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ou logo depois. Outras conferen
cias 'com varias :personalidades -do
PSD ,e outros partidos estão em

nerspoctives. Com relação à par
tida do presidente eleito de sua

fazenda em Ibú, está fixada para
amanhã. Deverá ir busca-la uma

cornetíva chefiada pelo governa
a seguinte a, lista de adesões

dos Adem/ar de Barros.
essas justas homenagens :

Oelso Ramos e sra., Joaquim Ma;
deira Neves, Bnbens ,de, Arruda
Ramos 'e sra., Wilmar Dias e sra.,
José Elias, Vidal Ramos Netfo e

sra., Otavio Oliveira e sra., Anto
nio de Lara Ribas e sra., Gustavo
Neves ,e sra., Sidnei Nocetti e sra.,

Othon Gama d'Éça, Vitor Lima, A

belardo Gomes e sra., Agripa de
C. Faria e sra .. Lauro Fortes Bus
taman te, J. Batista Pereira, Beno

ni Ribas, Pedro Lopes Vieira, AI�
fredo Campos, Alfredo Cher-em,
Vitor Peluso. Ylmar (lorrea e sra..

O funcionalismo e os meios po- Flavio Ferrari e sra., Roberto La-
liticos do Estado enlutaram-se, on- cerda, Renato R'àmos da Silva,
'ilem, cQm a perda de um dos seus Eloi Mendes, Leonidas \ C. Herhs-

O deputa.do Soares Filho,' prin- dmais dignos intel'tpret'es ,e repre- ter, Arão Cunha, Pe ro de Alcan-cipal responsavel pela' convoca-
tara, Osni Ortiga e sra.. Miguel

çã(_l"... .:i!Í.i;:__mou _ql!,e ,�q, r.es,t_�, �gora sentanles - José Maria Cardoso
D A d C nA'

.

<\.1
uma saida: a desaonvocação. As· dá�vêT;ão� '-alto �Tuifctbnâ1,iiJ�os ,au?" •

rInan 9 a � ,_
ntonlO_"

-

meiçla, Antonio �adlla P!reira,:sim a Camáta, antes do 'fim do C01"1'eios c Telégrafos e depzztddp Acelon Souza" Rudolfo Scheide�
mês, deveri,a apresen�ar uma ind-i- estadual, eleito no ,pleito de 1945, mantel, Emilio Meyer, Vasco Gon
cação '.pedindo o encerram,ento da sob a �egenda do Partido' de R,e- dIn, Eduardo Nicolich, Adalberto
sessão extraordinária e, assim, de- T. de Car�-alho ,e '5ra., Nelson Nu-

'na-o ter 'comparecido o senador . t" d d ro aça-o p1'esentação Popular.
SIS In o a prol' g .

nes, Duarte P,edra Pires, Edio Or- A nova ,.�,tedra'tI'ca é fl'''U- d....

Ferreira e ,souza,· que havia pedi- Infatigável no seu idealismo, po- vw" 1.", ,"'....

. , . tiga, Osmar Cunha,.l Alvaro MilIen alta oexpl'-€ssão cultural no magis-do vista do processo, alIas com litico de sólido conceito junto a'os da ,Silveira, Jairo OalI3Jd;o, Mario
o prazo j.á,;,excedido de 24.., horas. que o elegeram, José Mari(l Car- Nocetti, Domingo�, Trindade, Mar-
No mom�f((I.�em_ que deveria reu-

INTERCA-MBIO 'CO- doso de: Veiga' desaparece 'quando cilio Motta" Mario ,Wendhausen,-nir-,se aqllela Comissão no Mon-
ainda de sua atividade muitp es- André ,Wendhausen, Celso Ramos

roe, qu,em se reuniu foi a, UDN MERCIAL LUSO- FÍlho, Milton Leite da 'Gosta, Raul'Com a participação, aliás, do se- pemvam amigos, admi1'adorfes e
Caldas, Gaptão �e Assis e sr8l., �Da�'�[lador Ferreira e Souza. BRASILEIRO correligionários, vi Ferreira Lima oe sra., ROmeu

O lider udenista declarou à im-' ,

dO seu falecimento, ocalstona o Moreira, Osvaldo Ramos, Solon
-,prensa, antes, que chegou à con-

RIO 16 (V A) Na Camara por mal súbito, repercutiu entN Vieira. e sra., M:ario .Garcia, José
clusão de que não é possivel para '

..
'_

. _.

P t €l a d Comér' o os !In- nós muito profundamente, dado o Felipe Boabaid, Wilson Atraban,
'() impasse nenhumru solução jn:'i.- I

OI' ugu, S
,

�
" t;�. .

Jaime Abrahan, Ubaldo Abrahan,
,dica não Ciabendo pois a inter- portadores doe vinhos, a�eite e con- largo círculo de q"mizades que o

João de Assis e sra.' Hermes Gue
'V,enç'ãd do Supre�o Tribunal Fe-I servas realizaram uma reunião, �xti'nto contava entne nós. des, Francisco Assis,' Lauro Linha
'!lera!. Só é possivel. a ,s'eu ver,' conjugando medidas para a inlen-

'

O sepultamento do pranteado res Hubert Be'ck João Bonassis\

I
' , , ,

uma solução politica através de sificação do intercambio luso-br':l- -morto se efetuou ontem mesmo,' Elias M. Elias, Oa,rlos da Costa P,e-
entendimento' que devem ter ten- ·sileiro.' às 18 horas, saindo o féretro, com reira, Osvaldo Machado, Dionisio

Damiani, Bruno Silva, João Ricar
do Mayr, Dalmiro Duarte Silva,
Raul ,Wendh1ausen, Cap. Dr. An..

tonio 13jtista, Domingos Aquino,
Oscar .l:rigues da Nova, João

, ) 1 '

Gonzaggí, Nereu Ramos Filho, Acy
C:b:tbraí T/eiv:e, Aristides Qliveira, Esse concurso despertou o mais;

tIilíIf.Ikl»WW PU ,'Buchele Barreto, Gustavo, Lem- vivo interesse e teye sempre -ntr
kuhl, �;ado D'Acampora,

. Artur, merOsa assistência•.,Na pr,ova pe
Rosa FIlh�� Dr. New�o� AvIla. e'

dagógic'a" a ilustrada educadoral
sra., Fra�CIsco Sousa' LIma, HeI�?r deu brilhantíssima aula, compro-Sousa LIma, Manoel Cardoso, 0.1'- vando o s-eu preparo vermáculo e
lando ,Cunha, Joel Lange, MarIO

a exuberância da sua cultura li'
I Couto, CeI. F\a-ustino, Dr. Dib Mu.s- terária.. sendo ouvida. com intcn
si, Silvino ,Russi, Hamilton Hilde-

so interêsse e ateru;ão peja assis_
tência,

: :;'i DEIXARÁ

o IlAI8 ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

�Jr"*I� e D. een.tea SIDNEI NOCÉTI - Díretor Dr. RUBENS,DE ARRUDA. IUI08 .
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t:XPECTATIVA NOS MEIOS
-

POL1TICOS EM TORNO DO 'PRóXIMO
.

