
,
.

HOMENAGEM AO SRe .

'

ESTADO E À EXMA. SRA.
'" DA SILVA

Consoante anunciamos, no pró. des, Francisco a-

ximo dia 18 do corrente, Os nos-, res, Hubert Beck, João Bonassis,
sos círculos polítícos e sOCIaIs Élia& M. Elias, Oarlos da Costa Pe-

, prestarão ao 'eminente governador reira, Osvaldo Machado, Dionísio

do Estado, dr. Aderbal Ramos da Damiani. Bruno Silva, João Ricar

Silva, significativa homenagem de do Mayr, Dalmiro Duarte Silva,
apreço e solidariedade, traduzida Raul W,endhlausen.,. Cap, Dr. An,

num jantar, a r-ealizar-se, as 18 hs., tonío Batista, Domingos' Aquino,

,. no salão nobre do "Clube Doze de Oscar Rodrigues da Nova, João

: N. 11.04' AgO.sto"., Coincindido "essa data Gonzaga, Nereu Ramos Filho, Acy.
����===�========================�==�===��====== oom.ada ·puu�mdon��� ��� �ift, Ari�dM Qfu�ra,

<.

do preclaro Governrador, os seus Buchele Barreto, Gustavo Lern-

correligionários e admiradores" kuhl, Macio D'Acampora, Artur

Circulará' este [ornalç, por. para não 'furtá-lo ao convívio da Rosa Filho, Dr. Newton Avila e

.'

.

alguns' dias, com menor nume- família, decidiram, em feliz ins- sra..' Francisco Sousa Lima, Heitor
1'0 de p�ginas, em 'virtude de píração, associar essa justa e ex. Sousa Lima, Manoel Cardoso, Or-
estar 1IJ,11dapdo, ,suas, oficinas. pontànea homenagem, a exma. lando Cunha, Joel Lange. Mario

Renovou.se. para vereadores, I sr. Checheto, que não obteve vo- sra, Dnê. Ruth Hoepcke da Silva, Couto CeI e
,
Fiaustino, Dr. Dib Mus-

no domingo ultimo, uma secção da tacão, sua dignisslma consorte cujo no- si, Sdvino Russi, Hamilton Hílde-

'Tr;indrad·e. 'I 3° - A representação trabalhís- ÚLTIMA. CE,RIMóNIA me, hoje como antes, se acha in- hrand, Renato GutJi,erres, Moacyr-

F.leito _

Iívre, co.mo se�pre,. sob ta, na Câmara, foi acrescida de '. �
.

,
-.

.

iimamente ligado a todas v as íni, Oliveira, Nunes Varela, e sra., Jo.,

.a sítaacão pessedísta, Os resulta- um vereador o sr. Osni Lisbôa. DO ANO'; SA�'FO ;, dativas de caráter social emproe- ão Ribas Ramos e sra., José Costa

dos foram os segúíntes : Esse candidato venceu o pleito, endidas no Estado. Até ontem era Vaz Francisco Barreiros F'ilho,

Osní Lisbôa '" 51 votos I graças. ao apóio que lhe deram os CIDADE DO' VATICANO, 15 a seguinte a lista de adesões as Luiz Dami�n,i, Artur Poli, Astro-

Vitor Fontes _ _ ..• 39 votos elementos integrados na corrente (V. A.) - ,A última cerimônia do essas. justas homenagens :
.

gildo Machado, Tancredo Hoster-

Cordeiro .. . Í7 vptos trabalhista- Iidenada, no Estado Ano Sanlo foi realizada na noite Oelso Ramos e sra., Joaquim Ma. no Amim Salum, Myriam C. p·e.

Waldemar Silva t 13 votes pelo deputado Otacilio Nascimen- de sahado em ,sã,Q 'p.�dro, onde a deira Neves, Rubens de Arruda reira, Nicolau Haviaras, João Viei"!'

Deolindo . _... . "8 votos to, que veiu especíalmente a Flo- Porta Santa foi
,
definitivamente Rámos 'e sra., Wilmar Dias e sra., na•.

-

Teodoreto Ligocki , TteCCel
Verás ..:. o. 8 votos rianopolís, às �espera.s da renová- murada, após o fechamento da Ba, 'José Elias, Vida.J. Ramos Netto e Vieira da Rosa, Celso Almeida,
MiIIen . •... 3 votos ção. e aos eleitores pessedístas, sílica. '

'

sra., Otávio Oliveira e sra., Anto- Dr. Cavalazzi, ·Ra.imundo Vieir;a,

Jupi 2 votos que lhe suf'ragaram o nome, à vis-
.

nio de Lara Ribas e sra.. Gustavo Otaviano Botelho Abelardo A:C
1 •••• -... •• 'i' 5' Em presença de' várias persona-

'

t d Sil
J
Pinheiro .. •.• ••• 2 .votos ta -de a eleição não modificar o

lidades eminentes, entre as quais
'Neves .e srsac, Sidnei Nocttti e sra.. brahan, Francisco Roner o �

I ..

Faraco .• .••• 1 voto numero eleíto' de seus candidatos. Othon Gama d'Eça, Vitor Lima, A- va Nelson de Abreu, Julio esaa
monsenhores Valerí e. Pignadoli, '

Anulados •• •• 2 votos 40 _ O pleito constituiu dupla bel-ardo Gomes e sra., Agripa de Neves Domingos NaNla,rro e sra ••
presidente e secretário geral - da C tderrota para a UDN. C. Faria e sra., Lauro Fortes Bus- NarbaI Villela, Ar! Ramos as ro,

, Comissão Central do Ano Santo, D H"

146 votos 50 - A direção udenista do PTB iamante, J. Batista Pereir-a Beno- Nerocy Nunes Neves" r. mano
monsenhor CarincÇdecano dos pro- • . . .

• L di T·Por esses resun�qo� observa- também foi derrotada.
t

.

tá
.

ostõli o leu a ata TIl RIbas, Pedro Lopes Vieira, Al, 'Ferreira, Agenor Alves, y 10 a

"'e.-
'. ono arros ap " IC .s, '

.

.

