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Não apenas o Diário de Noticias, -orgão notoriamente da

confiança imediata da U. D: N., mas ainda Q;�,.J)iário . Carioca:
traz-nos a noticia de que, na reunião de qU�-feij:a do Partr,
do brigadeirista, o seu' presidente, sr. Odilon Brag_a interpelou.
o sr. Irineu Bornhausen sôbre seus divulgados propósitos de
colaborar com o. sr. �etulio Vargas. O segundo dos diários ca
riocas diz textualmente que, se verdadeiras, as declarações_
sr. Bornhausen mereciam a censura do partido.

'

,

Em face disso em q�e fica a atitude do P.z'T. B. eat.arr,
nense? Qual o seu gesto de solidariedade ao sr, Getulio Yp
gas? Estamos em que o partido trabalhista, ent� fi(.,� eo.....a
U.D.N., atravez do seu candidato no Estado, e ficar com o sea

chefe, não vacilará! Aliás a indicação de um t�abalhista para
a Secretaria da Segurança, no próximo govêrno, foi mal reee
bida nos meios operários, quê compreenderam que a U: D. N..

.

. eatarinense buscava, com isso, jogar um líder getulísta con-
tra a classe, nos casos de dissídios ou greves.

'

_A Interpelação do sr. Odilon Braga, obviamente, acarre-
<,

tará um esclarecimento formal nas relações da U. D. N., com
o P. T. B., neste Estado. Ou o sr. Bornhausen recua e fica
com o sr. Getulio Vargas, 'contra seu partido, ou não poderá
cont�r com o apôio do P. T. B.

,

.. ,
""',

,;;5ERÁ INAUGURADO, HOJE, O SERVIÇO DE, �XGOTOS DE LAJES. PARA AQUELA CIDADE SEGUIRA HOJE, ,S. EXClA. O SR. GO�N�It:,���AL IA:'
.

MOS DA SILVA, ACOMPANHADO DE LUZIDA CARAVANA. ":', _.' ..\c .',

i '}.' ,; ...."
...

GETúLIO VARGAS E EURICO DUTRA ALMOÇARAM JUNTOS' , O SR. IRINEU JiQnNlIAUSEN;rE ,i), m.',
'

TROCA DE nfPRESSõES SÔBRE O ATUAL MOMENTO POLíTICO CATARINENSE 'OBRlCÀDOS A UMA. Í)EFINIÇAQ
"os SRS.

RIO, 25, (V.A) - Na residencía I porteres na residencia, sendo per- o presidente Dutra na residencía

>lA(}o' gal. Gois Monteiro almoçaram mitida apenas
.

a dós rotografos. do gaJ. Goís, o presidente Vargas

_juntos ontem o sr, Getulio Vargas, que ali tiraram varios f'lagrantes trocou com ,o' atual chefe do go

.-{) presidente Dutra, o sr'. Danton do almoço. Estes quando começa- verno impr,e�sões s?bre o ,'atual
.,-.coelho e o sr. Epitacio Pessoa Ca- ram seu trabalho, ouviram do pre- momento pnlitico nacional e mter

-valcanLi, A cabeceir-a da mesa foi I,sidenle Ej]<eito este comentário: nacional. 0s detalhes dessa' troca
dlDcufluda pelo presidente Dutra. I "E começou o homhardeio l ... " ,I de impressões, p�r,em, não foram

,

Foi írnpedída a- entrada de re-
.

No encontro que ontem Leve com revelados a reportagem.
/

\ ,

.

o lUIS .ANTIGO DLUUO DE SANTA CATARINA ,

""'JI'''*I� e D. Gere.te. SIDNEI NOCETI - Dlreto� Dr. RUBENS DE A.RRUDA :RAIOS

() PROCURADOR GERAL DO. TSE: OPINA PELO· NÃO SE� FERIADO O
� .

-

NÃO PROVIMENT() DO RECURSO DA UDN �
DIA 31

<iCATARINENSE, NO CASO DA DIPLOMAÇÃO DO
..,

SR. NEREU RAMOS
RIO, 25 (V.A.) O sr Pinto de dúvida a iriexistencia da incom-

'I'ravassos, procurador geral da patihilidade arguida pelo recor

,"Republica, emitiu parecer no sen- rente.
tido de que seja negado �rüvime�;J ,QLlan�o ao r,ecur�o parcial con

'to ao recurso contra a diplomação I ira a diplomação do sr. Nereu Ra-
.
federal do sr. Nereu Ramos. O re- mos, com base numa urna que não
urso fôra Interposto pela UDN fôra apurada pela Junta e sim p,e
de Santa Calarina, com base em: lo TRE 'catar-inense, o sr. Plinio

,que o sr. Nereu Ramos não se .ha- 11'ra\'as.sos não tornou conhecimen
.

via desíncornpatfbilizado do car-
I to,' visto que os peritos concluiram

go de vice-presidente da Republi-, pela inexislencía de violação da A "LIGHT" OPERARÁ
-oa para co�correr às eleições

d�. �r,ererida
urna.

�:3 deolltubro.. COM' J,IMA USJNA
O procura,d�r ger�l, recor,dot;:; "OVo. MEMBRO DO

'

'que em decisão antertori o Tnbl1�L"'_ .,' ," .

LtJTlTANTE'nai &I'peeiol' Eleiforal

Iiâ\:�Ü�x-i�CONSEtHW
N1\CIONA�".' coe" "-,-

tabelecido unanimemen\� ql!e .. ,

·'não existe íncornpatibilidgde pá", DE ECONOMIA - Rl{J, 25 (V.A,) - O presidente t '

I I
.

1-." _,.b nossa SOCICC aue arnanna no
'ra o vice-prescidenta da Hepuhli''

-

,
_

__dn, HClrulilica_auwl:i.hu I".i.g:oht ,a -rrr b--D�'�"l' Ao'�' ;,"'o-;"f;' '-.,, .

d'd t ' ,.,.,. RIO "5'''T'{�'-�0- 'e 'de te ulLl e .011:e {e "O,SlO, .;,jlg11l.C,,-ca can 1 a ar-s,c, no, exerClclO uO , '" \ V .. '1.)
- pt SI n operp.r ,em curatcr definitivo com '

1d I) bl' ,
'

d t
ra os seus ap ausos e o s,eu aprê-

cargo, a deputado oll senador, des- a .epu wa _""smou ecre o no', a usina t'lutuanLe. A concd'são de
• de que nã:o tenha exercido a Pre- meanclo o sr. Alfredo. Nasser para que se vinha valendo a empr,esa
si'clênoia da. Republica nas três

I
exercer n.o pl'azo de tres anos o concessionária era de carater tem-

,
. O' CERIMONIAL DA POSSEmeses anl.erior,es ao pleito". As- ,cal'go de membro do Conselho Na- porário e, para sua regulariz'ação, �

,sim, essa decisão já deixou fora' cional aa Economia.
-'

como imporLava em aumento de RIO,
-

25 (V.A.) _ O' ceriínonial
Í11stalações, era indispensav,el o de .posse do novo chefe, do 'gover'
decreto do chefe do governo.. no e' do vice-presidente da Repu'

HOMENAGEM À PRMEIRA DAMA DO ESTADO
RIO,. 25 [V.A.] r: O Ministro da

Justiça' esciareçeii pela imprensa
que no dia trinta e ldn do couçen:
te não será decretado ponto faculta'
tivo. Assim, todc« as atividades

funcionarão ,llorma'lmlente, imclu:
sive o comércio e (t' indústria. Os
estabelecimentos comerciais que o

quiseram fecharão sues portas
por deliberação propl'ia.