ENCONTRO ENTRE OS SRS. GETüLIO VARGAS E GAL. DUTRA -

,DOMINGO, POSSIVELMENTE, A PRIMEIRA CON��RÊNCIA'
RIO, 16 ('V.A.) -:- Com a presen- políticos é perfeitamente jnsl.ifi

ca do nOVO chefe de Estado V�t cn- caveI. O sr. Getulio Vargas vai for
mar seu govêrno ,e vai manter-se

em contacto com os prlue.ipais
sr. Getulio Vargas assumirá pes- responsaveis pelas nossas forças
soalment e o bastão de arbitro da politicas. Seus intuitos c,onciliato

pnlítica brasileira. A situação in- rios não constituem mais segre

terna e as perspectivas internaci- dos. Por outro lado cresce em to

onais neste período de transição dos os círculos políticos, inclnsi

fizeram sentir mais do que nun- ve udenistas, a r-eceptividade para

ca a. ausencia dum Iider nacio- um governo de união nacional ca

nal e atual, diretamente no centro paz d,e fazer o Brasil libertar-se
dos acontecimentos, isto é, na ce- do atrazo e dos pr-oblemas que o

11a federal. Tal lacuna vai ser af'lígem.
.agora preenchida com a chegada O primeiro encontro do sr. Ge-
de Vargas, íulio com o 'presidente Dutra de-

A intensa expectatíva dos meios verá ocorrer no proximo domingo,

r

, Lrar em atividade à política um

mamente em fase de marasmo. O

"O ESTADO"
Circulará este jornal, por

alguns dias, com menor nume

ro de páginas, em virtude de
estar mudando suas oficinas,

DESISTLR DA PRORROGAÇÃO

JOSÉ MARIA CARDOSO
DA VEIGA

, ,

SOARES FILHO MANIFESTOU-SE
PELA DESCONVOCAÇÃO

O DEP.

A CAMARA IRA'

tados ainda por outros lados.RIO 16 (V.A.) - Não se reali
zou a' anunciada re�nião da Co

missão de Constituição do Senado
marcada para a manhã de ontem,
:ri)ãralrâ:far

-

dõ"'.ccas-ô� de""pTtHTooga-
''ldão dos mandatos dos' parlaill'�n
tares até 9 de março proximo. Fi

cou ela transferida para ontem à

-.tarde. 'Estranha,ndo-lhe o falo de

ACENTUAM-SE AS ME
LHORAS DO �PE.
ANTôNIO

enorme acompanhamento, do edi
Pr'esidiu� a reunião o embaix[!-

fício da Assembléia Legislativa pa
dor, português

-

Antônio Faria', que
ra o Cemitério Público.

expôs aos present�s o in[;eress'� ES'T/A-À fa:mília enlutada" Q "O
que seu pa�s tem em solidific.ar

DO" aprfesenta � homerragem d()
cada vez mais a politica econolllicll.

.seu pezar,
entre a:s duas naj.lões irmã:;.

, -RIO, 16 (V.A.) - O dr. Meyer
>, 'Gui. médico !H.,i"tenLe do padre

Antônio, informou que estão se

-acentuando dia a :lia, as melhoras

,·do estado de .saude do .vigal'iq de

" '

49 BILHõES PARA O REARMAMENTO ,DOS
,'EEII UU. _'

'Urucania.
Ainda hoje peh manliã o sa� WASHINGTON, i6 (V.A.) � O

Içamento ,eSSe7 qua.Iifícado de "so

presidente Truman apresentou ao brevivên�ia nacional" no' valor- de

Congresso la- sua propósta orça- 71.594.000.000 de dolares. Aproxi
mentária para o ano financeiro a

ter. inicio em julhO deste ano, 01'-

br,and, Ren.ato Gutti'erres, Moacyr
.oliveira, Nunes Varela e sra., Jo_
ão Ribas Ramos e sra., José Costa

maj;l-amente 'três- quartas Panes da Vaz, Francisco Barreiros' Filho,

despesa serão empregadas no for- Luiz Da.miani, Artur Poli, Astro-
" ,'I \

Itaolecimenw mil�tar pos Estados

,Unidos e dos paises aliados, O 01'
,oito por cento na despesa publica ros, qne 'há pouoo obteve sua apa-- çarriento é o maior na história
dos, Estados Unidos, -vindo elevar sentadoria.

'

,
. do pais, com ,exceção apenas dos

orçamentos qll'8 vigoraram nos

RIO, 16 (V.A.) _ O TribunaÍ ção poderá ser no dia seguinte, on anos difíceis da segunda guerra
'Superior Eleitioral fixou - o. dia 181 em outr,a; data a ser marcad�, in- mundial. Representa eh:,. em dois
'!para a proclamação do sr. Getulio 'clnsive de ,alcôrdo com o pre.liden- '.

d "etenta e
.

, . anos, um aCl'eSClmO e"
Vargas e Café Filho. A diploma- te e o vice-president,e eleitos. ; _

.

'Cerdote' levantou-se seI;ll auxilio d('

ninguém e fez sua refeiçã3 nor

:mal.

Sua pulsação tamb�m é !lüa,

.FIXADO O DIA 13 PARA A PROCLAMAÇÃO
�'ELEITOS; �.

Consoante anunciamos no pré; gildo Machado, 'Tím'cr-ê-do� Hoster-
• 1

ximo dia 18 do corrente, os nos- no, Amim Salum. Myria-m C. Pe_
sos círculos pnliticos e- SOCIaIS reíra,' Nicolau Havíaras, João Viei
prestarão ao eminente governador na, Teodoreto Lígocki, Tte-,Gef.
do Estado, dr. Aderbal Riamos da Vieira da Rosa, Celso Almeida.
Silva, significativa homenagem de -Dr. Cavalazzi, Baímundo Vieira,
apreço e solidariedade, traduzida @Eaviano Botelho, Abelardo A

num jantar, a realizar-se, ás 20 hs., brahan, Francisco 'Roberto da SU

no salão 'nobre do "Clube .Doze .de va, Nelson de .j\.bre�, Julio Cesar

Agosto". Coincíndido • essa data Neves_ Domingos Navarre e sra,

com, a da passagem do natalício Narbal Villela, Ari Ramos. Castro;
do preclaro Governador. os' seus Nerocy Nunes .Neves, Dr. Mãrio·

correligionârivs e admíeadores, Feri�ira, Agenor. Alv:es, Lydio Ta

para não furtá-Io .ao- eonvivío da vares, Gustavo ZlmI'ner,. Ned 'Mund'
..

família, decidiram, em feliz íns- Gercino Botelho.Claudio Valente

piração, associar essa justa e ex, Férrnira, Ari Mafra e S1'a., AristÍ_

pontànea homenagem, a exma. dés de Oliveira, Dr. Gemano- Fa

sra. Dn>. Ruth Hoepcke da Silva, ria, Wilson Schiefler, Dr. J.J. Bar

sua dignisslma consorte cujo no- reto, Alipio Castro, Dr. Osval Pe

me, hoje como antes, se acha in- reira Baixo, Luiz Gonzaga Poli,.
timamente ligado a todas :as íni, Oscar R. Perreina e sra.. Reinaldo

ciativas de caráter social empre- Brito e sra., Alfredo Silva, José

endidas no Estado. Até ontem era Lisboa, Hugo Amorim, Adão �i
as randa, Gilberto Gheur 'e sra., J(f_

sé Boábaid e sra., Salvio de Oli
veira e sra., Ivo Bandeira Corte �

sl'1a,., WÍlson Chaves, Fulvio Pau
lo da Silva, Hamilton Araujo, Jor;
Osvaldo Melo. Alcides Rosa, Afon�
so: Veiga e' sra., Ribas Ramos, Rei-

noldo Alves, José Matias Filho>"
Cap. Maurício Spalding de Souza'..