N I Mund'
-4> 6 - O sr. Wla,ldemar Costa, ano

oficial do Ano Santo, redigida eml fr�do Campos, Alfredo Cher-em, vares, Gustavo Zlmmer, ec I ,

, 1° - A UDN, que esperava eleger te-ontem âeçolaâo pelo proprio
pergaminho. O documento foi em VIto: Peluso. Ylmar Corr,ea e sra." Gercino Botelho,Claudib Valente

4) 10 vereador. perdeu 1 na sua I partido, chora Q glória' perdida e
.

.

f FlavIO Ferrari e sra., Roberto La- Ferreira, Ad Mafra e Sl'a,., Arist.i_

I
. segUida fech1ado em um Cf) re, que ,

G Flegenda. .

Os eleitos" que eram 6, as duzias. de fogueles que sanou oerda, Renato R'amos da Silva, des doe Oliveira,'Dr. en).ano a-
- foi incluido no muro que se le- Blla.ssaram a 5� Podendo confirmar "sem ohj.eLo". Eloi Mendes, Leonidas C. Herbs- ria, Wilson SchiefIeli, Dr. J.J. ar-

., vantava: ;para veda!:. !;l 'porta Santa
a eleição do sr. Waldemar Silva e . . , ter, Arão Cunha, Pedro de Alc.an- reto Alinio Cas,tro, Dr. Osval Pe.

durante mais 25; �nos,: até o pró. , L�

eleg.er o sr. Deolindo Costa, a UDN ..,. tara, Osni Ortiga e ;sra., -Miguel reira' Baixo, 'Luiz Conzaga Poli,.
'fm agitada comoção intestina, pre: VÃO oS COLOMBIANOS ximo Jubileu.

Daux, Armando Calil Antonio Al- Oscar R. Perreil1a.e .sra., Reinald,»
feriu derrota.los para classificar o I'

.' . meida .Anton�o pa.dua Pereira Brito' e
.

sra. ,AK{edo Silva . J��

sr. dr. Vitor Fontes irmão do Pre- LUTAR NA CORÉIA ��10�
-

oS9Q?;a, Rud.olf_o Schei(l·l ;x:.i�boa .Hu�;�ro, �(Hín .

i\F
;süten1e Ao

.

p;u::t,j.d� '�....brig_a'd.ei.rÍ$LaJ "" � . _,. �.� '..A , . .... manl'iil, Emilio Meyer, \Tasco �n- randa Gilberto. Gheur o ,,1'<1., ".)_

Aos que defendem o 'principio doI BOGOTA, 15 (U. P.) - Quaren-. SE'-:VAGGIANl,�J din, Eduardo_"�lich, Adalberto sé B;abaid e sra., Sah'Ío ue OH

valor qualitativo sôbre o numél'i- ta oficíais colombianos, sob o co- . .Ij" T. de Carvalho e sra.. Nelson Nu- veira e sra., Ivo Bandeira Corte e

: co, os dis.sidentes udenistas res-I mantJo d_o ten�ntí:n)'oronel Jaillle
RO)Ll (V.A.)_'= FaJ��'- nes, .Duar-te Pedra Pir'es, Edio 01'- S1"a," Wilson CTiave;;: �ulv�o Pau-

pondem com a repulsa à formação Polania Puyo, il frente de 1':083' -

d'l 'F " M'arche'ti Sel- .tiga, Osmar Cunha, AlvarD Millen lo ·da Silva, Hamilton AraUJO, Jor.
• •

l _ _

C
.. cal' ea . :ranc�sco L

da ol!garqma ,Fontes. homens, pa,rtIrao para a oreIa

I
�
.'

79 o de I'dade, da, Silveira, Jairo Oall3ido, Mario Osvaldo Melo, Alcides Rosa, Afon-,
-. \ vagglanl aos an s

2° - A atual direção do PTB, "mais ou menos dentro de 40 dias",
d

. 'd' a' O' q adro do Nocetti, Domingos Trindade, Mal'- so Vie. ira e sra., e Ribas Ramos.
.

re uZln o" sS1m, s u . s

nesse pleIto, dispendeu esforço I
ao que declarou o c.hànceler Go-

Colégio çlos Cardeais para 51. A cilio Motta, Mario Wendhausen,
em prol de um candidáto seu, 0, zalo Restrepo JaranlllIo.

.

'n
• -

or aI de' t o'rga-o e' André Wendhausen, Celso Ramos
com'l'o.s.Jç.aD n m - s e

Ade 70 cardeais. Filho, Milton Leite da Costa, Raul MEDEIROS LIM
Caldas, Gastão de Assis e sm,., Da_

vi Ferreira Lima 'e sra., 'Romeu

Moreira, psv�do ·Ramos, Solon

PA'RA

\
Vieir.a, e sra., Mario Garcia, José

- Felipe Boabaid, Wilson Abrahan,
Jaime Abrahan, Ubaldo Abrahan,
João de Assis e sra., Hermes Gue-

Q' IUl8-ANTIGO DUIUO DE SANTA CATARINA
_�O . D. ·O.M.M. 8mNEI NOCETI _-Diretor �r. BUBENS D_1l J.BBUD.l��08

lno XXXVI fiorian�polis- "'Terçe· feira� 16 de Janeiro de ·19-�1'·

A QDN. QUERIA MAIS UM' E FICOU- COM
MENOS· UM

;
,.

"O ESTADf)."

A RENOVAÇÃO DE' DOMINGO

ELOGIOSAS ECONOMICAS )JRASIL

.., Está entre nós desd·e ontem, Q

distinto confrade' Medeiros Lima';
redàtor' politico d'O 10,l'nal, da Ca..

pital dia Republica..
-

Ao ilu,stre co"

lega, o nosso abraço e vot.os de' fe.;

liz estada em Florianópolis.

VASTO'MERC4DO PARA OS PRODUTOS
---- 1 AMERICANOS

REFERÊNCIAS NO
MATERNIDADE
JUIZ DE FORA

,,'

SÃO FRANCISCO, 15 (U. P:) -' que 432 milhões de p.essoas habL
n vice-,presidente adjunto do, iam os paísesl situados ao sul dos

"Bank of America" Sr. Henrry, Estados Unidos e mantém COm ,�te
W. Drath, declarou qqe existe atu.· país, um comércio anual que se e1e

.almente no 13rasil um vasto mer-
I
va a quatro biliões de dólares.

