
A solenidade, no Quartel, dia 23 do çorrente,

Subversão da Ordem em tôlfa· a América
RIO, 12 (v. A.) - ESTÃO SENDO FEITAS AS NECESSARIAS CONSULTAS AOS \ GOVERNOS AMERICANOS, SOBRE A POSSIBILIDADE DU

•

-

MA REUNIÃO DE CHEFES DE -POLICIA.' �

CONFORME A PRINCIPIO SE NOTICIOU, A REUNIÃO SERIA REALIZADA NESTA CAPIIAL PARA ESTpDO DOS PLANOS DOS COMUNIS·
.

TAS DESTINADOS À SUBVERSÃO
.

DA ORDEM PUBLICA EM TODA A AMÉRICA.
_

ESSA REUNIÃO, TODAVIA, SEGUNDO AGORA SE ANUNCIA, NÃO SE REALlzARIA NESTA CAPITAL E SIM EM MONTEVIDÉU. A' POLICIA,
POLITICA BRASILEf,R� JA ESTÁ DE POSSE DE VASTA DOCUMENTAÇÃO DAS ATIVIDADE 5 E PLANOS DOS COMUNISTAS NO BRASIL, CUJA
EXECUÇÃO NESTA PARTE DO CONTI�ENTE. ESTÃO NA DEPENDENCIA DE ORDENS DE MOSCOU. /

liberdade de informação e t regíme
Convidad�a um. almoço que a b�ncada de imprensa do

,Senado ofereceu aos senadores 'eleitos para os governos dos
seus Estados, a 3 de outubro, o sr. Nereu Ramos fez um dis
curso de analise .da vida parlamentar, salientando o papel do
Senado da. Republica na condução da vida politica do pais.
Foi amavel com os jornalistas ali credenciados, mas sem du
vida justo, ao salientar a repurcussão que estes dão diaría,
mente BiOS trabalhos senatoriais, levando.os ao conhecimento

11.023 - do publico. Politi�ós e jornalistas, observou o vice-presidente
da Republica, assemelham.se em muitos aspectos - mclusí
ve nas retificações que podem e devem fazer, quando os
acontecimentos se encaminham de modo inesperado, e' quan
do as _estimativas sobre fatos e pessoas são superado á luz
de conhecimentos posteriores. O que o sr� Nerêu Ramos es

pecialmente destacou foi a ímportancía que a imprensa de,
Washington, 12 (V.A.) - O no de convocação de 100.000, dica aos trabalhos do Congresso, salientando que esse traba-general Omar Bradley, chefe alemães para a defesa ocíden- lho é dos mais uteis para o revigoramento do regime demo-do estado maior conjunto dos tal, devendo lOS mesmos serem

tí t

Estados Unidos, anunciou que dírígídos por um administra: era ICO. Julga o sr. Nereu Ramos que essa colaboração - a

os dirigentes militares das do, dor civil. E'ssas tropas deverão. que existe de modo pronunciado entre jornalistas e senadores
ze nações do Pacto do Atlantí- ser misturadas com as das de' - é inestimavel para a evolução do regime nacional. cons,
iCO Norte se réunírão 'em Lon, mais nações do Pacto do Atían- títuíndo um dos pontos fundamentais á sobrevívencía dasdres, na próxima : terça-feira. tico e deverão ser divididas em instituições republicanas-livres: '_O objetivo da conferência será pequenos contígentes não .su. A
-O apressamento dos preparatí. periores a cinco mil homens. homenagem da bancada de imprensa, áos senadores
vos de defesa do mundo ocíden .ás autorídades germânicas eleitos governadores e ao presidente do Congresso - em ves-
tal, sendo �is os itens da con, de Bonn tiveram o ensejo de peras de._..

os mesmos deixarem aqueles postos, demonstrou
ferência: 1) - Um acôrdo soo manifestar-se a respeito, para igualmente que o sr. Nerêu Ramos deixou marcas bem vivasbre a forma de participação da afirmar que não pretendem os

.