"

o débito nacional á soma d,e .. '

276.300�000.000 de 'ióla�es, � que

distribuido por unidade, dá a ca-

da homem, mulher'e criança (I

naç�o a qUl!.ntia de 1.814 dolares.

Silvio Ferrare, Waldir Oarnpcs,
Ayres Gama F, de Meno, .Jovelmo
Savi e Henrique Eialho" e sra,

PROFESSORA LEONOR
DE BARROS
Tomou' posse, ante-ontem, d'a;

cadeira de Português e Língua 'e!

Litera�\);r:a
_ ,Y�rná,�ulas,

�

do Insti-.
tutu de Educaçã-o, para a ,qual'
fôra nomeado, em virtude dê con-

curso, a nosso ilustrada conter�
nea, Professora Leon{)r de BallT�

lério .catarinense., Na Esc,ola Nort
mal Cata,rinense fez o seu �
com distinção, do pri�eiro aG ú1-<
timo ano. Dedicou-se ,sempr�_
magistério, no acNldit3Jdo Cursot
Antonieta De Barros, cnjas �
ao inicio de cad�a, ano, ;são disputa.
disl$imas. Regeu interinamente a

cadeira de Português, na'Escol.
.compleníentàr �nexa ao GrlllJf»
Escola� Lauro 'Muner. Como SUbs,-

titnta', já em 19,35, ocupou a cáte
dra ag-ora conquistada,' no antige
Instituto de 'Educação doe Floria
nópolis, hoje Dias Velbo.

Aberto concurso para essa ca

deira, . recentemente, 11 êle concor
reu 'para, assim,' correspondeI" ii
confiança do gov�rno, que a dis

tinguira com a regência, in�t!rina.

,

, Como decorrência de�se eo� ,

curso, a Prof. Leonor de Barros.
foi nomeada para a cadeira. Da.:

qU8II substituirã, sua irmã. :\ emi-

te,educadora Da� Antonieta de Bar-

Á ilustrada mestra Prof. Leonor.
de Barros e ao Instituto que .o tem.
agora, entre -os seus professores.,
os nossos prazerosos ,cum[JlimeI!-�
tos.

__L .,i,
)'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'As ,últimas novidades em Malílots, Shorts, Cá lçpes e Calças
.

Praia, pelos 'menores preço�, na A MOOElA�!!!
'

CONCURSO "POR UM CARNAVAL MELHOR", l CLUBE D� �EGATAS ALDO LUZ

I � o Club, a, Regatas ,,��tc;�,��!2, Presldente abaixo assí_
nado, vem; publicamente, por meio deste, testemunhar o seu ,reconhe-

'

cimento ao Exmo. Sr. Dr. Aderbal R. da Silva DD. Governador de Es-:
tado.pelo apoio mora,l ,e fi�.anl)eiro prestado a' este Clube, possibilitando �sSIm, a sua parücipação nas próximas regatas de Sã-o Raulo, a
realizarem-se a 25 do corrente.

'

Agradecemos tambem ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal pelo auxi-
lio prestad-o. I "

"

_-

Florianópolis, 15 de Janeiro de 1950.

I' Alcides' ROSa - Presidente-
ii

I
/ , VIDA-SOCIAL

APRESENTADAS PE",OS �ONCORRENTES, AO
LIRA ITENIS CLUBE

I

'" AN/VERSARJOS ,

MENINA MARtA LU'CH
'LETRAS

". ,;.... '

Rejubila-se, hoje, o lar do nos

�o prezado amigo Haroldo Vilela.
,lIIlto funcionário da Penitenciária Samba da dupla ':Ou,ro e Prata"
'80 Estado, eom -3 passagem do Foi na-jiraça Quinze
F.mÍver,sário natalieio de sua filhi! Que a turma encontrou
Dha Maria Lúcia, a quem cumpri-Aquela'mulata
'imentamoS. "Trazia na cabeça
,- Suas numerosas amiguinhas a- A corôa do rei

,�rirrerã{Uogo mais á residência de De lata barata.

'$BUS pais para cumprimenta-la p��
\

'

<!:'
'

Qu,ando a', turma chegon Õ ,610- transcurso de tão feliz evento.

PRÓF. ANTONIO PEIXOTO Ela entrou nó cordão õ ô
E a 'mulata gingandoOcorre, nesta data, o aníversárlo
N-o meio da' turma

D,atalícío �do sr, Antônio Peixoto, Foi uma' sensação
éstimado e ativo Prefeito de Pôr- Fez um 'remeleixo
to Belo. Tirou as sandálias
,

S.s. que é pessoa que naquele Jogou fóra a corôa'
mumcrpio desfruta de geral sim- Ficou sapateando,iPatia, será, hoje, alvo de expres- Pulando e grifando
lSivas homenagens de seus amigos Eu 'sou muito boa..
'e correlígíonâr ios, às quais, por
merecidas nos associamos.

,

" \

QUANDO EU MORRERMULATA 130A

Samba de Osmar Silva
Quando eu morrer

Quero um entêrro ortginal
Quero acompanhamento
Com 'escola de sambá
E um bom regional.

�

IPARA.O DESENVOLVIMENTO DE."UM PROGRAMA,
! . HOSPITALAR NO BRASIL o ",

'

•

,i
'. WASHINGTÔN, 16 (USrS) - xiliar, como consultor técnico, no"

.
Embaçcará, dentro em breve com desenvolvimento 'de um programas

:' construtor do Instituto de Assun- hospitalar no qual está incluído.

" tos Inter-Americanos a fim de au- a região do VaI'e do Rio'São Fran:
h,esUno ao Brasil, um engenheiro, cisco.

Nã'o quero flores
Ém cima no, meu, caixão

Quero que tenha
A fórma de '11m violão
ClÍorar?
Todos choram o ano inteiro

Quero entrar no outro mundo
Com o rei Mômo e a ,sua gente
Na cadência de, um pandeiro.

_._. -l.:. I .

MARCHA DO POUCA ROUPA
I
i

SRTA. LUCY VILELA
1 Natalícia-se;" haje" a prendada

, I

"enhorinba Lucy Vilela, competen-,
'"

,
,,<,

'

:te funcionária do Fomento Agrf-
rola, filha do nosso prezado coes,
(adua)Ilo sr, INarbal V)ileaa" alto

,;fuacionárlO'.dó Departamento de
'

Sàúde e d;a, sra. Rosalina Vilela.

De Osmar Silva
Você está vendo
Aquele alí sambando,
Pulando, que coisa Joutra.
'Saiu de índio
póis a vida está dura
Ele anda na pendura
Coitado, tem pouca roupa,

'.

DIESELGM
�u_cy reunirá, hoje, na resídên-

eia de seus pais" â rua Demétrio Quis fazer

Ribeiro n, 38, suas numerosas 'Uma fantasia de papé]
amiguinhas e' colegas, oferecendo- ,P,ediu licença
lhés uma festinha pelo transcurso Mas a polícia negou

ode tã� ãUsVÍcí6sa data, 'Arranj-ou, então,
O "O Estado" 'à cumprimenta, Uma tanga e um bcdóque, .

.desejando-lhe O'S melhores' votos Fez no rosto um bani retoque ,

.de felicidades, E o pagode. começou.
NASCIMENTOS,

" ":0 MEU ABONO, '

"1' MENINA; VERA-LÚCf.Á..
"

-; .'" '1;'
: A'Cha-se em- festa o· lar' .. dovsr.]- March'Íl de Osmar Sil�a ,� .'