COQUETEL AMANHÃ, NO CLUBE DOZE

ço -à exma. sra. Rute Hoep0ke ';f:t,
Silva, r.ji,gnissima esposa do sr, rtr,
Aderbal R. da Silva, pela sua. so ..

Iidar iedade. e pelos seus esforças;
em gestos . desestudados, a todos
os movimentos assistenciais aqui
promovidos, nos últimos anos,
Damas e senhorinhas 'pre-staJ14

assim, homenagem de todo mere

cida à primeira dama do Estado.
que, vezes sem conta, pôs de la
do o seu confõrto para que hou
vesse mais confôrto nos lares 'dos
necessitados. Essas -damas. e se..

nhorínha, levarão ü Dona "Rnte"
em f'osta �,jmpl,es e encantadora,
�_·'SC'llS -à�Jausos. Esses aplausos

"" ..;;li,ffb t4nlhém Of)$ moeres, dos ca ....

�ehres, dos hospitais, sitencfosos;
encobertos sob a gratidão, em prC"<

"'"
A reunião de amanhã terá ini�

cio às, 17 h�r�S:,

blica está assim .esquematizado-:f
À solenidade será iniciada ás 1lil:
horas no Palacio. Tiradentes pe
rante as duas oasas;to. Congressar
Nacional. Acompanhados do se

nhor Lourival Fontes -e do general.
Ciro Espirito Santo Cardoso, res-

pectivamente chefes dü Gabinetes-

.. i Civil e Militar da presidencia dat
RIO, 25 (V,A.) - :À.. proposito sentação de requerImentos ao Re'publica os senhores Getuli(JI

RIO, 25 (V.A.) - Gonversando povo recondl1ziria, ao governo o da' restituição dos' bens italianos "Oficio Italiano. Del Cambi". Tais' Vargas e' Café Filho chegarão alii
,com os l'epresenuantes da impren' seu grand,e estadista, De 1° de Ia Embaixada do governo de Ro- disposições se910 ,acreditadas por: áquela hora, sendó, depois, intro
:sa acr·editados no Ministerio do fevereiro em diante começa'rá a ma nesta capital enviou o seguin' :.consequenci'á' das ree,entes deter- i duzidos no recinto por uma comi-s.
Trabalho o sr. Danton Coelho, que segunda fase da lula e das reali- te comunicado 11 imprensa: mi'�ações do Banco do Brasil.! são de parlamentares. Amoos en:'"
se tem como já escolhido para ge- zações",. "Foram iniciadas através das Por sua parle a Embaixada ,do. tão prestarão o. juramento consti
rir aqnela impoI'tanle 1)asta, fez E' preciso, pois, contar com O a- agencias e filiais do Banco do Riü de Janeiro forneere a autori' tucional. Depüis o pr�siden(e em

estas declarações .sobre os propo' paio e' a boa vontadé de todos: Brasil as restituições dos bens per- zação 'para os casos individuais, ,possádo saudará o povo da esc.a-'
'sitos do 11.0VO presfdent,e da Repu-' "poIlticôs, servidores" operários, teIi'centes aos suditos itali:anos a pedido do inLer,ess'ado ou um daria do Palacio Tiradentes, ru
illica:

_ I conservador,es, homens do campo qu,8- tinham sido ..submetidos' às seu repres,entante, portador
.

da mando ,em seguida para o Oatet6':
- "Pod,em estar 'Certos de qu� c, 'sobretudo, da impr,ensa". restrições de guerra. citada procuração. _

'a fim de r.eceber ai' redeas do g<J-

'�' presid:ente correspoilderá' a cop: I Perguntado sobl�e spa des�g- Para este fiin' os interessados "O dinheiro e titulos pertencentes vemo do g'eneral Eurico Dutra.
fIança, 'que mereceu do 'povo, ção para, ministro do Trabalho, devém dirigir'se diretamente à iI' pessoas residindo no ,exterior, Consumado mais esse ato; () se.

procu1'andQ dar 'aós humildes, a I respondeu: -. "Em qUSf1quer lu' agencia do Banco do .Brasil na uma vez restituidos devem ser 'de- nhor GiEltulio ,Vargas �. dírigirié'.
.esg.�,S,peq}letlos gigant-es-da pr0du' tgar em q'ue fôr reclama'da a minha localidâ'de 'em que residem, Ia fim posita� num bancü autorizado, ao salã'Ü dos despachos, mandan
,ç�o nacional, dias de' mai� tninqui,,1 pres,ença pana servir ao' presidente do obterem tüdas as informaç(}es e registrado de conformidade com do lavrar a nomeação do seu Mi-
hdade.. \.

' Getulio Vargas, ai estar,ei. A 31 e sugestões neoessaria.s. A resti- as disposições em vigor".
'

nistério.
Gov,e'i"IlJará acima ' das paixões de janeiro ·termina a pugna que' tuição realiza'se na' inesnia natu

'J)artidarias, tendo como

.

obJetivo
i
encetamos na certeza de que o reza originada dos 'bens ·e não na

unico -engrand,ecer o Brasil. I
' .

forma exclusiva de obrigações de

guerra. Os resid.entes no exterior
deverão faz-e'r-se rep'r,esentar jun
lo ao Banco do/Brasil por um pro
curadol' nomeado tom ,ato espe
ciaL e 'com formula pedida no

Banco do Brasil.

"O PRESIDENTE CORRESPONDERÁ À CON�
�FIANÇA QUE MERE�ty}O PO�O" AFIRMA O RESTITUIÇÃO DOS BENS ,PERTENCENTES" AOS

SRa DANTON CO�LHO
'

SúDITOS ITALIANOS
"GOVERNARÁ ACIll'IA DAS PAIXõES PARTIDÁRIAS"

I

'_

HOMENAGEM DA ARGENTINA AO SR•
GETúLIO VARGAS

_ COOPERATIVAS REGIStRADAS
c

NO 10

S�MESTRE DE 1950.

NU�EROSA EMBAIXADA REPRESENTARÁ AQUELE·
PAíS NA POSSE DO NOVO PRESIDENTE.