-cado .para. os produtos norte-ame-I Disse ainda Drath que o Brasil
l�j.canos e que está se desen'Volven- vem imediatamente depois do' Ca-

. (
'do' nêsse país um maior mercado nadá entr-e os paises que mais co

,para o futnro. mereiam com os EsLados Unidos,
supefiando nesse sentido a Grã Bre

tanha; e a Venezuela, além de ser

também uma, região propicia 8S
inversões norte_americanas. Mani-
festou ainda a sua 'certeza d,e que

o, presidente eleito do. Brasil, Ge�
tulio Vargas, conhece bem as ne-

A·chaU1 ..se ,retidos, nos ,Correios

eessidades que seu pai� tem da e Telégrafos, telegramas para:

ajuda financeira dos Estados Uni.do;; Maurino Álbnquerque Estréito,
,e qu� a sua subida �o �ovêrno, é I Prof. Geraldo da Silva Passos Esco-

MANAUS, 15 (V.A.} - Anun�ia conSIderada pela malOna dos no-, Ia SENAl, Manoel Oliveira Gero
a impr.ensa local que grande quan_ mens de negócios brasileiros como nimo Coelho 10 El�a Gomes Av;
'lidade de borracha está sendo a continuaçã-o de um govêrno ex- Mauro Ramos 280 Catarina Po

;'Colltr�bandeada para,/ a

Bouvia'lPcrimetI.tadQ.
.

, lens, Aldo Sabatke: Irmãos Sardor
acredItando-se que tal laconteça, Drath acaba. de regressar de HoLel Estrela Lezi Ramos Cons.
-em face da valorização da borra- uma .excliIrsão d·e dois mêses pelo Mia,fra 173, J�ditÍ;l Goulart, Helve-
cha boliviana. Brasil � QS Antilhas. cio Dias Oscar Grocksech, Restau_

. , .

ranre Estr'ela, Zoroadi José Bas,e

CHEG'A AO.. RIO',' O "CARNAVAL' N'O .

GE-LO 1951
Aérea)Eliane Pereira Gaixa Postal

'_
1911, ROsa Pacholski Rua. Clanoi-

_
J nhas 79, Eda SchuLel Hospitál .de

-RIO, 15 (V.A.) -

Dese-mba�a'-l
saltos mortais em pista gelad'a,. O. Caridade,. Liquinho' Manoel Soa

ram anté-ontem, nesta capital, refer{do 'espetáculo será apresenta- l'es Hospital de Caridade, Paulo

a�mpanhados de dois diretores, do no "Palácio Encantado� a ser Pereira, DalVla Claumann, Ingriq EDUCADOR'ES LATINO.AMERlCANOS. E OS.d·e um "clipper" da Pan American erguido na a-y. Presidente Varg'as AUrIuger Rua Ner.eu 'Ramos 22,
World Airways, vinte sete compo- no local em que estêve instalado Jairo Coss Getulio Vargas 26, Sin- "

PROBLEMAS SOCIAISD;entes do "Ice show" que o Rio o Circo Búfalo Bill .em data pró- {Úcato • Trabalhadores Indu.stria .

'Ve�á dentro em bteéVe. Entre a's mixa, aguardando.se o equip'amen- Calçados Rqa Pedro Soares�15, EI- WASHING'I'ON, 15 (USIS):,

-I
um períOdo de estudos de tres me-

estrêlas .do novo "Carnaval do gê. to por' via marítima pelo "Moore 1Ja. Maria Reiwwert Ruà Aristilia_ Cinco proeminentes educadores Ia. ses, para aprender os métodos em�

�
lo�' veio Adele Inge, figura máxi- MacPort" equipamento êste a car- no' Ramos, 'ltdgar Schneider Dep. tino-americanos, recentemente che- pregados nos Estados Unidos na

IDa feminina .e campeã mundial de go da-Buildice Inc.,' de Chicago. Estrada Rodagem.
-

gados aos Estados Unidos, farão assistência social.

Dr.ath fêz essa declaração num

·discurso perante a: �Worid Trade

Association"; tendo aerescentado.

JUIZ DE FORA, 15 (V.A.)

-IO Govêrno Fedel'la,l construirá nes.

ta cidade, UIl}' magestoso edificio HOMENAGEM MALOGRADA
destinado à maternidad·e Santo·
i\ntônio do Paribuna cujo prjéto Udenisbas locais e anexos, na correligionários, existentes nesta

de lei autorizando � construção, ,semana passada, tentaram bome- minuscula parte do planeta Terra:
acaba de ser aprovada pela Co- nagear o deputado 'udeno tl'abalhis-l O dePutado SauI?, R1l.!U.OS. f�l
missão de JusLiça do Senado Fe. ta Doutor',Saiulo Ramos, of.erecen_ sempre um' soldado fIel e diSClph-
deral. d�-lhe lauto banquete, 'em lugar nado nas fileÍl'as. elos vários par-

I,

certo e bem sabido. I tidos a que, já pertenceu, por isso

,

_._ .

° malogro d-a homenagem causou

TELEGRAMAS RETIDOS A list.a de adesões, ·co� cabeça-I profulldo pezar, forçando a descu-
,.;

.
.

lho da�llO�rafa?o_ com tInta. rox:a, cul;pa, adrede preparada de recuo

esteve a dl.SpOSlçao das p'essoas de I sa por parte .do conhecido escula
bôas vontade que nela quizesse� pio.
escrever seus nome�. Mas o ?ro-, Ê foi pena, porque S.o8. seria
palado banquete. ,

uao se reahzou saudado por um col,ega. que tam
por falta de número. I

bém no anõ de 1945, num momen

. Contam que diversos convivas;1 to d.e entusiasmo' abissinicall1ente
na 110r� "H", imitaram os dep,o·i maculou o retrato do Presidente
dados Felix Odebr.echt, Guilherme, Getulio Vargas.
Urban e Antenor 'I'avare,s... SU-I Um quebrou

-

e o outro lavou a

miram ,.:. • I fotografia do eminente filho dos.