--:Adel,'baÍ Cidade com o nascímen- Falá:se muito no abono -de Nataf:'
.to, ocorrido nesta' «apitaJl, no dia Eu 'quero o meu para., gastar no'

if2 do -eorrente. de uma linda me- • mmlia.val.
inna que, na pia batíamal.se eha- ii ,.,

;màrá Véra'Lúcia.
'

:êste' anã "

Eu nãô vou comprar presente

I
=

I
•

, ...

',e-àerg�4 -suplementa r,
•

t "

�pequena8 cidades

.' '; ,-', '"',. ,

",! :
lo

"

.�,
..

I �BESJ'À,BlfLECIM���OS I

i
-, "

A,ULO 'VASCONCELOS� " "

D�ixou'i ontem, completamente
�belecid('), o Hospital de Gari
\Jade. onde se submeterá à .melín
\Jrosa :intervenção círurgica, Ó jo
'\rem 'conterrâneo Aula Vasconce
los. aplieádojaluno do Colégio c

Ca

'f,arine�, filho do,'sr. ,Alvaro Aci
bli' Vasconcelos e sra. Qecy San-

, tord VasêoJ;lcel0,s.: ,

'

É demads
O' ano inteir.o'no batente
Vou comprar

{

Uma bonita fantasia,
Arranjar
Em qualquér canto 'uma mulher
E depois, tomar uma bPutá bebe-

'dBira
,
'>-.

Uma ... em cada dia,
Toque o barco
Fale de mim quem qnisér,

\ "

"

i

,
:.

REUNIÃO DANÇANTE
Clube 12 de Agâsto

Sábado ultimo, os "feericos"
Salões do Clube Doze de Agôsto
novamente" estavam engalanados
pa�a receber a nossa Sociedade
9Ue al�, se congregou quando da

;realização da grandiosa "Soirée

lUanche,.
O sucesso da reunião foi 100 %

e com rar-issirnas exceções, todos

estavam trajados de branco, o, que
deu um aspéto e�cantador ao am

tlieute.
. A "mais popular;, a nossa mui

Ilrestigiada "Rádio Guarujá", teve

.o gésto fidalgo de tomar a si a

irI1adiação díl<Iue1a encantadora

f,esta, trazendo ao microfone do

"12", vários cantores de seu elen_
�o. A irradiação' foi aliás muito

àpreciada, segundo ,comentários

fIue tivemos ocasião' de ouvir.
• Foi ass,im uma. êsplendida reu

nião, coroando-se, de grrànd,e' êxi�
ia' a iniciativa em ,bôa hora' lan,ca
da 'DO ano passado.
>

C{)ROAÇÃO DA RAINHA DO
"LIMOENSE"

A nota' diferente daquela noite,
foi .o compal'ecimentg do Presi
ciente do Clube, sr. José Elitas e

do Secretário Geral, Arnaldo "Du
tra, à séde do "Clube Limoense"
de Saco dos Limões, atendendo a

lUm genti1 convite pela Diretoria

"

\J.. ,

-- ('

�

,<

�,�
} ,�

. "

.1 "

:. �lxo cu�to por KW Ins'a'�do
. " * Peças 8 assistência t'cnlco

* facilidade'd. Instalação
" � Rapidez, de IIlOn�1It

"-

do/Clube do apraziv,el bairrOl"
Na séde do '�Limoense''', os re;. 1

presentantes do '''12'' foraill f.ar-'
tamen'te homena.geados. Na, oeasi- í
ã-o do oferecimento de bebjdas fi':
nas, houve muitos brindes' R(i)' "\'el
terano,.,..
A coroação da Rainha do Limo�

,ense compareceram as RainhaS de';
,

outros bairros, decorrendo' a: festa
d,entr-o d,e grand18 entusiasmo e .'a-

;,

,

> ',��,'��!i�rç{:.
"

.

do Brasil lA' "
,

"
- ",

"

, I Gener�J Mottts", FÔRÇA
DIESEL

','

, ,.MotoreS: DieSel para, Uso Marrtimo - Farça rndustriol • Coniuntos Gerador."
, '

nimação. ,

O Presidente' do Clube
num gé,st.ó cavalheiresco,
com todas as Rainhas ali

Dope, ,

dan'9,our CONCESSIONARIOS AuroluADos
Ao .....�to S. Ao. • Sociedod. Técriica de Materiais ltda. _ RI. de janeIro ,Mesbla S. A" • cto.' 8rcrsn.iIa cr.-,

llllpNrlais _ Porto AI••re Cio. Mecãnic.. éa�ercial _ Flariõnópolls Ca.los HlIepcke s'-li. _ ••cll., ,Cia. Irasll.l,.
-

... 4o\aquiàaria"- Fortel•.Ia' Cio. Importadora de Máquinas e Access6rlas • Irmãos Pinto - Paraatla. C.lso Nun..

...... Mor;tin; l!epr...ntaçõ.s e Comérci� S. A, _ Santo. Casa' H"ice ._ Curltllaa, SOciedade AnanUlria Za_I.

...... MubJo 50 Ao a.lo Horl.laete Mesbla S. A. _ Carumbá Puccini & Cio. - C.'W"�, :flI.IIúel -
- ,Loalllrl.. Distribuidora Londrinen•• d. AutomDvei. LldCla

_
",.

presen- ,

tes, ,regressàndO'�à séde pouco de- i

pois .dla, 'meia noi,te, onde a "Soirée-'
blanche" alcançav.a! seu máximo

'esplendor�
'í

,
.,
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pôSTO DE OBSERVAÇÕES COMENTÁRIO INTERNACIONAL UMA LEITURA PARA ALUNOS E PROFESSORES

, EFICIÊNCIA NO TRABALHO
A SÉRIE "CRIANÇA' BRASILEIRA" ENCONTRA-SE Á VENDA

\ NA LIVRARIA ROSA, DESTA CAPITAL I

o futeból é uma cousa, rela.lm:ente, difícil de se explicar. Isto p?-(
iIe....se notar, niti�amehte, n� partI�a en�r,e'-Botafog� e vasco, realí., Para que os funcionários e ope-

:2ada, ontem, no RIO' �e Janeiro. 9 rutebõl, meus amigos, .é u!lla cou- ráríos de qualquer emprêsa
,

�a verdadeiramente, incompreensível. O Botafogo, no primeiro tem- A conceituada Livraria AGIR. do Rio lançou com franco suces-

:
o foi o senhor absoluto da canchà. particular· .

ou do govêrno _:_ se; so, em 1949, a série "·CRIANÇA BRASILEiRA", composta de 5 livros

f '

Nesse período QS alvi-negros do Botafogo assediaram perigosa_ jam eficientes. é preciso que o lo- destinados aos, anos do 'curso primários. de autoria do renomado
:mente o último redulto cruzmaltino e não conseguiram, apezar de to- c:Ú onde trabalham seja apropria- pÍ'ofe.s.sor 'I'heobaldo Miranda Santos, 'catedrático do Instituto de

nos os e.sforçoS, transform�,r essa. superioridade tecnica e territorial do.
. , Educação e da, Universidade CatóHca, do Rio .