'-

. mo 2'5 (V.A.) - A ll.epublica 'Argentina serã r,sprésentada na.

posse do· Sr. Getulio Vargas por numerosa I8mbaixaua constituida:
No periodo de janeiro a, junho de 19fiO f'Gram registradas no Ser' Para o dinheiro e titulos per- das mais 'altas pe�sona1idades daquel� pais, sob a chefia' do chanceler-

,'viço de' Economia, Rural d; Ministério da Agriflldtura, 80 cooperati- tenoentes aos que rooidem na Ua- HipolHo de Jes'us Paz. No dia 31 á noite a Embaixada Argentina em
'vas, assim qistribuidas;, 22 de consumo;

J

14 escôlarh; 25 d,e produção lia é ªind,a indispensav,el a al1tori- homenagem ao no-vo presidente do Brasil of.ere'cerá um baile de ga
-vegetal; 9 d,e produçã� animal, 10 de crédito, 1 de �fect:e.ração e 3 di� zação prevista no acordo. !'la Ita- J.a em saa sede, onde �eunirá 0- corpo' diPlomatico, a alta sociedade
versas. O numero d,e SiOéios d'essas novas ,cooperativas -é ,de 5.216, li!a foram publicadas disposições carioc,a e as personalidades de maior prestigio em nosso mundo po.U-
,-com um capital subscrito fie Cr$ 15.269.195,00 (SER). ' para este fim, prevendo'se a apre- Ueo.

.
/ ,�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O COQUEIROS PRAIA CLUBE .FARÁ REALIZAR NA NOITE DE '27 --DO CORRENTE, ÀS ,21 HORAS, GRANDIOSA FESTA VENEZIANA, CDM DES-;-
FILE D_E -BARCOS ILUMINADOS E _ORNAMENTADOS À :CARA.TER, QUEIMA DE, FOGOS DE ARTEFICIO E ANIMADA. "SOIRÉE"· CARNAVALESCA.
DOMINGOS, DIA 28, SERÃO REAUZ�DAS COMPETIÇõES DE NAT-AÇÁO .E R�GA:rAS ,; À VELA, ÀS 8 HORAS. AS PROVAS SERÃO DE 100 i:�
200 METROS COM INICIO ÀS 9 HORAS E' DE 300.0 ME:rROS, COM INICIO� ÀS. '8 HORAS, SAINDO OS NADADORES DO' BAR MIRAMAR ATÉ-:
A SEDE DO Cq_QUEIROS. O .NOTAVEL 'PARAQUEDlSlA

.
.cONT�RRANEO

..

MEDEIROS. DARÁ DEMOJ�STRAÇÕES DE SUA PERICIA EM ARROJÀDOS �

_.

'... ' _ f .,
..

"

'.
_ S�LTOS.

"

' ,;t.����i.III.�'" '�, .

Aquela mulj1é' criou no coração
daquél,es -dois homens a mais vio
lenta paixões.

No programa:

1) _ O Esporte em March.a -

Nac., , .
' .. - \

N.OVAME'NTE CAMPE.o-ES BRAS.ILEIROS DE - 2) � O..r:grande DesfiJadeiro 'da
COloi'ado -;- Short

.

..., ."

ATLETISMO OS PAULISTAS I preç<ls: Gr$ 6,20 (Unico
) '.

" _

;;-Rig'oros��ente Pr�ibidQ aLé

'�S .CATARINENSES CONSEGUIRAM: O HONROSO 4,0 LUGAR -18 ,anos"� '{
.

Os jornais e emissoras ,.paulis-
tas são unanimes 'em qualificar _

o Requerimento dirigido ,ao .dire(or_ do � estaJJeiecimento (ide'in para"
o Ourso Fundamental).

(}entrü-avant1.' caíarinense Nicácio
·

FICUEIRENSE X DUQUE DE CAXIAS; DOMINGO c�mCl 0.' melhor elemel1to_ do_ ata·
, '. .' <li!e do' Santos no jOgo disputado

NESTA CAPITAL I domingo. passado entre ,o grêmio
.;/ _.-. .da cidade ,poruária e.o S. Paulo. O

COmg já nõticiamos, as equipes 2,x 2..Agora, no proxllno dommgo" colo.r;ed c0mandante: de' ataque,
· -do Figuejr.é·�se, l.ocal, e do Duque será efetuado o desempate, desta embora não tenha feito tentos, foi Visto: Otavio' da .silveira Pilho _ Inspetor F1ederal
ce Caxias, de Rio do Sul, inaugu' vez tendo por' local � estádíb da ,um dos :aliceriles da vi,tóriã. san' I

,_

'
'

•

raram, aesta .l1ltima cid�de, do F.C.D. O vencedor enfren.tará o tisf:a üfenlte a\() p�·el'oso. g;rêmio -..

mingo passada. o Oampeonato Es- vencedor- ,do jogo a ser

t6fetuadol.campeão
da pauliceia. Ivan, ou-; bem, com d'estáque n'a linha mé-' neos que tão .. bem tem-sabido ca

'ladual de Futebol d'e 1950. tendo entr� os campeões de Tllbar�o. e t�o. barrig;a--v.erd'e de, ,notáveis, �ia do esquadrão de Od'air. Pa-I raterizar 'a.. fibra, dü barriga-verde.,
]1avl�o ig\laldaª� no. !p.árcador:. Criciuma. �-

L:.u•• _

_.
' qualidades téc�icas. figur·(w tamr �rabens_'aos dois bravos conterra·\lá fór.-a., C.. �.! I"..A"�,.,....,�\.;l-ãlj;i:,,,

VIDA SOCIAL

DIÃRIO DA- METRóPOLE

A BOLSA DE- lOIAS

.-

ÁS 8 horas
A. MANADA

I

Exames de 2a época: - Inscrlção : <'dias 8".9 e 10 de fevereirw-

Chíps RAFFERTY, _. -Daphne Provas: dias- 12, 13 e 14 de -fevereíro. .

CAMPBELL·

, t

CINE.DIÁRIO -INSTITUTODE EDUCACÃOR'COLÉGIOESTADUAL,
DIAS VEIlIO

Sr.' José Gil

Ocorre, hoje, o aniversário nata

lício do sr, José Gil, Inspetor do

Banco do Brasil, nes te 'Estado.
Mnito conceituado nos meios so-

eíaís e bancários. o Ilustre natalí
"

-eíante se impôs á consideração e
-

� estima de todos os que. privam
· -eonsigo, por seus predicados de es- melínda Moser, residente em Apíu-

•
'

"-pirIto e -ínvulgar distinção. na.
5° e 6�, Episódios..

-

. ,,- � IMPERIAL
·
- II alto cargo que ocupa, hoje, na- VIAJAl'lTES .,

'._ .'" " -
..

� ,

�e'le' eS!J�õelecimélffo ct,é crédito, TENENTE DANTE CORRADINf" "",�ii _ •

_ s_*� hOras
_

-d
. '" ., '.

E
.

"t d
-:\ 'f' _

Ou�r.o

se�lS�CIonal
e Extraordr .,

.. ""... ilfatrícula�·.
;eVl enCIâ _seu v\1-I.�r .e inteligencia, m VIS! a a, pessoas e· sua� a .. '1' t �

. ,'.
"-

'" ';:< (' b �
� .. 4 • . ,,'," nane ança n o.

)
-'

.