á. sua passagem pelo cargo. Poucos homens publicas, nos ul-Alemanha Ocidental no pro. alemães participar do progra, ti f
grama; 2) _ Nomeação do ge- ma· defensivo nas bases pro'

Imos anos, oram de tal modo apanhados pelo vortice da po,
neral' Dwight Eisenhower para postas. Os germânicos - se. Iitíca, como o sr. Nereu Ramos; mas. em nenhum momento
supremo. comandante das for, gundo expressou o chanceler permitiu que o seu cargo de presidente do Senado sofresse
ças cpfensivas ocidentais. Konrad ...,Adenaur, exigem interferência das flutuações polltíco.partídarías, Infundiu um
Falando aos -jornalístas .: es- igualdade nli) tratamento. não consideravel r�speito aos trlfbalhos que presidiu; aspero ásta manhã, o general Omar aceitando qualquer díscrímí,

d' vezes, mas sempre justo e obstinado _ foi de fato digno daBradley, que vem de 'partíci. nação. . estes
.

par das conversações entre o
-------"-----

-
li li ti· �. ..-,. :"'tI�" função. Nenhum partido jamais se queixou da direção dos

presidente Truman e o prí- PedelD ii presença trabalhos do Senado - mesmo naqueles instantes -em que
meiro ministro Clement Attlee o presidente era contrario ás matérias que se debatiam e se
disse que a Comissão Militar do sr. Getulio Vargar aprovaram. Deixando o Senado para aCamara - e se a po-
do Pacto do Atlântico Norte R· lítica prosseguir com alguma coerencía - o sr. Nereu Ra,
considerará os problemas po, no . 10 mos .é um sério candidato à presidência do Palácio Tíraden-Iitícos e milita-res, especial' RIO, 12 (V.A.) - Segundo tes; como também é o mais credenciado pessedista á futuramente

.

o referente á pai.'1ticL noticia hoje "Folha Carioca". .

-

d
.

presídencía do seu partido.paçao os soldados alemães varias proceres, inclusive do
nas defesas contra o mundo PSD, estão enviando ao sr. Ge' Tambem discursou o sr. JOsé Américo, mostrando-se
comunista. A Comissão MiU- tulio Vargas' apelos no senti. francamente preocupado com o gôverno da Paraiba. Obser.,tar deverá realizar reuniões do de que ele venha logo para .vou 'que vai deixar uma tarefa de alta ímportancía, mas, naconjuntas com o Conselho dos o Rio, afím de dirigir pessoal- I 1 t bilíd d

.

assistentes do Pacto"do Atlârr, mente as demarches relacío
qua gera men e as responsa nina es pessoais se diluem -.

tíco, o qual está no momento I nadas com a sua /pDsse e a
como é a do Congresso - pelo regime direto da responsabí-

reunido, também na capital formação do seu governo. lização pessoal. Sabe, que vai encontrar o seu Estado em sí-
da Inglaterra. afim de examí: Diante dessa pressão amís. tuação muito dífieil- como de resto é dítícil a situação em
nar as deliberações tomadas tosa - acrescenta o vesperti", quase todas as unidades federativas. Prometeu, contudo, queem Washíngton o mês passado. no - acredita-se que o presí, não se afastará de suas normas conhecidas: a sua admínís,

���:l�côr��O���,�d��e,co�!� �:�es�=it�in��� �e�:�e������ b.
.

tração terá as portas abertas à reportagem e. portanto, ao

rencistas
A

a respeito da ques sbar antes em São Paulo e taL ••• « er01S» asslna- povo. Os dois discursos, afinal constituiram uma demons;
tao germânica. . vez, em Porto Alegre. Embora I d tração de confiança no futuro regime; pois, ambos se carec-
Em príncípíos, da semana

j
o proprio Vargas não tenha a os. terizaram pelo hino tecido á liberdade de informação e de

agora finda, os assistentes dos fixado ainda o dia de sua par- ------------ critica. E, ainda mais, os dois insistiram na tese de que essachanceleres aprovaram o pla.. tida dos

p.ampas.. Compa ran'do. liberdade é particularmente índíspensavet para a contínuf,

. Romperam o cerco dos comunistas o Diário compara o sr. se- �:!:t��::mr�!�::���:�fe�=:�te sabemos nós não está
"