em goals. O Vasco foi valente na defesa, enquanto que o seu ataque . -
_

Cada um dêstes Iivros globaliza, sob a forma de unidades dídá-

f'Üi completamente' batida 'Pela retaguarda aíví-negra, onde aparemam
,sI o local d� :rabalho �ao pre tioas., todo.o. programa ?3 ·lingull;g�m, hi�tó:i�, g,eografIa. ciências 11a-

eosn destaque: BASSO, Santos, Bubinho e Juvenaí.
. encher as condíções requeridas pe- turaís e higiene das diversas serres prnnarras. Assim, peJ:� simples

A DEFESA do BOTAFOGO aniquilando o. MELHOR ataque ea- 100 organismo humano, a íneflcíen, le�t�ra da "'C_!tIANÇA BRASILEIRA",. Os alunos das, nossas escolas prí

"1'iooo e quiçá do Brasil, deu uma, prova robusta, concreta e paLpável cia e a perda de tempo são Inevi- �ar:a� poderão apr.ende:r,_ de maneira suave e gradatdva, através de

,de que possui a melhor retaguarda. Os primeiros 45 ms., como bem
tã

. hístõrías, poesias, descr-ições, narrativas lendas, fábulas e tradições

-descreveram os comeutaristas, pertenceram ao BOTAFOGO, ,e segui; .

avers,
. _

.

todas -as noções de linguagem e conhecimentos gerais dos programas
':ram a esse domínio bolas na trave defesas 'espetaculares de Barbosa, Esta ea conclusão 13. que chegou vigentes nos Estados, Territórios e Distrito Federal .

. e para lagravar mais ainda a situação. o AZAR dos artilheiros do Bo- uma conferência sôbre trabalho Os .li�:rüs C{)nt�m. ainda todos os tiPl?s de exercícios testes e pro

",àfogo quando desfrutavam de excelentes oportunidades para marcar. que acaba de reuni-se em Was- vas objetivas destinados, a uma aprendizagem interessante viva e
• '.

XXX XXX eficaz. E como reúnem, num só volume, todas 'as matérias 'de cada

Veio o segundo tempo, aos 15 segundos o Botafogo sofreu ,ulll híngton.
A" ano escolar que só poderiam ser estudados em cinco livros 1 constí-

-"tento, aliás, o primeiro da tarde, A saída pertenceu ao VASCO. Ade- Na conferência estiveram repre- tuem. no gênero,a .óbra didática, mais barata do Brasil. Isto' não ím

,-mir chutou, como disse Ary Barroso, despretençios,amente, ,e o cou- sentados o govêrno ,os emprega, pede a sua ex.celeIite apresentação, s�udo. impressa em bom .papel,
3"0 foi aninhar-se nas redes da .Oswaldo. Estava, por assim dizer des; dores particulares e os emprega- profusamente ilustrada', com todas as sér-ies cartonadas, tnclusíve a:

marnlizado o quadro Botafóguense. Um gQlaJ. a qúeimaroupa desarti-
dos.

. cartilha.
,

.

euíou completamente a esquadra d,e Carlito Rocha. Desde aí o Bota- Apresentados .os. ditos �ivro.s ao Departamento de Educação do

_togo não armou mais. Nessa 'ocasião não ouvi m1ads nada. O rádio es- De acôrdo com a� concl�sõ�s, a E�tado de St_a. C�tarIDa, a-fI�-de que, examinados os livros, se ma-

"tava �j.esliga.do ... Depois fui lá pra baixo. O alto-falante da Guarujã es- que chegou êste grupo de técnícos mfeslasse, nao so declarou nao obstar fossem os mesmos utilizados

fava Iígadn; . . Antônio Cordeiro tido por todos como cronista ahalí- o primeiro problema é o da visão. por alunos e' professores dos 'estabelecimentos catarínenses de ensino,
;"234'10 disse assim: E' IMCOMPREENSIVEL A QUEDA DE PRODUÇÃO Para que' os kmpregados não fa- �om� afIr�(),u ser o nome de Prof. 'I'heobaldo 'Miranda Santos cre

'DO QUADRO ALVI-NEGRO! Que erõnista ahalizado l , .. CRUZ credo!. '

'

, .
.

_

dencial .sufIcIente para rec?mendar as citadas publicações didáticas,

"E7'. •• de-fate-aquela desarticulação no team da Estrela Solitári1a éra ttguem os ol�.os, e .preerso - en A firma O: L. Ros:a: Ca!xa postal, 304 - Florianópolis. distribui

pedeitamente imcompreensivel - não -pensa.tp. também assim os leL tre outras COIsas - dotar o local düra das refendas pubhcaçoes ,em ,sta. Catarina, terá prazer ·em aten

"t.ores?! Um quadro .que pintou muitos go.als durante 40 m:s. e no ini· de ,ilumiJllaiÇão apropriada. der professor,es, 'colégios e livreiros desde que ,as' livrarias foC'ais não

�io do segundo temp.o sü[r,e um goal dlarqueles de_,fat.o não há razão Isto significa que a luz 'sôbre o disponham dos refeTidos livros.. ',.
'

...
.

. para d�tinos, para desentendimenLtJ:S...
'

. -.
. Aos prüfessores do CUTSO pnmarIO que sohmta!l".em, será tnviado

Não quer,emos tirar os méritos do VASCO. A vitória do Vasco foi mat.erIaI em. que trabalham seJa gra,tIs, pa.ra exame. um ex,emplar da série 1°, 2°, 3.°, 4° .ou '5° ano)
justa, foi incontrastavel, foi nítida e foi iusüfismav·eI. Não houve, eqUIvalente a doe uma lampada de que ·lecIOnarem bastando 'escrever, bem legivelmente, o nome', a' es

'(Jntretanto, justiça no mla.reador. Se o BOTAFOGO se refizesse d'(,l{IIl,e- 50 velas.. cola,. o ano em que leciona, a rua onde residé ,e a cidard<fl ou yila res·
, ]e golpe da fatalidade .... Mas não!... O Botafogo perdeu a coragem; NDS' .escritório's, o papel usado! pecbva.

'

j
lPerd.en o animo, perdeu õ ;espirito de luta: perdeu tudo. Não é para .

menos. Um quadro que vinha se porbarndo C{)mo o Botafogo e sofreu devé' ser bl';lJico e opaco. O papel
nm g0J11 como aqueI.es SÓ tein que ,se r.ender á evidênéia.,. O Vasco fez do brjJ:hante' cansa os olhos.
'Botafogo o que qniz. Brincou. bailou. .. fez o DIABO. A mesa de trabalho de-ve ser de

XXX XXX
'

Foi, sem duvida, nm episódio triste. Um nós nos ficou n:a, gargan-
t'3. Que injustiça, que falta de Clamaradagem, que falta:. d'é tudo!... A ·conferência cita especialmen':"

" Vamos parar per' aqi;lí" porque boje. !!ihda não nos refizemos do te as melias ,escUTas, coberta_s com

GOLPE traiyoeirv da nossa madrasfJa: = A SORTE,!:., I vidro, como seqdo prejudicilj,is pia-
XXX XXX ra a saude dos olhos do funcioná_

rio.
Particular atenção dev·e ser da·

.

d� às' éqres que rodeiam o empre
" gado.'

400 metrbs com As cores não devem .ser decora-
Arremesso do tivas.

S'orvein .os ruidoso
Gt:ande fator de ineficiência é

a falta'"de ventilação e temper�tu
ra !3.dequadas no local de trabalho.

Mesmo que todos os outros de

talhes tenham sidó cuidados, a

produção dos empregados, 'será

sempre inferior ao máximo si êles

\tiverem que trabalhar err\ locais
mal ventilados ou submetidos' a.