.âi:v,ar ue��1'J r� c,rater. _ m.,.ll�ff�.e _ a�llg9s, e��_n.,tl.'á�_Se. �e�� .�

FEBRE, . ;: REALI�MO. 'o'.
ç Ia ,tléquerimento d� maLric;ula .. ou de. �-lfª'.,.J."_eIlp'vação, ,dirigido'

.. ,-O "0- Estado" o cumprimenta, capItal ha alguns dIas- o Tenen'
.

ao di-retor do e'Stabel-ecimen:to.
'. " .. - .,... . e.,.' VIVI E ROMANCE ... to- b) Prova de quitaroão com o serviro.n militar. ao,s 111aiores de 17�

"'om prazer, augurande-lhe os me- te Dante OorradIUI acompall1lado " "",
--

d .' ,

S S ' " ._. da ":&"ensual. ; \ toda po€sia... anos e aos menores de 46 (oertificado de reservista ou caderneta de-
Ih{)�-es votos de felicidades. .e . .sua exn:a. -esposa. .., que .le . MANON A 326 vidamente legalizadlá; cedificado d.e insenção do serviço militar).

-:- X _ sIde. em Sao Paulo, por mUltos
L' COEDEL Clémente

c) Gertifiéado de habilitação em exame de admissão ou de apro_,
Srta. Clarà Junkes anos foi regEmLe da banda do> mu- DU���l�' vação na. série que vinha f.requentando.

.

�.Faz anos, hoje, a gentil senho' si0a do 14° B.C.,. nesta: Capital,
.-1�ha Clara Junkes, funciQnária do onde desfruta de sólidas ·amizades.

tráfego postal da Dil'etorill _dos

��t:r,eios. e Telégr�fos, a quem cum

: ..Jll"jmtI4�·mo.s�

Outro dia' falamos a respeito da bolsa ele automóveis ...
Há no Rio, dentro das áreas dos grandes edíficíos, verdadeiras

-organizações particulares que tratam dos carros que ali perrnane
eem, E existe uma bolsa clandestina de' aufornóvéís. Ali se f'azem
.negócios, Vendem-se e trocam-se carros. '.

Ali se tem o termómetro'
:da subida -e, da baixa dos preços e .ali e 'que se vende a maioria 'dos
"eadillacs, marca marmelada...

.
.

Deve haver. muitas outras bôlsas olandestinas. Bolsas que se' vão
desenvolvendo à 'proporção que os-rnegõcios "vão crescendo, ou -!lo
IlllFaleJo em que s,e tornam conhecidos os pontos.

Durante a guerra houve local que ganhuu fama como mercado,
1111 bolsa: _ O "Café Simpatia" onde se negociavam de todo jeito,
.jóias caras. Os diamantes, os rubis; o ouro,

-

a 'platina, os briâhantes
eram alí examinados, avalí.ados, comprados e trocados!

Fei durante a guerra que esta outra bolsa criou fama e se pro
jetou. Certarnente que ainda. côntínúa. Os pr-eços sobem e descem de
aeõrdo com a especulação, E citam-se fatos de fortunas feitas, àli.. á
-beira da rua, sem licenças, impostos, e sobretudo de vendas sobre os

_
lucros fabulosos. Houvera. escassês de platina, Quando surgiram al

CUUS' .compradores, fizeram "trust" e compraram toda que havia no

merc�do. Depois,
-

combinados, fizeram o 'Preço que quizeram. Os

,pobres dos profissionais que tinham. de trabalhar com a ptatína l'

com o ouro, tiveram de pagar o preço que á bolsa estabeleceu ...
O interessante nisto tudo é que carregam' nas mãos jóias que

'Valem verdadeiras fortunas. E entregam um a: outro com Inteira
· eonflança _ . . ,

A bolsa de jóias, como a de automóveis, é uma (las coisas es

tranhas deste .Bio de Janeiro estranho e diferente ... Neste Rio tão
Jiscalizado de-um lado, e tão •. abandonado de' outro, , .

Mistérios {lo Rio de Janeiro ...
- -

Segredos
'

do .Rio. cidade mu

lher .... ' Cidade, dos centrastes, ,
·

(Lida no miérofóne da Rádio Gl'làrujá).

,ANIVERSARIOS FAZEM: ANOS 'HOJE"
A sra, Zorai'de Nunes;

,_ o sr. Newton Garcez;
.

- o sr. Oscar Schmidt, comer·

ciário no município de São José;
_ o menino Rõlierto Vieira, fi

lho do sr. Osni Vieira da Rosa, '

Inspetor ela The Texas Co. Ltd.:
.

_ o jovem Adernar Moser filho
do sr. Amadeu Mosér e da sra. Car-

- -RITZ �

ÁS 8 horas

ATAVISMO
'I'echnícolor

Phyllis Calvert - .Eríc- Portman.
Produção de: J. ARTHUR

. /
.

. RANK.
No prôgrama: "

1) - Noticias da Semana- Nac.

2) -'- Notíciario Universal
Atualidad'es;

Preços : Cr$ 5,00 ,e 3,20
'''Imp; 14 anos",
�. - ODEON _

Ás 8 horas

Á Pedido, ..
ULTIMA E DEFINITIVA
CÃO

EXIBI-

Technicolor.
Glenn FORD'- RITa Haywortd
No programa:

1) _ A Marcha da Vida _ Nac,

Preçoaj.,..Cr$ 6,20 e 3,20
"Rigorosamente Proibido

18 anos� � .

_ ROXY __:_

Produção de: J. ARTHUR RANK.
No programa :

A Marcha da Vida _:_ Nac.

Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
.. "Imp. 14· anos". _

"

! : .

Il\fPERIO (Estreito)
As 8 horas.

Dl}L1GENOIA DE BANDIDOS
TEX GRANGER 40

-

e 5° Eps.
O SEGREDO. DOS TUMULOS

ANO LETIVO DE 1951

CPRSOS GINASIAL. ·çLÁSSrCO
J E, C,IENTIFICO

.

Matrículas .dias 19 a 28 de fevereiro.

Exames de 2a época: 'hlscrição: dias' -8, 9 ·e 1.0 de fevereirog.,
Provas :-'(!ias 12, 13 e 14 de fevereiro.

,-

D.esejamos-lhe, e.·à sua �igna ',es

posa, uma feliz estada ne.sta ci
dade.

RIO, 23 ('V.A.) - Terminou, ali
�e-i()ntem. na' p�sta do Fluminense,
,() Campeohato-BI"asile,iro de Atle

. ·tismo Masculino ,e F e m i n i n O.
� .ajudo vencedores .as atletas paulis
- tls em ambas as categorias. se
· €Uidos pelos cariocas. A dif,eren-

.

- �. na parte.másculina foi de ape
-

D.as 3 pontos, o que da uma idéia
'I .{la mO'vimentacão ,do oertame. ,

A classificação -foi a' seguinte:
.FEMININO

pontos.
,

4°, lugar - Paranaenses, cam 6

pontos.
, MASCULINO

.' ,

1;��N*iG L ESA'
[ti ;I'�'i' III]
, Õ, N r c A • A P E R 111 V A

NAS CONVALESCENCAS

NIéACIO·�·BRiLHOU!