Assim, o ex-futuro anfitrião, pe- pampas. .'.

la sua irreIlrensivel conduta polL' Coisas da viela.
-tica e firmeza de' principios, não I O deputJado Saulo ,Ramos tem
poude receber o -conforto de· uma

I muito prestigio neste Município.
demonstração carinhosa, sine:era ,e .

le;a,l, de seus inúmeros amigos e l (Do"COJ"11eiiJ Lageano':),

CONTRABAND.O DE
BORRACHA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As úttlmas novidades em Maillóts, ,Shorts, Calções e Calças
Praia, pelósmenores preços, na A MODELAR!!!

VIDA-SOCIAL,

DIARIO DA 'METRóPOLE
.................. Á. COREA'NA, '-'

.
,

Alvarus- de Oliveira.

Uma simples ,gripe,' daria ensejo a um registro"no "diário' da Me- 'I

trópole"? Prestar-se-Ia a longas .fiI�sof,ias uma. e,�de�ia '�>e";afirmam
benigna?

� ,

L� t �'.' .:.' r
:

i
< De toda faceta da vida a filosofia salta por que a vida é filósofa

e nas suas mais simples nUl3JnCeS, filosófa sempre' ...

'I'ínhamos uns sete anos quando irrompeu a epidemia chamada

espanhola, maligna, que ceifou vidas e mais vidas, parecendo que a

morte não se satisfezera com as existências que destruíra nos campos

de batalha da Europa, fila primeira guerra mundial. Da espanhola
lembr-amo-nos que, em casa, todos estavamos doentes e que não se po_

dia cuid�'r um do outro... 'I'ívemos três recaídas e os cemitérios não

davam va�ão aos enterrãmentos. Faziam-se valões onde atiravam os

cadáveres que iam send6 levados como podiam .. "

Em 1946, terminada a. segunda grande guerra, I!_Qva epidemia
, graçou pela cidade e .p.elo Brasil. 'A história/se repetiu, todavia com

menor intensidadebenigna, E a gripe, a 'chamada italiana, passou

sem maiores temores... E minha filha com a minha idad,e, no tempo
da espanhola, atravessou a italiana;.. Vinte anos, duas gerações,-

, .
duas guerras, duas epidemias de gripe ...

A história se repete e se repetirá por quanto tempo? Ainda a

humanidade não tomou jeito e se caminha para uma terceira guerra...

E no caminho ,ii 'terceira guerra, surgiu OUW3J epidemia de gripe. r

Benigna, felizmente e após quasi cinco anos do término dá 2a guerra. -,

'O carioca está ás voltas com a gripe. Esprra-ss por todos Os can-

tos. As farmácias regorgltam de gente para injeções, Os consultórios

dos médicos não dão vasão... .

Mas o habitante da mui leal cidade de São ,Sebastião do Rio de

J.apeiro não perde o seu espirita. O seu característíoo humor salta

.6.,pontaneo, mesmo, nos momentos mais tristes ...

E l� gripe que ai está, graçand com intensídade más benigna, foi
ba.t�ada _.d� "Core.�na";!

Depois da ,esl)anhoJa, da italiana, cheg-ou a "Coreana,!
Este carioca, tem cada uma!

'\
Sr. Ado.l{o Boettqer ( Festejando o seu aniversário

No dia, '12 00 corrente viu

pas-jMagalí recepcionára suas nume.,

'�ar a sua data natalícia o �r. Adol- rosas an.üguinha.s na residência de
fo Boettger, Inspetor Seccional da .eus pais, oferecendo-lhes uma

Cia. Sul América Cap italização, -festinha.
n: 'la capital. Fl\.ZEM ANOS HOJE'

Menina Magali' J .0 estudante Wilson Joel Coelho,
Natalícia-se, nesta data, a inle-1 filho do sr. Gentil Coelho;'

ressanle menina Magali, dileta fi- - o menino Alcides Santos doe

Ihínha do sr. Alcenor de Deus Car- Aguiar, filho do sr. Antônio Aguí-
doso e da sra. HiIda S. Cardoso. ar.

CINE.DIÁRIO Para colocar SOLA
em seu Sapato

PROCURE
'

Oswaldo

RITZ ODEQN
A's 5 ,e 8 horas � ás 8 horas

Sessões riJas Moças
1'1onald Colman, Elísaberth Allen,
E:!ua May Oliver e Basil Rathbone

em

A QUÉDA DA BASTILHA
A história da revolução trance,

za, num drama .de amor, onde 36

havia ódios tirania 'e vinganças ...
No programa :

Cinelandia Jornal

telefon es 1536 e 1324'
P.15 de Nov. n. 22- 2'. andar

CASA MISCELANEA: di.tri
buidor. dOI �Rádio.·'tI R.,,;C. A

.

ictor."'Válvulal e!'Dillcol,
Ru'a Coneelheiro: MlllfrSl

Nac. -

Preços:
-Sras. e, Srtas.
Estudantes
Cavalheiros.
Cine IMPERIO (Estreito)

c-s 1,50
2,00
3,20

A esmola dada nas ruas agrava
o problema da mendicanoía.

A's 8 horas.

Sessões das Magas
Gino Cervi 'e Máximo Girottí em

O CAVALHEIRO NEaRO
Drama de ação que empolga e

arrebata.
Censura: até 14 ANOS.

Preços: 1.20, 2.00 08 3.20
- ROXY-_:_

,

ás 8 11s.

Margaret LockWcod. Patricia Roc
e Dennis Price ...

"JASSY"

CENSURA: impróprio até 14

ANOS.
No Programa:

Noticias da semarra - Nac,

Preços: Cr$ 5.00 e 3.20.
IMPERIAL

A's 8 horas.
Mais uma grande apresentação

do cinemaItaliano com GINO Bcc

chi o tenor da atualidade
AMOR P.QR TELEFONE

Uma alegre e divertida opereta
com belas musicas 08 muito ro-

Uma emocionante história de mance.

amôr de intrigas e ódios... 'No Programa:
Jassy é um drama de amor que Transportes aéreüs - compleio

surpreend,erá o espetador pelo • nacional. - Fax Movietone
in tricado 'enredo que envolve o Atualidades.
FILME. Proeços Cr$ 5.00. e 3.20

(Milhares de ·'ruman.
\ )'

'- '/,'iNF'·
!tes já des:obrir�m ,�� d«;lCJrros

'

, 'y

tlf:_O mirulr_o ugtol (um prgduto1 SOUZA
_ c_.IVZ�

CUA VOLllNTARIOS DA PÁ TRI� N.· «58 • t,- ANtJM
C:"llU POSTA�'aJ • TElEFOHE&twa . fEI.fGlfAllA&> 4'Ii01'l�

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-..90b.