, 'temperaturas exoossivas.
----�--------------------

Da·ra. colncar SOL'A
A . oonferêncÍfl. que·'chegou a. es-

[' I U tas OOIWlusões r.ealizoll_se na. Bi-

em - . 8".D
, Sapoato.

blioteca do Congresso, e foi -pre-

ti
,

sidida pelo chefe da mesma

'PROCURE Luther H. Evans - e peio hOlll,em'

OS:W'
. al'd'o'

que construiu o Capitólio - eng-e'oo
nheiro Davi Lynn.·

Com .o emparf.e� ante ontem, ve

<.rificadp na sua 'Peleja COm ó Agua resse desusado em todas as rodas
V.erde, o Coritiba isolou o

.

seu esportivas do Estádo, prevendo-se A esmola dada Das ruas agrava

,grande rival na liderança. O jogo uma renda recorde.
'

o problema da ·mendicancia.

F {lpreço vem despertando inte- ,.,. ..

Hamílton Alves

CAMPEONATO BRASILEIRO' DE ATLETISMO
Como já divulgamos, o certame 16,40 horas -

nacional do esporte base, terá por- barreir:á!s (final).
J)al�o este ano, p'estádio do.FIu- martel.o.

. minense",nos dia� .19, '20 e- 21 do 17 horas - 200 metros r:asos

: .oCorrente. O .programa .organizado (semi-final):
..

,tréla c; B; "�",iBG�tl'r.,aJ., p,2U ,hora$' """",.20t1 me�Qª,;!a�os
tio eertam{(�;ó\s�iÚillt.�F

�

(Moças final). Saltos em distancia
15 horas - Desfile das Delega" (Mof7<ls}.. '

�es.
' o

' -

•
17,30 horas - 1.500 metros ra·

:15,40 horas -' 400 metros com sos (final}.
ibarreira (semi.finai). Arr·emesso de 17,50 horas - 200 metros rasos

Jleso (Moças). SaIto triplo. (Final). Arremesso do da,rdo.
16,20 horas - 200 metros rasos 18,1& haras - 10.000 lDetros ra""

i{:1I[o'ças semi-final) i- sos. '

o quanto custa uma enceradeira

A, R N', O·,
E"LEcCTROLAN'DIA

. - .
. ,

F..dificío lpase'-Terreo'
.

"
a '

Rua l\te�pr���b P�iva
-----:'i'� .:

,Panelas "de Pressão' ,ARNO
,

. ª. Cr$ 5tO,00, N'

'Grelhãctôres ':.Etétricós ",:t' , "

. "

ii Cr$ "590,00:
na '(lefrolandía

Paiva -- ·Edf. Ipase - Teneo:Rua A.l'Cipreste

:DECISÃO DO' tAMPEO
·NATO'·PIDNAENSE DE

·,UTEBOL

telefon es 1536 e 1324
P.i5 de Nov. n.22- 2'.andar

CUIRITIBA, 16 ('V.A.) - A,maiop ,

e mais sensacional disputa de todos

,()S tempos está marcada para do

niingo proximo no estadio "Dori
'VaI de Brito"

,
.entre Coritiba e Fer-

1l'Oviário.

'. �".

Quando se olha para um objeto
escuro, a pupila se dilata; quando'
se olha para um objoeLo clàro a pu-

:pi1�is'ê', ,contrai. . r
E' preciso evitar éxcessivãS mu_

dlànças na abertura da pupila,'o
qU� se consegue mediante um es·

critório de cõres nnifoqne�.
Um exemplo: num escritório

de paredes muito claras, as máqui
mas e .outros instrumentos de lra
bauio

.

devem ser claros' também.
. , O barulho é outro elemento de
ineficiência.
Uma datilógrafo 'que traba,lha

num escritório barulhento; - S'8-

gundo ,comprovou a conferênncia
de Washington - produz 19 por
centO' menos dQ que uma que tr.a_
balha num .escritório silencioso.
Neste sentido, os conferencistas

chegaram à conclusão d,e que os

ruidos diminuem tanto Ia produção
do,s erilpregadolJ crue, representam
um prejuizo de quatro milhões 4e Comunicamos aos interoessados que, êste ano, não acoeitamos. aLu-

d.olares
. 'Por' dia para Os indus1 nbs novos; para nenhuma das' séries.

-tr,ia:is. ilo.r�e-�mericanos.
-

�".·I· FlorianóPolis, 15 d,e janeiro de 1951.
Para �llmmar o barulho, de;:·.

vem ser "anotadas ,máquinas si..
Antonieta de Barros -:- Diretora.

l.encim;as e <> local deve ser iesti�·__,�_�

'

_

do' de �ateria:i.s qu·e isolam ou ab· .

Por AI Neto

\

SRS. PROFESSORES:

côr clara.

CASA MISCELANEA ... dlltrl
buidora do. :Rádio'� R.::C. "

ictor.IV'lvul.. .rDilCOe.
Ru•.CoD.elheiro·� M••r.

NO PRÔXIMO DOMINGO" O INICIO DO
'CAMPEONATO ESTADUAL

De conformiàade com a tabela d.e' dada cOm Os seguintes "embates:
jogos do .campeonato Estadual de 'Fig�eil'e.n.se x puque de Caxias,
Futebol de 1950. domingo _ proxi- em Rio do Sul e Camp,eão de Ca
mo será realizada a primeira 1'0- çador x Campeão de Pôrto Uuião,

nesta ultima; cidade.

GARCÊS ORGANZAR1 A SELEÇÃO
.

AMADORISTA .........•

P.or ato do sr. Presidente da F:e- para organizar, sob a supervisão
de.ração Catarinense de" De�P?rtos tdo, sr.._Heli_? Q�!nt, secretário da
fOI {) sr. Newton Garcês deSIgnado entidade, a -répresilIítação catari-

nense ao Campeonato Brasileiro de
Futebol da Juventude Amadorista,
a efetuar-se no dia 25 de fevereirq
proximo, na', Capital da Republicale

FLAMENGO E VASCO
OS VENÇEDORES

flAQUEW (EM GElAI. t
VINHO ClEOSOTADO

\

"I.LVIIIA"
Pelo certame carioca de futebol

de 1950, sabado defrontaram-se'
Flamengo e Fluminense,· venoendo
o primeiro por. 5 a 2. Domingo o

Vasco enfrentou e venceu o Bota
fogo pel.o esCOre de 2 'a O, consoli
�ando ;a, sua posição de vice-lidero

Domingo proximo será realizado a

rpenuItima rodada, jogando Flamen
go e Bangu e América e Botafogo.

CURSO ANTONIETA DE BARROS

AVIõES CRUZEIRO DO SUL

Terça-FeiraS Florianópolis - Curitiba. - S. Pau�o e Ria.
Saída agêpcia 5;30 ·horas.

Terças Feiras -::--: ,.YÍorianopolis
Saida agência 11',15 ho�as.
Quartas Feiras - Fpolis - Curitiba - oS. ,:,?a.ulo e Rio

Saida agência 9,30 hOl'as.
'

_

Quartas, Feiras
..

..::_ Bpolis. -,- Mafra - Curitiba' - Itararé
Plaulo. Saida agência 11,30 horas.

"-

Quintas Feiras' - F'polis.... Porto Alegre
,

, Saída agência 14,39 homs.

Sextas Fe-iras. - Fpulisõ - Curitiba. - S. P.aulo e Rio.