..

CURSO NORMAL "

·1° lugar' - Paulistas,
PQntos.
2° lugar, _ Cariocas,

�)lontos. _

_
.

3° lu�ar

1° lugar _ Paulistas, com 268

pontos.
2° lugar _ Cariocas. com 265

pontos.
3° lugar _ GaLlc�los, com . 84

pODtOS.
49 lug'ar _ Catarinenses, com

19 pontos.
147 . ,,5°. lugar --: Baianos, COm 14,

- .pontos.
48 '6° lugar - Paraná, com 8 pon-

tos. -

471 7° lugar _ Fluminenses. com

10 ponto.
'

f

, Exame de admissão: _ Inscrição: dias &. 9. 10 12; 13 e- 14 dae-
fevereiro. Provas r-d ias 15, 16 e 17 de fevereiro.

'

Beame« preuistos no Art. 94- da. Lei Ol'gânica, do Ensino Secundâ.»:

to:
.'

Inscrição: dias 8;' 9, 10, 1.2, 13 fl 1{L de fevereiro.
Provas: dias 15, 16, 17, 18, 19 e 20 Jle fevereiro:

Matricula: dias 26, 27 e 28 de fevereiro.

Exames de 2a época: _:_ Inscrição: dias -8, 9 ....e 10 de fevereíroc;
Provas: dias 12. 13 e 14 de fevereiro.

,

I

.Eeamee de admissão: _ Insccição: dias 8, 9:',10, 12, 13 e 14 de·'
fevereiro, P_rovas: dias 15, 16 e 17' de- fevereíro.

até
CURSO' FUNDAMENTAL

Matricida: �dias 26, 27 e 28 de 'f'evereiro.

com

oom

Gauchos, com

DOCUMENTACÃ{)
.

CURSOS GINASIAL. CLASSICO E CIENTIFICO

Admissão:

a) Requerímento, firmado pelo próprio candidato, ou por 'seu
responsável, "dirigido ao diretor do ,estabelecimento, com a' declaração :

• de que não Se, inscreoeu, nem se inscreoera, em exames de admis.,
,

são, em outro' estabelecimento, na _ mesma. época.
b) Prova de idade em que se' verifique ter o

'

candidato. pel()1
menos, 11 anos completos ou por completar até 30 de junho (Regis-:
to civil ou fotocópia)." .. 1

.

�) Atestado de sanidade física e mental e' de imunização anti.,
variólica.

-. '.

•. 2a época.:

Requerimento dirig'ido ao diretor do' estabelecimento.

Art. 91:

Ia) Requerimento dirigido ao diretor do est�bel,e.cimen:to. I

b) Prova de idade _ 17 anos completos, Ou por coml?letar_ até"
,30 de Junho (Registo civil ou fotocópia). .

c) PTova de quitação oom .o serviço.militar (certificado de reser-'
vista ou cad.emeta devidamenle legalizad,a; certificado de-·isen.ção dÜ""
serviço militar).

.

d) PI;ova de identidade.
r

. �, .

. ,,_·.�.·I;"·

CURS_O NOij..II1:A L

-Admissão:

.a) 'Requerimento j,

b) qualidade de 'br,� J :ei"''l>

1i.11.atrícúZa: '

",'-

-�t
diref'1i'

-

:,1, ��tanE'! :',' !.' 'uto.
.

;.;
-

!
�i. �� •

.,'

c) aLestado de sanidac ,e- menlG' e I ... 'h,'·?r,. ia d-- (18_.,
feitos físicos ou de disturbic. .d.lionaI que lJlJ;_,':�-:; .'" • I) r"ncã()�,
passado pür médio do D. S. P.

d) bom' eompoTbarnlento sodal. . .'...:...
·é)certificado de conclusão do' primeiro ciclo( curso Dormal re

gional) ou de curso ·g:inasia1.
.
f) prova de idade." no minimo, qufri'ze anos ·e, no máximo, vinte-

'

e CInco anos.

g) atestado de 'vacina antLvariólica, não' I3nterior a um ano.

2a época:

.,

Instituto de EduCiação e Col�gio Estadual Diás Velho. em Floria�
nópolis, 22 de jane-i.ro de 1951.

_

,. ' .

,

_.

,A DIREÇÃO
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o ESTADO - Sexta-feira, 26 de Janeiro de 1951 -'--r',

.Dr. eLAANO G.
GALLETTI

ADVOGADO.
Crim••·ci...l

.. OoswtU.ulvão ,. SooIecl__
HATURALlZAÇOEs
Tltuloa D&alal'Clt�Hoa

&cmt61'1o .' R..id_�o

...

� R_ua__T_l_�a4__
8G

__tu_-__'_l· 1 .

0_

'FONE ••. &4tl8 .

. . ""�

· ..

"1.1. LOBATO fiLHO
.l)oençO$ da Ç1:pqrêlho respiratório

·

TUBERCULOSE
·

. Cirurgia' do Torax
Fbrmad;o 'pela_Faculdade Nacio:.
fiaI de- Medicina. Tisiologista e

TisiooiT'Urgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e·Ex
lUsis:ente ie Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio)."
Oons.: Felipe Schmidt, ii8 .'

Consultas, díaríamente,
das 15 às 18 ·horas.

Res.; Rua Durval Melquiades,
28 --- Châcara do Espanha,

_.t-eune som... acabamento ..

a-olidez... no piano perfeito!

Além de vártes modêlos para
llronta entrega... este maravi
]boso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo �

t

. .' DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA IIU8SJ
c

•
, DR. ANTONIO PIB MU�I

Médicos

Cirurgi.-CUme. �ral..Part.oe

j"

RADIOTERAPIA A

RAIOS X
DI. ANTôNIO MODESTO

AI.de, tiiàriameDte, 80 BOIP'" �e Carla"

Serviço compl&to e especialisado du DOENÇA! DB

SENHORAS, eom moderD08 métodOti de (liagnóIUeo e tra-

tamento. ,< ..

, '., .r . ; \

OOLPOSCOPlÁ - HISTERO - ,SALPINGOGl\4F.lA, - ,1Ill-
.

TABOLlSMO BASAL
. ,

.

" . "

___..
1 "�':'I f. J.

Radioterapia p,or ondas. :o'!1l'_-lUetzoçoqulaOlo
Ra.ios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

üonsunõrto: Rua 1Tajano, .no .s, 1° 8Jld.r ...,. �il���
do Montep,io.

.

.

. ; ,

e
'

Horário: Da. g ia t2 bONll.� ·Dr. M..,.. f I'd:1

Da! 15 Aa i8 hora - Dra. MllSIt.
Relldênoia - llua Santo. Dnmo�t, 8, APt.9; I.

-

.