C. 'Postal, 69· Te). «Protetora»

FLORIANOPOLIS
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Cr$ t.750.00

Panelas de Pressão ARNO
a fr$ 510,00

Grelh adores Elétricos r

ô Cr$ 300,00
na Elefrolandía

'Rua AI'cipreste Paiva - Edf. Ipase - Terreo

t Araey' Vaz· Callado
/ Missa

'Jairo Callado, Viuva Alicé da Costa oe filhos, José .Costa_Vaz e fa

mília, .Togo Sepitiba e familia, Gustavo Lehmkuhl e familia, Artur Rn,
sa Filho e familia, convidam aos parentes e pessoas amigàs .para as-

sistirem a missa, que será celebrada, dia 17 do corrente mês, 'as 8 ho

ras, no altar 'de N. S. de Lourdes, na, Catedral Metropolitana pelo deeur
so do pr-imeiro a�iv-ersário dOo falecimento de sua esposa, filha, irmã. -

cunhada e tia ARACY VAZ CALLADO.
,

Á todos que comparecerem a esse ato de' fé cristã, desde já, ante:

c1pam seus agradecimento,s.
. � - .. __ I

FRAQUEZAS' EM GEFtAt
VINHO CIE0501ADO
"SILVEIRA"

CONTENTE
�@�1 �{O 1 Y t� O S

o Creme Dental Kolynes elare.a os
dentes ... tornarxí» encantador o seu
sorrtso t KolyHO� elimina cs ácj-�os
causadores das cãríes, pois destro!
as baerertas que proãozem esses àcí
dos�.Nõo há nada rnel!lOr que K Ir 'Oi

poro combater a "..éw"e clcl1jat a! Cem
pre hoje mesmo l''llyZlos e ••• USJl-O
'-todos os di"fl!

K01YNO$ C"mbaje as Rries
AllV;ld� mais
",ande mais '

K·423.P
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Dr.' CLAANO . G.
GALLETT.

ADVOGA-DO
Crlm•• oi••1

Oo...tltuigão d. Sooleclad..
HATURALIZAC;OES'

'

Tituloe D.alarat6rlol

Ellrlt6rlo • R••ld.nola
Rua Tlrad.nt.. 47.

FONE •• 1468

.....................
_

. . . .. . �

�DR. I. LOBATO FlJ,UO
-;Doenças do aparêUio respiratório

TUBERCULOSE'
Cirurgia do Tõrax'

.

lFormado pela Fàculdádé�'NaCio
•nal de Medicina...Tisiofogista e

�Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
iRamos. Curso de especialização
i�pelo S. N. T, Ex-inierno,e Ex-,
',:assistente de Cirurgia do Prof.
l,UgO Pinheiro Guimarães. (Rio).
"Cona.: Felipe Schmídt, a8
<Consultas, ldíarlamente,

das 15 às 18 horas.
,

rIRes.: Rua Durval Melquíades,
28 --- Chácara do Espanha

i:I ••••••••••••••• , ••••
"

.

•.. reune som ... acabamento ..

solidez... no piano perfeito!

Além de vários modêlos para
pronta entrega ... êste maravi
Ihoso piano pode ser seu hoje
.rnesmo, através do plano de

.

pagamento a Iongo=prazo !
...

Suhwarízmaun
,REPRESENTANTE
para Santa Catarina'

KNOT S/A
CX. 134 - Tel, KNOT

::1Praça 15 de Novembro n.2ú
2°. andar

Florianópolis

TINIAS PARA PINTURA
COTTOMAR

Ji'I--

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
e

DR. ANTONIO ora .MUS31

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral�Partoe

Serviço eompjeto e especíalísado das DOENÇAS D1I

l
SENHORAS. com modemos método. de diagnólüco e tra

tamento.

qOLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRA.FIA - ItR
'TABOLISMO BASAL

-"- Radioterapia por ondas curtas-Eletroeoqul.oIo-
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, na f, fo andar - Edificio
do Montepio.

Horário: Das g ás f2 boras - Dr. Moad.
Da,A 15 áll 18 horas - Dra . .Musal.

Residênoia - Hua Santol 'Dumont, 8, Apto. I.

5 Ê De SOCIAL: •

- po�ro ALEGRE
-

.RUA VOLON <'ÁRIOS OA PÂTRIA N." 68 1.° ANDAR

CAIXA POSTAL. 6.BS • TEL�I'ONE 664!) o Ta.EGRAMAS.: .I!'ROTECTORA>

8O.'00.60f5,80
1.978.401,765,1)7

87.053,246.30
_ 142.176.603,1'0

�8.68'.&lS"'a
78.716.401.108,]0

Transporta. regulares carga, � ele lé J te dê

SÃO FRANCISCO D� SUL para NaV4 fORi
.

Infol'magõe. comol A�ant.. , •

oP�orIl1D6po1i1 - Car'o�s HoepckeS/A - c� - Te:eiltÍe 1.212 ( E1 i. têles:
Sao Pr.nci.co do Sul- Carlo1 Hoepcke SfA -Cl - Telelné 6 'd)� tMACK

- --�------"-'--
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RADIOT�A.PIA
.

RAIOS X
'

DI. ANTôNIO MODESTO
Ate.de, diàriamente, DO Hospita) Gle CuIda••

Lins Neve,
tli\IJw!' ela Maternidade e méllte. ••

Bo.pital de Caridadé.
GLlNICA DE SENHO� - CI

RURGIA PARTeS

lllapó.tieo, eontroíeve tratamento

IIp.eclaliudo da gravfdêa. mltur-
-

,ioa da adoleseên� e da menopau

L Pertubaçles menatruala, 1 ,,��.
lUt�. e tomores do aparelho lenl
.ti foodnlDo•.
iperaç.õe8 do ntero, ovArioa, trom.
u, cpendice, h6nliu, varies. etc,

r ;fmrgia plúUca do perineo (roo
vu)
\S8ISTENCIA AO PARTO I!I OPII-

RAÇO&S OBSTETRICAS

;MIlÇAI glandu1area. tiroide. 0"'0

{GIl, bipopise, ete.)
,

,bml'blol Bl0rvOtloa - Eaterllida<t.