. Curitibà .
- S. Paulo e .Rio

;.t.
j

�f1
e S. '.�'�

.,..,r_

Saida agência 5,30 horas. .,

Sextas Feiras � Fpolis. - S. P-aulu - Rio - Vitoria - Salva-
'dor. Saida agência 6,30 horas.

.

'.,,:
.

Sábados - FpoliS. - Curitiba - .8. pawi� e Rio.

I Saida agência 5,30 horas. -:;
/ w

Sabádos - Fpolis. - Mafra - Curitiba � Itararé e S. Paulo
Saida agência 11.30 horas.

.

. I

Domingos - Fpolis. - Porto -Alegre.
Saida. agência 9.30 horlJ,S.

Domingos - Fpolis. - Mafra t- Curitil)'a - Itararé e S. Paulo
Saída· agência 11,30 .Roras. ,.

, . _ ...I;.J.t, '-_ .';;'::L�':,....l..l lI.i .. " � .�4.;:� .. ! >.

-,
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ENCONTRO ENTRE OS SRS. G�TúLIO VARGAS E EURICO DUTRA NO PRóXIMO DOMINGO
,

SUSTADA PELA JUSTIÇA A DIPLOMA'(:ÃO DE
CARLOS FRIAS ..:_ RITZ

Às 5 ie 8 horas

RIO, 16 (V.A.) - O Tribunal dente anunciou o resultado (to jlJl- Joel McCrea.
Regional do Di�trito Federal reu- gamento pelo deferimento da re
niu-se para apreciar a representa- presentação do ministério publí
ção feito pelo primeiro sub-oro- co no sentido de sustar a entrega
'curador, sr. Coelho Branco, pediu- do diplomá. aó locutor Carlos Fr i-

do a suspensão' da entrega do 'di-I as, enquanto prevalecerem os ter-

p loma de 'vereador . ao locutor I mos da.condenação do' juiz cr imí-

Carlos Frias, eleito vereador pe- nal.
la. UDN carioca. Foi relator do. Em vista' da decisão do Tribu-

Uma pujante história, vibrante

f it
..

M 1 d M tei de emoções sob a direção magís-·

er o o ]uI_3 acna o on 811'0, nal Regional deverá ser diploma-
que fez a entr-ega da representa- do o primeiro suplente da UDN,

tral' de Raoul Walsh.

çã?, inclusive da. sentença do juiz Domingos' D'Angelo.
' Censura: Impróprio até 14 anos.

da 16.a Vara conden.ando a um'
. No programa:

ano e dois meses de prisão por Esporte em marcha.

crime de falencia fraudulenta Preços: Cr$ 5,00 e 3,20._
'aquele candidato. A

-

AGON IA' DA
--0--.

•

Terminado o relatório, foi da-
.

.' - ODEON -

Às 8. horas',da a palavra ao advogado do can-

,,'A'"S:'M"A - MargareFLocllwooddidato, Heráclito Sobral Pinto, "

Patricia Rock'
,

{' ne defendeu a tese de não ter a

sentença passada. em julganiento e

que o Código Penal estabelecia tal

exigencía .. O juiz Oscar Tenorio

profe-riu depois longo voto, ana

lisando a conceituação de variadas

constituições do nosso pais da

lperdà dos direitos polrtícos, fo-'
.

calízaudo que a prisão do conde"

nado ou no' caso a falta de sua

detenção correspcnde a uma im

possihilidade do exercicío de fun

'�õe.s na administração pública' e
�le representação popular.
!. Votaram em seguida os desem-

, ,

ibargadores Guilherme Estelita J e

I QUER
O ROMPIMENTO'Fernando Couto, ambos negando .

provimen to ao pedido conside- COM A RúSSIA
rqndo a .perd,a de direitos politicas

I _

cOI.no .pe�a ace�sória em
.

face �O, I �ASHINnTON, 16 (V.A,)
qU3 dispõe a lei, de f'alencias e por. Afirmando que os Estados' Unidos
não ter passado em julgado a s�n-

I

já' estão, combatendo os comunis ,

tença condenatéria , I" .

.

. .' _

tas na teroeira guerra mundíar"
Foi posta em consideração a .

.

'

• d
-

d '1'
o senador Styles Bridges, republi-

..ese e que nao se po e conciuar
.

.

o exercício de um direito politi- cano por New Hampshire, pediu a

co com a condenação criminal tal ruptura das relações diplomáticas
como acontece no caso. O presí- cpm a Rússia. '-

_F:nRTUGA� NA POSSE
DO SR. GEtúLIO

/VARGAS

1 RIO, 16 (V.A.) - O It:1mar�ti

iiÍecebeu comunicação de que o gG

;v·erno português .outorgou creden

ciais de embaixador .extraordiná

rio, ao sr. Caieiro Mata 'Para r,e

presenta-la, 'na ,solenidade de pos-
,

.

!Se do sr. Getulio Vwrgas na presi-
� ..,

,

dencia da Republica. O ilustre di-

piamata chegará a esta capital
para o deSempenl10 de sua.missão

no dia 26 do corrente a bordo do

na,vio "Serpa Pinto'�.

PROMOÇÃO NO;.
EXERCITO
Aoaba de ser promovido, por

ato do sr. Presidente da Repúbli
ca, \la pôsto de major,·.o· nossO
distinto .patricio José Geminia.no..
Cidade, da Reserya da Irilendên-

ótima folha de servi�os vem gran

geando, as simpatias dos ofkiáls

superiores, ,sendo, por isso justa
e bem recebida a sua promoção.
Ao ilustre oficial, há anos ra

dicado nesta Capital os' nossf'õ
, \ .. 1

cumprimentos com votos de feli-
cidades.

Aliviada em Poucos Minutos

,

. /

ASSENTADO O ROTEIRO DO SR. GETúLIO
VARCAS, O PRESIDENTE ELEITO RUMARÁ

PARA CAMPOS DO JORDÃO,,�HOJE
RIO, 16 (V.A.) - O sr. Danton seguida viajará' para uma Iocalír

Coelho regressou de Itú e já se- '(jade fluminense, que será Peírrr
guiu para São Paulo para mais pólis ou Terezopolis.
um .encontro com o sr. Adernar de Em Campeies do Jordão serão-
Barros e Lucas Garcsz. iniciadas oficialmente as conver-

. Da,s ultimas demacches do j}re- sações sobre a fcrmação do novo,

sidente do PTB resultou a 'fixa- minis tér'io,

ào do .. proximo roteiro -do 'Sr. Ge-; . Com excepção das .. três posições
: q ]ri. tulio Vargas. Assim é que o presí- vírtilalmenta preenchidas, o sr;

"JASSY" '�énte .,eleito deixará sua fazenda Getulio Vargas está- ainda praticao-
Unia emocionante história q�e Íímanhã, em companhia do gover- mente sem compromisso .E' nessas:

amor, de intrigas e adias ... nador de São. Paulo. condições que vai conversar com

Jassy é um drama de amor que Seguirã, imedi'a(tarnen.t� para o sr. Adernar de Barros e outras.
surpreendera o espetador pela in- Campos do Jordão, onde' deverá figuras. A organização completa.
trincado enredo que envolve o fil- permanecer uns doi�. dias. Dali do ministério resultará desses e!l::-
m�. vira para o Rio, onde fica,rá .tam- tendímentos a serem concluidcs;
Censurar Imp. até 14 anos. bem durante 118 horas. Por essa no Rio e em Petropolis ou Tere-
No programa: " .