Séoe Socu:t. .. �

PORTO ALEGRE

,�

Is __

'"

RUA VOLON ,'ÃRIOS OA PÁTRIA N.O 68 • I.· ANDAR

.
CAIXA POSTAL, 6às • TEL�FONE 6640 • TEl.EGRAMAS: .PROTECTORA-

Agencia Geral para 8tH. Catarina
.

Rua Felipe :"chmidt. 22-Sob. ,

Ciliza Postal. 69 • Te) "Pí'ofetlou- ....:.. FLOIlIANOPOLIS
W

COMPÃNQíX "AlIrNCr-:;DT-Bm;r&�-�U�,

-

�

;�..._-.&-..-:...-.-..:-.-&-.•r&7----&------------'---.·_---;,r;.-..-_-.-�..
-

......... _ .......... 1IifIiIa u wc.,.

""

Suhwartzmann
fundada em 1870 - Séde: IAHIA

.

REPRESEl'ITANTE IN�NDl08 E T,lWfSPOBTB8

para Santa Catarina C Bala.c. ,,'l.Ul

U'NDT Q. I • '

'. CAPITAL II RESERVAS

Cri
_ .._.IM,Iq J

'n '. .I: .

ri3-J"'� - . R.�!�n�d�..... .. I 1.t71.401.7H,1'1'
C:z.134 - Tel. KNOT'- Receita : "

'

� •• ;-...... ..�!1.05S,24J.sQ. ..

Ativ9 •••••••• • •••• : C �42.17&.GOJ,IIo
:praça' 15 de- Novembro 11.20'" Sinistro. pagos nOa óltimoe 10 ano. •••• ca 18.18" ,11",1Q

2°. antlar
. .

Reapouaabilidada .•...• '... • • • • • • • • • Clt· 7L7Íl.481.101,lo
Flor�an6po1i8, .Diretores:

D,. Pampllno .·Utn Freire •• Can...... Dr...n._..........
Aafalo Maaona. Dr. Joaqaim Bârreeo ti. Anti•• J_ Altna. .

llNfAS PARA PIN1lJRA

\. C�TTO.AR

·Dr.: Lins Neves .Or.'Polydoro .E. S. Thi.go
IIUe�5!i5lEmªE��e!Em§le!E�5rEm§5lE5!E!1J!J j 9ln"r ela Maternidade' e .'il" •• Médi�e ., ',art.u. .

IBo.,ltal tle CaricWle .. Boepital de· carutad. doe �
GLOOCA DE SR..�ORAS - CI·. rlanópoJil. Auilltente dJ.J

, RURGIA PARTOS Maternidade

íaPÓltiCO, controle' 'e tratamento �Ilço dOI órgioa iDternoa, _ ...
��"'Iialiudo da grsvidb. Uhtm· clAlmeote do, CQl'8çlo '. vaGa

t�í da adoleacencl. e .da meoopan- ��-eDÇQ da tíroíde ,e de� ...
.. 'pertubaç6ea menatrnala, I 'l�'" dulu interllal

,ações e tumore. do aparelbG .1�nJ. .HDlca. clrnrgi. de aenhf'_· ....
� feminino. �

.
farto.·.(.· ,

�.,.ç.õea do ntero, o:ririo.. tram· '1SIOTERAPIA - ELB�
u. a:pendice, hérniu, varbes. etc.T DIOGR.AFIA - :amJ'ABuLÍSMfi'
'naliia pIálUe. do perineo fruo . BA&U.

. .

.. -

1iU'U) tORARIO DE CONSULTAS: -

�SISTENCIA AO PARTP D OPa- D1Á.t1amente das 15 àlli ho-
.

RAC6ES OBSTBTRICAS tU.

!�.ÇH glanduiarea, tiroid.. OV'

'os, hipoplH, etc.)
'�lriUrbloa iIletvoaoa - &te'l'llidedf'

. ReglIDeS.
ounltório R. Joio PlDto, , .: l'.el.
tm
RNid. R. 7 de Setembro - EdU. '-------------

r:� �. S�UI. - TeL 8-41.
-

,,:Or. Roldão Con,�ni
"CIJlORGIA GERAI, - iJliA a•

. .ORGA - MOL:&STIAIS n. ...
. NHOJlAS' - PAllTOI· .

..er.aü"� .......
_ da UIIf.em4ada de 8Ie Pa-.
eade foi ...latente por YúiOll. .... da
e.h.ieo Clriai-gico da Prof. �

ll'letrleldate lIétllea "

,

DiiiIII .. r-

,

.... - ...lt"'-l...... : D ·V·, .. a-I
.

. CInqIa do' atA.....o • 9IU ........
ADIU unu. nUa 1 or·-...ea,n.ea. ,�- - ....:..J�_.�pd. _ P-. ......

• _ Telefone toS07 do. rIIII, pr�itit&, lIãip, ....
."

.

. _no. • trompu. v� lIiHiIo
CoD.ll1dtas: As 11,30 horaa • l taI'. ceie. rirlaw • .......

Ceualtu: n.. J ta 5 ..........
Ie du 15 horo em diante .dlpo SchmJdt, 11 (oJtao .. CIIa

Reaidência: Rua Vidal. Rarnoe .. Parai..). TeW. i.1fl
_

'

,
" .. 1IaIatIda: Jlua ..... 1..... .,••

• - Telefone 1.m. Telaf. II. 764

Tran.port.. regulare.

810 FRANCISCO' DO SDL pa,à' 10VA �

1011:
l:tafounasS.. Gomo. Agente.

.,

.,..,;�. .
�

.m6poUI ''-''I _;_c.rloaHpepC:keliS/�-cl�Teletonel..2i2'·( End. teles,'
ranci,co do S�I--:- Carlol H;oepcke S/A -�I- Telelone 6 MOOREMAC K

Dr. A. S.,nt.el•
('_'do pela Paculdad_ Kaeloo
D&l da lIaed1c:lna da UD!Yenldade.

do Brull)
'lI4d1co ,,ºr concurso da AalatlDo

ela • htco�tu � "'DJltrlto
,

Pederal '-'.
1IK·�terno de lIospttal I'IdqW60
lrJco e 1IaD1cGm10 J�

.da Oapltal Pedf!ràl .

"'.
h-lutemo da 5aDta 088i{;� _

.'

Mr1�d1a do ..uo. � J�"
OLtlUOA IaDIOA - Dà8OU':

lQBV08A8' ··i
Oonsultftrlo! IkU11cto �

Ireto ;_........ ,

BestdIDcla-.
H.

AV?1tida Rio Br�nco, 144,

IDr.Mil.. ton Simone Pere;re T=on�:" II Iloru
Cllnica Cirurgica =-=0 .::: f.:::-

••IMÜu de Senhor.. ---

CIRURGIA. GERAL �!�=:.
I.. Sernçoa dos Profes�orea Bene-- fro8'MlH,
aeto ilontenegro e Pirágibe

�

No- LIVlU.Ra '.a, i..IVU.Jo:8 ,

lUeira (Slo Paulo) I, .ao&l . -

.

OoUu:ltu: Da. f' ti f;; hOral . • • • • • .. . • .. .

.
II F . c4IIAJ • TIl .,.
•• emando Ma�do. 10 '

.