R�gimes,
:01MnltÓriO R. Joio Pinto, , - 'hl.
��1

R�.IIW.. R. 7 de Setembro - IIdif.

r-u e SOUl�a - Tel. 848.

Dr. Newton d'Avila
Clnll"Cia geral - Doença. de Seaáo-
.

n. - ProdoJolia
Fletricida4e Médica

;omaoltório: Rua Vitor Meirelea n.

� - Telefone 1.S07
Consultas: ÁS 11,30 boru e II tar

te das 16 horas em diante
Besídênéia: Rua Vida] Ramal R.

fi - Telefone 1.42:1.

Dr. Polydoro E. S. Thiàgo
.Mlco • .arlou.

,Ie Bo.ipital de Caridade da ,..
rianópolil. Aàaistente da

lIaternldad. 'i
I)oeDOu doa órgio. Intem.....
daImente do ooraçio e VUOA' - í

j)oençu da tiroMe e demala lII&IIc
do1aa intel'DU

�ea 8 cirurgia de Hllhoru -

Partos �
tISIOTERAPU; - ELJJCTROCíI»r:
DIOGRAFU ..,... METABÕLISKO ..i.

,A!5AL 1
IORARlO DE,CONSULTAS: -
Diàr1àmente das 15 .. 11 bO-

ru.
CONSULTóRIO:

Roa Vitor Melrelea L II
FODe manual 1.703

RESID:&NCU2
Avenida TrompowlkI U

Fone mánoa) '",

'. t
Agencia Geral IIara 8t8. Ca tarin8

" .'
Rua F,eUpe �chn�Jdt, 22-SQb.. �_

_ \�,

Cilllfa' Pos-tal. �69 -
� ie} '"WcUectora" .....: FLORIAioPOLIS

- - �

'ÇÕMPANiiIA"'"mÃNçr'DAa·"BniíA;;�T."_� .

Fundada em- 1870 - Séde� BAHIA
� INC.NDIOS E TRANSPOR't'ES·

! Cifra. d. Dalila!:. i.·' 1'44

�
CAPITAL E RESERVAS .. , Crtl

i
Res:ponaabildadea ...... .. • .. .. • • Crf

.

Receita. • . . •. •.•.•. • .•.••...•• � • • • • • CI1
Ativo .••.•.•• .•..•• •••.•.. ••••.•.•. Crtl

� Sinlstroa �a.gDfl nos últímos 10 anol .•.. Gc�

i
Responsabllidadea.. . ... .... ........ • Crf

•

.J Díretoréa;
Dr. Pamphllo\ d'Utra Freire i•. Ca"allao. Dr. "ralleSse. ti. lU,

e Anisio MaMOna, :qr. Joagnim Barreto de Ardjo e los' Abre..
'

".",_••
- .....-....-_.....- ...-_7_..._-.•·"_·.....-A-_-_·.;;'_·_..,.......,...,;r-",T_w.,...,arA ..............",_._ _ ......."'" = w�

----------------�- I. Dr. Mário WendhIJusen
I .-üafa ..édica de adaltoa a mlUltU
! ClGuultór10 _ Rua Jol\o PInto. 18

l Telef. H. 769
Qlualta da. • AI II Urao

lfMlliblda: li'e1I,. SeUal4t .. ...
Telef. 1111

D,. Paulo F�ntes
Cllllico • opf1r8(lor

=.,dtórlo: - Rua Vitor lbfrclel. fi.
Telcfoae: 1.405

'-'_liúro, da. 10 ,_ U • <iii 14 II
,: Itr•• llerid�11-d.: 1huI '111_

12. - Tdef.,..: 1.m .

'I-Dr. Milton Sim.�ne PeJ�ir8
\

' Clínica Cirurgica
lIolellltiu ie S�nbora.

CIRURGIA GERAL,
lUli Serviços dOIl Professores Bene--
1ceto ÍlIontenegro e P�ragibe No

gueira (São Pau�o)
(xHumltas: Das U ás 17 horu

. R'G!,8 Fernando Machado, 10

, '

!

Dr. M. s. Cavétlcanti'
Clbúea exclui.,....... da oriaA4IU

Â'Iq. �",I.\l�u..n.. !amua". if·
�� IL '"

,:D,. R�ldão (onsoni
.cCIRURGIA GERAL - AI.TA (2.
IlURGA _ MOL:4STIAS DI! ...

NHORAS - PARTOa
Jronudo pela FualdAde ã ......

llI'iiJa lia UllÚversidade dê SIa Pau..
onde foi ••• ístente pOr "lriOl _ ..
lSarrieo Cirúrgico do Prof. A1t_

-

Co:rriIi RetI
� Cir!Ulila do estômago • 'I'iai eIrnla

re., lateatIDc,' delgado • � f:InI.
&e. riam. pró."", 1Iexlp, .....

erirlotl e trem:>".. Varleocel.. �
ceie. nrisn e ,11_"

Cananlta.: Ua. J ât 5 lioraII, I rrtiB
, lfe1ipe Schmidt, 21 (altoí da CUlI:

ParalllO). Telef. 1.''''
I!wdlncis: Ru. Elte"es JII!I!8:, Ií'II}

Telef. ii. 764

D,. A. oSantaela
(JI'orma<1o pela l"aculdade Raeloo
lIIll de Medicina da Uni"era1dade

do Bra!!1l)
Wd1co por concurso da�
CÚI • Pstcopatas do Dilitrito

Pederal
h-interno de Hospital PlllquJ.6.
tr!co e HanlcôlJÚo JudicIAria

da Oapital l"�..l'al
lIlJ:otnterno da ·5anta Oasa de JIl.
II4lricórdta do ruo de .Janeiro
OL1NlOA amoIO.&. - DOBIfQ.AII

Nl!lRV0SA8
OOll8ult6r1o: �lffc1o .t..m6ifa

lIf!!to - !!Ia!.. "
2es1d�:

Avenida Rio B7-anco. 144
Das 11 As 18 Ilor.!llf

> Te.!�!oIie:
OO!l8ultórto _ 1.1to...
�!lidênc1a - 1•••

_'---

"VIR<iEM ESPECIALIDADE" da
ClA,WETZEL1IN D IT3TRIl.L·JOIN V [LL�: (M5fOQ r ;l!ai

TOR�A A ROUPA -BRANQUISSIMA

o VAL..B DO ITU.u
fl'roovrem ma Agbeia

Pro�lkJ,
LIVRARIA 43,�

-

arnu
.. • • • •• • • • .. ... .. ........ .;. ......... '" •••••••• 'C

eMAS li TlilRBlIiINOS
POBlrue V. I. c..... ou terra_ lIIlIJW.:'

vender?
Nilo encontra comprador'
Entregue ao Ellcrtt6rsO bIlollllUlilllíl'

" L. AlVI!II.
a. DeodoftI II.

s��Ã� ylRCtltt
, � ....