1
.,

� . .oeasíão recebera o díp o�na. Em zopolis. �

Noticias da semana.
-

Preços: Cr$ 6,20 e 3,20.

Virginia Maye
Dorothy Malene

"GOLPE DE' MISERICORDIA"
Duro como' 'a rocha era êle. o

criminoso ...

'

suave como a lua
era á sua amada ... e quente como

à braza com os seus carinhos.

..

FLORIA':OPOLlS - 16 de Janeiro 'de )95'

Em poucos minutos a 'nová recei- .

ta Mendac:o - começa a cir
cular no sangue, aliviando os aces

sos e os ataques da asma ou bron
quite. Em pouco 'tempo é possível
dormir bem respirando livre e fa
cilmente. Mendac:o alivia-o, mes
mo que o mal seja antigo, porque
dissolve e remove o mueu s que
obstrúe as vias respiratórias, minan
do a sua energia, arruinando sua

saúde, fazendo-o sentir-se prematu
ramente velho. Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a

garantia de dar ao paciente respira
ção livre .e fácil rapidamente e ·com

pleto alivio do sofrimento da asma

em poucos dias. Peça Mendoco•. hoje
Mesmo, em qualquer f a rrna e

í

a, A
Bossa 'garantia é a sua proteção.

Definis Pr.ice

--o

...:._ ROXY-
ÀS 8 horas

. 1° -r-e- Cinelandía . Jornal.
20 - Ronald Colman ...:._ Elízabetli

Allan - Basil Rathbone.
A QUEDA Dl\ BASTILHA

A história da revolução france
za, "num drama de amor, onde �ó
havia ódios, tirania e vinganças ..•
3° - Continuação do sedado.

TEX GRANGER

r
20 e 30 episódios cheios de' aven-

. , .

turas e ação, ...
Censura: Imp. até 14 anos.

Preços i Cr$ 5,00 e 3,20.
--o-

- IMPERIAL
Às 8 horas

Mais uma. granlie al,resentaçãl>
dó cinema italiano com GlNO BEl:
CHI '9 tenoi ila "atu·alidade.·

AMOR POR 'TELEFONE
Uma alegre e divertida opereta

,com helas musicas 'e llltúto roman
Ice.

Censura: Proibido até 14 anos.,
No programa:

- Transpü;rtes aéreos Fox Movie
. tone.

Preços: Cr$ 5,00 e 3,20.
-'-�

- IMPÉRIO-

.'

Hoje ás 8 horas
SAQUEADÓRES ' 1

Rod Cameron.
Censura: Até 14 anos.
Preço: Cy$ 2,00.' �,i J�Dl.r(

CLUBE DE CAÇA E TIRO "COUTO DE
.

.
.

MAGALHÃES"
' .

AOS PRATOS IITORNEIO DESPORTIVO DE TIRO AO ALVO,
CERVO NA CORRIDA

O Cl�be de Caça e Tiro
\

"Couto d� Magalhães": comemorando o

aniversário de sua fundação, fará: realizar no dia 11 de fevereiro vin
douro, um torneio desportivo de tiro ao alvo, aos pratos .e no Cervo
na oorr-ida, que por certo, excederá da espectativà pelo brilho com

que se revestirão essas provas, principalmente a do' cerv-o na corrida;
que e, no Estado, a primeira vez que vai se realízae competição de-ta!
natureza. ,

O programa das êompetições será proximamente puhlicada, poden
do. os atiradores, desde já, começar os seus treinamentos. proourando.
o Stand Cap. Paiva, da Policia Militar, em 'I'r indade genLilmiente P05.
Lo á disp�sição ?�s a:tir3;dor,e:' 90 Clube, :pelo s�u Comàndante Geral. !.m_
de havera mUnlçao a "hSpOSlC<W.. . ��. �- --

TRANSPORTES AÉREOS CATÀRINENSE S_ A.
T.. A. C�

EDITAL
Cumprindo deliberação tomada na Assembléia Geral Extroardinária,.

realizada em 20-12-50, convido, na conformidade do art. 14 do De
crMo-lei 2.627. de 26 de set.embro de 1940, os senhores af;�onistaii'
que ainda, não efetuar�m o pa-g-àmento das a.ções que subscreveram",
a realizarem integralmente, no prazo de 30 dias, contados da publ'i- ,

caçüo dêste, o valor das] ações subscritas.
Findo êsse prazo, ficarão os acionistas faltosos constituídos em

mora e reservando à T.A.C" o dil'eito de mandar "'Bnder as a1;ões:
cujo valor fôr realiza,do, de acôrdo com o dis]lôsto no art. 76 da l�i
de .Sociedades por Ações,

Florianópolis, 26 de d'ez.embrú de 1950
OSVALDO MACHADO - Di'f1etor - Presidente.

/uma bôa, dose de
ENO' garante o bem
estar e o bom humor
de todo o dia. ENO
combáte � prisãóde"
ventre, elimina as

toxinas do organis
mo e reg�lari�a as

funçÓ'es
intestinais.

...

\�;-----_._-----
; FERIDAS. R6UMATISMO, f:

.

PLACAS SIFILITICAS .

.'EJlxlr.,_de NAgoeira
Mad,bao_ao :1u:dU .. 1' "O bestam,at

I i dp ',.ff,HI! '
. ,
-

, ,

J>ARA f,ERIDA:S,
.

.

,E G' Z E M Â .5 ',\

I'NFLAMAÇCES,
COCEIRA'S,
f R. I E, I. R AS,

\: I

E S PIN H � 5, E TC,
�================�J,

"

\

Ainda.à propósito daquel,a hela e bem dOcument.ada ·peça n
ridica, :_ ,ex1lressões' cOm- que foi ·enfeitado o recurso do sr. \Van
derley JU'rlior contra' a djplomação do ·eminentc/(�atarinense. sr.
Nerêu Rllmos - alguém' colecionou estas beleza�:

.

.

ta me�tiM: O P.T.B..recor·reu do registro da candidatura dtlt
sr. Nie.rêu Ra.mos, à Camara Federal - _diz. a bela peça. Na; verdade,.
o .P.T.R recorreu' ápenas do registro'da candidatura áo Senadf>.

.

2' mentind: Anulados .os 'votos dados' ao sr. Nel.'eu Ramús ha
veria modificação no 'quociente partidário.,' assevera a bela peçer..
Não é verdade. Embóra anulados aqueles votos, o P. S. 1)., clcegeri;li
� deputados, ;a U .D.N. 4 (sendo um, o dr. Jorge Lacerda, daP.
R.P.) e o P.T.B. 1.

.

.

\ J ' • • •

3a mentira: O sr. Ne't'êu R'amos exerce· funções administrati
v.as, dirigiÍldOi a Secretaria da Oamara --;; escreve a b·ela peça ".-

.
Não é verd,ade. Essas funções são da, competência. do Vice--

Pt,esidente do Senado.
.

Não é precisQ 'continuar. A bela peca. tem nluitas outras he
lezas. E-s.sas que. aí ficam e que. desafiam contestação mostranr
lhe {) q�late. E, por i.sso,' o sr. N1rêu' Ramos nem s.equer:se d.elI
ao�trabalho de contestá-la.

.

.

O p'uladino das ltttas demoérálieas, cOmo. lhe' chamou; 'em te
legrama de felicitações lIaLalicias, ?' mesmo sr. Wanderley Juniqr'.
não póde perder tempo com mentIrás cabeludas e raivosa.s... .

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