PcaI» Y. .. euu oa __ ....
'" Ye!Ider'·

D'r� tvt 5. C.�elcanti NIo �Dtra oom_or,
aI8JIa ......_.. ele ....... .. 1lDL.�. AfJ lliIal1t.6rfo ........

,..... ,.8oIcIaaIIa Ibrt'" II - ....,,-

;� .. ,., '.'1 JhaDeodaN_

'Or: Newton d'Avíl ..
CInqia e-ral - Doe.4:" d. s..Ia..

.... - Proetel""a

• Ultf

Dr. MárioWend",u�en
...... ...uea .. M1IltOII • ort.....
00U0lt6t10 - Bua .

.70&0 P:lnto. 1.
TeJeI. .. 78

,�"claa4"'''''
......... : ..eU,. .......... _

T..... III

Dr. Paulo Fontes
CUDleo • ..m

c:-att6rio: Rua Vitor � ...
ToIef_. 1.405

C'nnJtu cIaa 10 III 11 • file U IS
UII lIn. lteddblela: Rua Bt___

, n. :- Te!8fcM: 1..-

CONSULTóRIO:
Ilua Vitor Meireles a. ,III

Fone manual 1.761
RESID:&NCU,

ATeni� Trom.,ow.tt n
Fone manual ,.,

1
,

1

1
I

.{I.. .1 (.,

/

"-VIRGEM . ESPECIAUDADE" -da
, \

•
} - t.

"

-

_

� i·4 �.,:>" a ..

elA,WETZ:mLIINDYSTRIA.L-JOI1��ViILb E (M.ra�· '.:'1.'
TORNA .A. :ROuPA-. BRANQUISSI�A \' >

, J

, ,

" II",

o Saii.

.,
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AINDA ANTES'OO TtRMlNO ,DO SEU. GOVONO, O SR. ADERBAL R. DA SILVA INAUGURARA O ,WJ,.mo DE SAúDE D&JTAJAI.E O TREGIIO.FERROVL{...
RIO BtUMENAU-GASPÁR.'

-', - -,

'''',

ADVERTIDO O SR. ffilNEU BORNHAUSEN

da Silva.
-

RIO, - Sou muito seusi- De inicio, ás 21,30, hav-erá uma. soírée com musicas selecionadas;vel obsequiosa comunicação me fez
Depois, ás 24 horas, os 'salões serão invadidos com a imensa massa.relativamente inauguração meu

t' I G d St C
de foliões, havendo o retumbante grito de carnaval.

r-e raco sa a overna ores a. a- . .
.

. .'

tarí M' t' t' Serpentmas, confetís lanças-perfumes, e muita alegria - e muita.
arma. UI o gra o -envIO meu '_ . -

t
-

'

escolhidas 'd I
zmmaoao en r-arao em cena.

excelente amigo cordiais sau a.-
A t d t h di t

.. ,

'tHilda Gan-I' ções: Adolfo Konder. <,
'

orqu_es ra
. es a ora em ian e, rrueiara ambem o mais recen-

da Concei- " .te repertor-ío carnavalesco deste ano e a folia começará com o máximo
entusiasmo.

A julgar pelos comentários que circulam em todas as rodas, �

grito de carnaval no Clube Doze terá grande conourr-enoia e a folia
cai para frente não terá mais parada. A seguir virão os grandes bailes.
f' até o fim, ninguern poderá ter mais calma, pois que o Reinado de R:ei '

Momo será este ano super-bt-ilhantissimo nos salões do "veterano" •• _
Amanhã'a folia vai começar ...

.2° lugar _ Srta. Osmarina Mon- RIO, 25 (V.A.) - Realizou-se -no Departamento de Turism-o Óll.
Assembléia Geral Extraordinária - 2a convocação guilhot _ 1214 votos; Prefeitura o concurso sobre qual a melhor musica carnavalesca, O

Não tendo havido numero legal em la convocação, a DIRETORIA
30 lugar _ Srta. Adolfina Cor- resultado é o seguinte: Categor-ia samba - primeiro lugar. "Pra seu.

DE' ECONOMIA E ASSISttNCIA AO COOPERATIVISMO do Estado
deiro _ 954 votos. governo", segundo lugar, "Lilli". Categoria de marcha: primeiro hr-

'de Santa Catarina, tendo em vista a comunicação que lhe foi feita pc· 40 lugar _ Srta. Suely Silva _ 19ar, «Tomara. que chova", segundo lugar, "Retrato do Velb,o-".
lo sr. diretor-presidente, da Sociedade ,Cooperativa de Responsabilida- 586 votos.
'de Limitada - BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRICOLA DE

5{) lugar - Srta. Iria Zapelini

FSANTA CATÃRINA -, e de .acôrdo com o art. 40 e seus parágrafos 1°
_ 10 volos.· 'I

e 2°, do decreto-lei J1. 6.980, de _19 de março �e. 1�4�, e as in�truções _ Seguem-se outras candidatas I

recebidas do Serviço de Economía Rural do Ministér-io da Agricuítura,

I
·e .' L d.

.

'd.t
m nos vo a as. -

'

convida os senhores associados vdaquela Cooperativa de Cre I o. a 'w
V t I d . 53,

..
. , .

2a
- o os anu a os. .

reunirem em Assembléia Geral ExtraQrdInana, em convocaçao, no
T tal de oto dos.

di 'V"
° vo s apura ,4.762.

dia 26 do corrente mês ás 20 horas, na sede do Sin icato (,OS areps- A 'a - ,

I' d,
. o d (1' "apm:açao sera rea iza a no

tas do Comércio de Florianópolis, à rua Traiano n. 14 -.2 an ar a -

próximo sábado.
tos da Confeitaria Chiquinho), nesta capital, afim-de deliberarern sô-

CRANDE EXPECTATIVA EM TORN O DA FESTA VENEZIANA DO CO

QUEIROS PRAIA CLUBE. HOMENAGEM AO BENEMÉRITO DO POPU
LAR CLUBE, pR. ADERBAL RAMOS, DA SILV�'� PARTICIPAÇÃO ,DO
IATE CLUBE DE FLORIAN,ÓPQLIS E DOS VELEIROS DA ILHA

'FESTA 'DE SÃO SEBASTIÃO

\,

São os seguintes 'O.S juizes -esco- Para juizas :f!oram
Ihidos para a f,estividade do pro' a exmas. sras. donas

xirno ariõ de 1952, srs. João Egídio dra Brugmann, Maria

da .Silveira, Jaime Car reir'âo. An- ção Costa e Souza, Vera V. Brito

dr(' Wendhausen Jor., Onofre O· da Silva, Emília Boas Schmidt, Ju-
Iivelra e Almir Pereira Baixo e lia Alves Vaz e 'Olga Damiani Li- HELENA MARr:,o_J_lle_n_in_o_F_'re_d_-er_ic_,º_c_ab_r_al_s_el_va_._D_1_a. ---'-._ CONTINUA N�tRENTE
BANCO DE 'CRÉDITO POPULAR E AGRICOLA Após a 3a apuraçãà do Coneur-

SO "Princesinha da Ilha" promo-
DE SANTA CATARINA vida pela Rádio Guarujá, é a se-

guínte a colocação das candidatas:
10 lugar -'- Srta, Helena Maria

- 1934 votos.
_(Sóciedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada)

, Edital de Convoc�lão

II
I

----_ ---_-------bre a seguinte
ORDEM Da DIA:

(oceira dos Pés'
Combalida _no.t.o Dia

1) _. conhecer da, renuncia coletiva dos Conselhos de Administra
I

ção e Fiscal;
2) _ exame, discussão e julgamento do Balanço, contas e atos ges-

tivos dos administradores; -
,

3) - recomposição .dos órgãos de administração e fiscal.