ESPEC!AlIDADE

_--,IV
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1 6a EXP,OSIÇÃo..FEmA AGRO PECVÁRIA DE LAJES: FOCALIZARÁ O
ATUAL -DESENVOLVJMENTO DA PECUÁRIA, ,DA AGRICULTURA E

IND{JSTJUA DE SANTA 'CATARINA
De todos' os rincões do Estado acorrerão exp ositores, visitantes e interessados. Sua realização

, definitivamente marcada para o mês de março.

Está definitivamente marcadacultores e pecuaristas do Estado rína, Parada de pujante demonstra

lPara o JIlês de março a instalação e dos Estados vizinhos do Rio ção -de trabalho do nosso' homem

idta 6a. Exposição-Feira Agro.Pe-Grande do Sul e Paraná. Será, sem ruricola que levará àquele certa
-euâría de Lajes, para a qual está duvida, uma magnifica. parada das me os mais belos espécimes de seus

wltada a atenção de todos os agr+forças econômicas de Santa' Cata- rebanhos e as p-ossibilidades de

suas lavouras.
O certame idealizado pela Asso

cíação Rural daquele municrpro
conta com' o apoio do Governo do

Estado' que, através da Secretaria
da Viação, Obras Publicas e AgrL
cultura e da Diretoria da Produ:
ção Animal, não desfalece em esfor

ços para que dele surjam maiores

incentivos ao melhoramento da

nossa produção e á grandeza cada
vez mai-or da nossa terra.
Assim, Lajes preparasse para a

6a Exposição afim de mostrar o

trabalho realizado pela' sua labo
riosa população no setor pastorial
e regozijar-se pelas beneficios que

advirão para a pecuária catarínen-
se.

Construção do Parque - Noti-
cias procedentes de Lajes nos dão VOLTA A MISTURA DE
.conta de que as obras do Parque ;Aguardem!' "DESLUBRA>MENTO"r,
da 6a Exposição já estão bem adi. RASPA' DE MANDIOCA
antadas, prevendo-se o seu acaba- -.---'------------

menta para os .proximos dilas. S. PAULO, 15 (V.A.) _ A 00_ FERIDAS. REUMATISMO E
. PLACAS SIFILITICAS

A Diretoria da Produção Animal missão Estadual de Prêços resol-

d N
•

fará demonstração - A Diretoria veu que a partir do próximo dia Elixir' e flgnelra
da Produção Animal fará expor, 30 voltará a 'ser obrigatória a M.dioQ�ao Quzilirn ao tl'QtGm.at
no conclave, em demonstração, -rnístura de raspa de mandioca no dG 111m.

produtos das Fazendas Assis Bra- fabrico do pão em S. Paulo. ----

sil, Ressacada, Postos de Monta de

Lajes ·e lndaial, diversos exempla-
res de bovinos das raças .Jersey e

Holandês.

Florianópolis, 15 de janeiro de 195f. -

José Satiro Mac!l!.ado - Oficial Administrativo

______________________�-.;..--._.� 'CLINICA E CIRURGIA 'DOS'O I
LHOS - OUVIDO - NARÍZ E GAR

GANTA DO,.

.

,
1

.FLORIAHOPOLlS - 16 de Janeiro de 195'

BOLSA DE. ESTUDOS
O Agrônomo Affonso Maria Cardoso da Veiga, Chefe da Secção

fIe Fomento Agricola 'e Executor do Acôrdo Uníco no Estado de San,
ta Catarína., acaba- fe receber do Diretor do Instituto de Óleos, o se-

�uinte telegrama.:
.

/

"Comunico-vos exame admissão bolsas estudos serão encerrados
:i5 horas dia vinte e dois janeiro devendo requerimento pedindo ins

crição ser enviado Secretaria Instituto de Olêo vg Avenida Maracanã
252 urgente pt Provas exames determinados' vg matemática vinte

. -eínco vg fjsica vinte e sete vg química vinte e oito janeiro corrente

JIlt Regulamento Instituto Óleos publicar Diário Oficial vinte cinco

l)utubro artigo treze' pt Caso haja candidatos provas serão realisadas

mesta Capital pt Para faciliter maior seleção técnicos vg obséquio
arranjar publicação Imprensa conhecimento, interessados pt Sauda

t:ões
.

Cêrdíais (ass.) Joaquim Betinho Moraes Carvalho - Diretor

Instituto O1eos".
,

.()S interessados poderão dirigir�se tà secção de fomento Agrico-
lia" rua Visconde de Ouro Preto, 57, na cidade de Florianópolis, Es
lado de Santa Catarina.

