, da estação WMAZ, Amaury, Prof, S. Decker, REPRODUÇAO DAS FLORES GER""

DR. MURILO GERALDO GARCIA de �acon, na Geor.gia_? foi eleito BERAS, Prof. João .S. Decker, INDUSTRIA�IZ�ÇÃO DO P,U'-,
" '-

o presidente da associaçao. MITO, Drs. Gregorío Bondar e A. H. da Silveira, O �AL DE.convI�am os am�gos, parentes e pess�as de suas relações A National Broadcasting CO,m- COZINHA E O COQUE'IRO, Dr. Gregorio Bondar,' .'\8 O-:':{_E--
.

para a missa de 7. dia, a se realizar no día 8 do corrente, se- (pany resoãvel aumentar- o preço UIAS DO COELHÓ G . H li t f ld CULn-tTiRA 11d f,'
,

730 h 'C I d C I'
.

Sagrad Cd' h d TV q antes
I , ermano . a z e, 1,_

.gllr: a- eira, as ,
. ora�, �a .ape a o o egio o 00- a m�la ora e

'\
ue

_ MILHO (PREPARO DO TERRENO) Dr. Julio Di Paravzoiraçao de Jesus em mtençao a sua alma. custava 16.000 dolares e que ago
-n .' ',I ;-., ( __

D d
., ,

t
.

decí t ra passa a custar 21.780. J. orres, PLANTAS EM VASO NO GRUPO ESCOLAR, Dr. Jo.V:1'
.es e Ja an eClpam agra eClmen OS aos que comparece-' "

. ,

.
I.

A' "'.' Note-se que este preço é para S. Decker, CARNE'S DE JACARÉ, Dr. J. Sampaio Fernandes,•.rem a esse ato de fe religioso.
a rêde de TV. da NBC, que vai, de NO MUNDO DOS INSETOS, a FAMILIA Do.S' CICJNDELI- \
costa a costa do pais.

. DEOS Dr. Oscar Monte TRIBUNA DOS'LEITORES DA eRA I

A Crosley Broadcastmg Corpo-' ,', •

ration acaba de oferecer uma boI- C QUI. - AINDA COGUMELOS� GALINHAS CHIFRUDAS:.
sa de esludos para a Universida- MARIMBONDOS ATOMICOS; BOI SUA, SIM SENHOR';:
doe Xavier a fim de que sejam es- ENXADA, SÓ DO BRASIL; CÉRA PARA ENXERTIA; TER/L_
tudados os efeitos d�s programas SIDO CÓLERA?; AINDA O PEQUENO TRATOR; C.UIDADo.S.. ,

novas ?e._ TV sôhre as cl'lanç�s,' suas
A SEREM TOMADOS NA C.ULTURA DA CEBOLA, Dr. Con-Idéias, sua forma de agir. A bol- .

sa 'é de 2.500 dólares, segundo radi A. Campacci, MILHO HIBRIDO E O LAVRADOR, Eng?'
anunciou o presidente da Crosley, Oswaldo B. de Menezes, UMA MOLESTIA NÃO PARASITICA'
sr. James D. Shouse. DO TOMATEIRO, Dr. Olimpio de Toledo Prado, CAPINAS ,E,
As rêdes . de. TV dos Estados IRRIGAÇÃO. DA BANANE'IRA, Dr. Julio Di Paravicini 'T�r

Unido.s estão lutando para conse-
res, OLEO ESSENCIAL DE Ho.RTELÃ PIMENTA, Dr: Amaro

guir os serviços de' um burro ...
Trata-se de Muffin, o famoso bur- Henrique de Souza, MELHQRANDO COQUEIRAL E BANA-"
ro da TV inglesa. Na verdade, NAL, Dr. Gregorlo Bondar, FAVAS COMO ESTAS, NEM EM:.
Muffin é de propriedade do norte- PARIS (íl. em côres), PLANTANDO CAFÉ, Dr. Rogerio de
amer-icano Victor Roudin, que é Camargo, COMBATE ÀS BICHEIRAS, Prof. Outubrino Cor
quem deve receber os direitos au, rêa, A PAGINA DO CRIADOR DE GALOS COMBATENTES.torais. ,

Muffin é um burro de mentira,
- Co.MBATENTES DO RIO; PENAS FRACAS; AVES, OVOf5'

ou seja, é um boneco. E GAIOLAS; Co.MBATENTES DE MAIOR PÉSO; FALANÓO>
BilIy Eckstine, que acaba <ríe EM GENÉTICA, 'J. P. Gurupy, 'Alfredo Garcindo e Heitor Ta

assinar um contrato para filmar vares do Rêgo, ÁRVORES DE NATAL, Engv Mansueto R_
em Hollywood e outro para gra- Koscinki, SABAo. REFINOSO, Dr .. J. Sampaio Fernandes, OS
var. está també� aprO?thando ��- ,TRATORES. E A PRODUÇAO NACIONAL" FRUTIFICAÇãO"las para uma vlagenZlll a preVIa .

.