Comunica, outrossim, aos s-enhores associados, que a referida A.. -

sembléia funcionará com qualquer numero de associados 'que comparl'!

ça de conformidade com os Estatutos.
,

'

Diretoria de Economia e AssistênCia ao Cooperativismo, em FIQ-

rianópolis, aos 24 de janeiro de 1951.
'

"
CarlOs Bastos Gomes, diretor

I
,Seus pés coçam, doem e ardem
.anto a ponto de quasi enlouque
cê-Io? sua pele racha, descasca ou
sangra? A verdadeira causa destas
afec,ções cutâneas é, um germe .que
se espalhou no mundo inteiro e é
conhecido sob diversas denQDlinã
ções. tais como Pé de Atleta. Co
ceira de Singapura, "Dhoby" co
ceira,- V. não pode livrar-se destes
sofrimentos senão depois de elim1-
nar o germe causador. Uma nova
descoberta. chamada Nixoderm.
faz parar a coceira em '1 ·minutos.
combate os germens em 24 horas e
torna a pele lisa, macia e limpa

,
em 3 dias. N,xoderm dá tão bons
resultados que oferece a garantia
de eliminar a coceira e limpar a
pele não só dos pes-, como na
tn;lioria dos casos de afecções cutâ
neas. espinhas. acne, frieiras e
implngéns do rosto OU do corpo.
Peça Nixoderm, ao seu fannacêu·
tieo. hoje'mesmo. A nossa, ga•

•mede.... ��t:
... II IIICCiII Cltlnas proteçao.

DR MURILO GERALDO GARCIA
. '

MISSA DE 300 DIA
Dário Garcia, Lila Seára Garôa, Francisco Pedro Garcia., Dario'

��lcebiades Seara Garcia, Maria Bernadete Garcia Costa e José Mutilo

da Serra Gosta, pais, irmãos e cunhados do dr. MURILO G. GARCIA

€onvidam os amigos, parentes e pessoas de suas relações para assis

tirem á'c missa de 30,dia, a se, r-ealizar no dia 30 do corrente, (terca-
feira) ás 7 boras, no Altar do Sagrado Coração de J,esus na Catedral

Metropolitana.
Desd!! já antecipam agradecimentos aos que comparecerem a ês-

-se áto de fé religioso.

FlAQUEZAS EM GÊIAL
,

.

'lNHO CREOSOTADO
MS I�L t i 1.14�,

Antecipando-se á 'transcrição que com certeza ,fará o "Diário da.

Tarde", noticiamos, hoje, expressivo comentário das "Notas P�litica�.
do "Diário de Noticias", do Rio, onde se lê uma advertência ao sr. iri
neu Bornhausen.

"Algumas horas depois da nossa, edição de hoje, almoçarão JUA
tos, no eleçantissimo Hotel Vogue, cuja «baile" é um dos quartéis ge
nerais do trabalhismo, o sr. Getulio' ,,,V.aIlfras--mais' treze '''f}�dcre�
eleitos. ...

É .oportuno êembrar a êsses aooenadores o que aconteceu com. o'

sr, Irinesi Bornluiusen,
,

Eleito gove�naflor ,c.omo candidato da UDN, sem o a�i.o do sr:
Getulio Vargas, nem po): isso pareceu ,ao industrial cetarinense que
devia deixar de ir a Campos de Jordão. Foi. E {Iii dis�e

-

aos jornal'-'
que ia como governador, lI:.ão como ttl4enista. Independia, portan.to<
seu apoio a Viargas da atitude de seu partido.

- '

Ontem, na reunião da UDN, ao que soubemos, o sr. Odilon "llra:
ga Lembrou-lhe "t}-ue a condição de qouernador não o excluía da fide
lidade à linha de coeréncia do partido.

E o sr,
-

Iriueu. Bornhausen teve de declarar que fôra mal eniew-
dido pelos jornalistas :». ,

.

Era essa a versão que corria como' certa",

'.

Florianópolis - 26 de janeiro de 1951

o MEIJIOR SAMBA E A MELHOR MARCHA
DE: 1950

recba n do
De passagem por Florianópolis, o meu dileto. amigo Arruandoe

Ramos, de Lages. conversando comigo e corn o Jairo Calado, fa
lou eloquentemente da excelência do peixe- da Ilha, em geral, e

em particular, do ,nlct de pescada ao mõlho de
-

camarão,
'

que
êle saboreava. :al� no Doze,

Nós, o Jairo e eu, em troca, exaltamos o xarque Iageano, mor
mente aquele- que sái dos ,estabelecimenlos industriais do, Ar
mando. E êle com aquela g-entileza prov-erbial que é traço seu;

garantíu-nos que, em breves dias, terfamos aqui, para os nossos,

espetos e' depois para os' canais competente, uma daquelas man:

tas' de apenàs- alguns dias de varal, �tadas de sol, vermelhas
por dent:o e louras, louias com!> as '-espigâ� e as moedas antigas!

Os dias entretantü, estão passa;ndo.' E eu d-esconfiado de que, "

-?'
'

o J-airo recebeu a promessa e ,esta fazendo mutl'eta(fem! O Jairo..

par,ece, também' faz o mesmo juiz;-a �eü-·respeito. A' $i�uí.lçã(J:·
torna�se, assim; incômoda para o Jairo, para'miní e para. o Ramos.

que está. armando (é v-elho) essas, desconfianças!
X .X
X,

.';, -

No dia 10 de janeiro de 1929, chegado de Cm:itiba, � tomei
aqui um fordeco para ir passar fér.ias em L!lges. PenS:àva lá che

gar ,no dia s-eguinte paÇl, no dia 3, faz,er 'anos. e ganhar presentes.
Cheguei no dia 11. (Não vã'o dizer que estou falando. mal do Go.-
vêrno da época).

'

Hoje, possiv,elmenLe' irei à bela cidade' .serrana." Ir·ei pela
manhã ·e voltarei depois do almoço.' (Não vão ,dizer qúe' estou.
,elogiando o Govêrno atuaI).' ,

;E, com o Armando saberei do juizÓ que deva fazer do Jairo...
ou do Armando!

Entre les cBeux c'est la verité!..:..
"

: __ ., .. �;_:1 GUILHERME TAL. '1

.,

"
f
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