)
,

o RESTO É ---VAIDADE
RIO, 15 (V.A.) - O "O Jornal",

de ontem, publica o seguínte :

Não se resolveu ainda o confli,
to, absurdo criado entre Camara e

'Senado, a respeito dia, convocação
extraordinária do Congresso, pre
.cipitadamente promovida pelos le

gisladores do Partido Tiradentes,
em movimento chefiado. pelos de
ll:mtados udenístas ,

Mal se iniciara o trabalho de
apuração do pleito de 3 de outu
.hro nos Estados e, ante resultados
que indicavam, já, á Indiscutível
vitória do sr. Getulio Vargas, co,

.meçou a correr de mão em mão o

requerimento convocatório. Elabo
Taram-se, depois, pareceres na Co

IDissão�® Justiça, a favor e contra
a iniciativa, mfinfa,} agora cousa
.grada pelo voto do plenarto ,

Um objetivo politico claro, evi;
dente, inspirara a idéia na hora
das teses opéstas ao resultado Mas e imprescindível que vaida
oferecido ínapelavelmente pelas des mal feridas nesse dehate não
urnas. Desaparecida a mola real se exacerbems.para impedir a con

no movimento, não éra mais pos- ciliação ne��aria. Os juristas an,
�ivel recuar, embóra uma solução {laíh�' limito a<Jitados e querem fa
facil devesse ocorrêr aos' Pr:opug- zer prevalecer' pontos de vista dou
nadares açodados da medida: ou- trinados, mesmo contra os inte
'Vir ta, opinião do Senado. Se se· tra- resses nacionais. Mostram_se me,s

iava de convoca![ão do Congresso, mo, contraditórios, quando, haven�
'a Camara Alta precisava, pelo me� do. ante:s confessado o carater po
!DOS por méra deferencia, ser con- litico da convocação: não querem
:!SJ,lltadla. agóra aceita,r solu_ção 'politica, con-

Acreditamos, porém, que ainda é c ilita.tória, que evite uma cisão en

tempo de evitar as conseqUências tre\ Camara "e Senado. A utilidade
"ÍIesse lamentavél dissidio, nocivo do funcionamento do Congresso
:aO prestigio do Pod,er Legislativo, até março foi reconhecida nula, e

oquando mais ,se impõe elevá-lo' é isto é o que i�porta. O resto é'
;forta.lece-lo. O proprio sr. Spares vaidade.

Filho, learder da 'UDN, na ultima
sessão da Camara, parece haver

compreendido isto;' ao mostrar-se
mais conciliador, enquanto no Se,
nado, para evitar decisão imedia
ta, o senador Ferreira de Souza
pedia vista do parecer do senador
Etelvina Lins.

DR. l.� J. BARRETO'
Formado pela Faculdade Nacional

ie Medicina, da Universidade üc
Brasil Ex·assistente dos Serviço I!

de Oft�almologilj" do Professor Caldas
Br itov- da Policlínica Geral. do Rio

ia Janeiro, e de oto-rino-Iaringologia,
elo Professor Leão VelIoso, Hospital
Moncorvo Fil.ho.
Consultório: Rua Trajano, nO 31

LO andar
Atenderá, diariamente, a partir do

\ lia 1° de Novembro, no horário da
\4 ás 18 horas.

INGLESA
[fi ;1i'�IiJ III]

'\

f ô N r c A • A P E R I J I V.A

NAS CONVALESCENÇAS

FIUZÀ LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
Florianópolis

I'.IILIII
'I

.

1,M IIRIICDIR
...

"

COURA CASPA,

QUEDA lOS CA·

&ELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

Homenagem ae sr .. Governador'
Ader bal Ramos dà

�

Silva
Promoeítío por um grupo de amigos e admiradores do

ilustre governador do Estado, dr. Aderbal Ramos da Silva, .

realizarse-á no dia 20 do, corrente, no Ginásio Catarínense,
um g\-ande churrasco popular.

'

Para essa homenagem, que não tem caráter politico"
acham-se abertas listas de adesão nas redações deste [or;
nal e na "A Gazeta", ou telefone n. 1.324.

CURSO ANTONIETA DE, BARROS
•

Comunicamos aos interessados que, êste. ano, não aceitamos alu-

nos novos, para nenhuma d'as séries.

Florianópolis, 15 de janeiro de 1951.

Antonieta de BarrOs Diretora •.

...

QUEM PERDEU? RÁDIO GUARUJA
Pessoa que encontrou à rua Hoje: Carnaval no Paraizo (mI-

João Pinto, defronte do Tesouro ditaria)
do Estado, uma. carteira com a Amanhã: Em ritmo de carnaval:
importaneia ele Cr$ 5/1,00,. a trou- (gravações)
xer a estar redação para ser entre- 5a feira: Calouros ao microfone-
gue a seu verdadeiro dono. (auditoria)

6a f'eina-: Zininho e Onôr Carn.;

pos (auditoria)

Não somos alérgicos ao foguete. Subir com os fundos ín->

cendiados e estourar lá no alto é o seu destino. E nada mais

justo que se haraquirize em homenagem aos homens e aos -tatos..

Dentro em dias, segundo os rádios de café, vai haver fogue+

'tório grõsso, na terra, para celebrar o novo govêrno -.

Dizem que o primeiro rojão expluirá ao primeiro minuto do-
.
I'

ultimo dia de janeiro e o ultimo ao ultimo segundo do dia pri-
meiro de fevereiro!

E' foguet.e! Vi1'ge!

.

--- o

Bem pensado, o sr. Bornhausen acabará tão chateado de es__

touro quanto eu. Mal de muitos consôlo é.::

0'---

Vai ser nm govêrflo d'ifer�nte, dizem os adeptos do sr. Bor

nhausen. Sem maiores indagações rílo-sooíologícas do têrrno di-

ferente, estranha-se que êsse dijerente comece pelo foguetor-io•.

No Rio em São Paulo, em Pôr to Alegre na mesma época., have, ..

, ,

rá posse de governadores.. E não haverá demonstrações pirotéc-'
nicas d'estouro. No duro, foguet·e é usança de roça. Repelem-na
os foros da: comodidade civilizada. ""

Se: em hanrla ao novo gov,ernante, lhe organizass,em Os corre-

ligionátio$ outras celebrações menos explosivas
-

e mais significa.

(tivas- cr·emos que acertariam.
\
'
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Já haviamos escrito as 'linhas acima quandO fomos informa_

dos dg que o sr. Bornhausen vetára terminantemente. o foguetó-'
rio. Se é- verdade, aqui lhe ficam os insUSl)eitis.simos aplaus.os..

qÚe as noss'as orelhas lhe batem.

--- o ---

E, ag'ora, outro assunto. Lemos ont·em A EvOlução de domin-"

go. Estamos de' parabens. Graça.s ao nosso esforço democrático,_
aquele jornal deixou de ser uma cópia do Diário da TW·de. Está,·

justiça lhe não neguem, um órgão trabalhista. Custou!

Mas, até que afinaI!
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