�

." Europa. O contrato de grava- HOMOGENEA DO CAFE'EIRO, Dr. Rogeno de Camargo, CRI-
�ãO de BilÍy sobe a um milhão ANDO ABELHAS, Antonio Pinto de Oliveira Junior, TRISIT-
de dolares. ZA DOS CITRUS, Dr. Geraldo G. da Silveira, SOBRE ALI-

'

Não de esmola nas ruas. Auxilie MENTA:ÇÃO DO GADO LEITEIRO, Rubens Malta Campos..
as associações heneficíentes. PORTA-ENXERTO DE MACIEIRAS, Dr. J. Seabra Inglez de'

Souza, CAJUS E VITAMINA C, Dr. Lauro P. Xavier, CRIAN�
DO PASSAROS EM ,LIBERDADE, O AROMA NA ALIMENTA-

«Dnidos da çxo DOS ANIMAIS, PLANTEMOS UM PINHEIRINHOL

Prafla Il:u PHLóX, LINDAS FLORES, VITAMINA B-12, AUREOMICINA,-
v " E ACIDO ARSÓNICO, TOSQUIANDO CARNEIRo.S etc. etc.

Ésta é a mais perfeita ES- .

COLA DE SAMBA, que fará'
.

_

sua extréia, dia 9, na proxí-
ma TERÇA FEIRA, na Radio
Guarujá, CARNAVAL NO. PA
RA�SO, com os maiores suces

sos para o carnaval, direta'
mente do palco auditorio, que
será um verdadeiro pandemo
nio carnavalesco. UNIDOS DA
PRãÇA 15, terça feira, na Ra
dio Guarujá.

.
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t Dr. Murilo Geraldo Garcia

TINTAS PARA IMPRESSIO
C o T T/O M A R

/

'Diário da .Me'ropole
"-

Ano novo; Esperanças
(ALVARUS DE OLIVEIRA)

, /

Despontou o novo ano, com o barulho de buzinas, com o

badalar de sinos, com o apitar dos navios ancorados no porto,
com a zoada da criançada que espera a meia noite. para ir
bater com seus martelinhos-ou pedras nos' postes da rua, Che

gou o ano novo em meio a festas, em meio a saudações com a

taça erguida cheia de vinho ou de champanhe, no lar ou nos

"revaíllons", Assim desaparece mais um ano, enquanto um
- outro surge... Mais um ano que se vai. Outro mais que nos

vem, Mais um que vivemos, Menos um que viveremos ...
---

Nêsse embalo de tempo, a vida passa, sem sentirmos ...
Nossa esperança de um amanhã melhor, a existência se es

vae , .. E um dia chegará o fim, não do ano, mas de nós mes

mos. .. Aquilo que começa tem de acabar... Todo principio
.

tem fim, ,eÍ!S a sábia lição da vida.'.. Com os povos, com as

coisas. •. com o tempo, com a humanidade.

i951 'é uma incógnita para todo brasileiro pelo novo

governo que virá. Há esperança de melhores dias. Esperança
que se renova em todo ano que começa. Em todo governo que
vai ínícíar-se. A Esperança é. a ultima que morre, diz o rifão.
E ela é apanágio do homem.

,

1951 não representa, para nós brasileiros, apenas um ano

a mais que se inicia. É uma nova era de governo que vai ter

começo. É um .novo período cheio 'de confiança para uns,
cheio de duvidas e de sobressaltos para outros.

Temos que confiar e que cooperar para que vença o Bra

sil no final. Todos somos brasileiros. O Brasil é nós mesmos.

Precisamos trabalhar dentro da Paz, unidos, para que obte

nhamos progresso!.
Roguemos a Deus para que dê Clarividência aos homens

que nos 'vão governar. E qu.e coloquem o 'Brasil acima de

tudo!

(Lida 'ao m�crofone da Rádio Guarujá).

I SERVIÇO ,DE METE0·
ROLOGIA

Havendo mudado sua agên
cia

.

e séde para a rua
__
Felipe,

Schmidt n, 14. Telefone 1053,
A. T. A. C. - Transportes Aé
reos Catarinense S. A. espera
continuar sendo a preferida.

Previsão do Tempo até ás 14
horas do dia 4:
Tempo bom passando a insta.

vel sujeito. a chuvas e trovoadas.
Temperatura: estavel
Ventose De Nordeste' a Suéste

frescos.
Temperaturas: Extremas de ho

je: Máxima 28,0; Minima 20,0.

PARA FERIDAS,
.

EeZ-EMAS,
INFtAMAÇOES,
C O C .E I R AS,
F R I E I R A 'S ,

ESPINHAS, ,ETC.

C!HA CaRAS E QUINTAI�,

.
A Evolução, que se demorava apenas nos jovens ad-

vogados Cruz Lima e Telmo Vieira, veio agora com lisfa,
aumentada: o Saulo, o Oarlinhos.

E gritou contra o fato de, no passado, aludirmos da---'

qui aos rapazes da Evolução.
Nós só fizemos isso antes da ínrormação do orgão:"

sôbre os s_eu.s propríetáríos.
De agora por frente, rapazes não!

Os srs. Saulo e Carlos, evidentemente, se foram bro-:

tmnos já faz muito tempo; se foram rapazes, também não>;
foi nestas ultimas décadas. São, hoje, pol1t'�cos de agude

:

senso, parlamentares de fino trato e gozam daquela ídade-:

que Ele chamaria de provecta!
.

Retiramos, pois os rapazes'.- Por duass razões:: _ la '-'-
,

em homenagem ao Ano-Novo; 2a em homenagem à Boo

., � .lução, que desta vez não' saiu só udenista. Saiu trabalhís- .

ta também.

•
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