. 'TO'QUIO, 13 (V.A.) - 25.000 lwmens do 10.0 Corpo de réu:zo trl!ficante Urban, ( Do "O Jornal. do Rio, dê domingo) •

Exercito, formado por fuzileiros navais e por soldados de in. . A. �atna comparav.a o sr. A-

fantaria da 2a. e 3a. dívísões do exército americano, consegui- rz�21�a��r�ei��o �����b��as: Os novos oficiais da Policia Militarram romper o .cêrco d�s comunistas chineses e atingir' um lu- parava o sr. Adolfo a uma c:::'
g�r seguro, dentro das próprias linhas, no nordeste da Coréia. ga imprestável esquecida IJo
�mente a Primeira. Divisão de Fuzileiros Navais perdeu mais

J
pôrto do Rio de. Janeiro. �.

Em solenidade que se reaü- horas, na Capela de N. S. da
cé um terço do seu efetivo. num total de 6.000 a 7.000 homens. 0. tempo corruie e anula tu- zará no próximo dia 23 dêste Conceição, padroeira da Poli-
As baixas da infantaria do exercito não são conhecidas. do isso. mês. na Policia Militar de San- cia Militar. bênção de Espadas.

ta Catarina, a turma dos se. As 22 horas, baile de gala.O QUARTEL GENERAL INFORMA I t d d "80a-O gundos Tenentes, formada nes.. nos salões de festas daquelac

W�HINGTON 13 (V.A.) _ O Corpo de Fuzileiros Na_ 8 ala e e u" te ano no Curso de Formação Policia.
vais anunciou que 'a Primeira Divisão de Fuzileiros lutando' aDmeDtad� .

de Oficia_!.s daquela,centenária Os novos 2°s. tenentes, que Te-
C

,.

.' '. " corporaçao, recebera a espada. ceberão, após curso brfíhante.na .oreia do Norte. perdeu mais de um terço do seu efetivo 'RIO, 11 (V.A.) - Teve novo au,
(

as espadasnaquela data, são;'durante a "luta desesperada, mas coroada de exito" para mento o selo de Educação, qU3 Para essas solenidades foi or- Airton João de Sousa, Antô,l'omper o cerco imposto pelós comunistas chineses. passou a ter o valor de um cruzei, -ganízado caprichoso programa, nio Sales, Carlos Alcides Lautlr
Isto significa uma perda de 6.000 a .7.000 homens nos três ro e 50 centavos. que constará de compromísso Carlos Hugo de Sousa, Newtor{

l'egimentos que rormam a Primeira Divisão, muito embora o
A elevação resulta da lei 1254 dos �ovos oficiais às 10 hora?1 Lemos do Prado, Maurílio' Ro-

.q t °1
. -

t h f :d'f em vigor, que díspõe sobre o sis� ato esse que. presentes auton_ berge. Onildo Pinto de Olivei·.uar e1 genera.l dos fUZI eIras nao en a orneCl o CI ras exa" tema federal de Ensino Superior, dades, será solene, no Estádio. ra, Oscar da Silva e Roque de ..tais.
J-::.'. ";-:.:....�-'-:: .. _o. •.

nos termos do seu artigo 8. daquela Corporação
-

el às 15 Oliveira Mendes.
.

/

-

(

O lüI8 .ANTIGO DUBlO DE SANTA CATARINA

�túlCJ • D. 9.....MI SmNEI NOCETI - Diretor Dr•.RUBENS DE ARRUDA. B.lI08

Ano XXXVI FI()rfanópolIs- � Ouart6�felra, 13 de Dezembro ;de 1950 �

A situação Inlernacionall'O �scoDd8rijo. é /.�
Re_�mião, hoje, _em Londres, dos chAef�s milita- UDICO lugar digno•••res das 12 naçoes do Pacto do Atlântico. I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"- O F.�rrADO- Ouarta-teíra .1� t1P Dezembro ri� 19!'ln

,

liainha
O baile- para' a cereaçãe da Rainha dos Servidores Públíces, que, .se

. no dia -t 7 próxiino, domingó, dar-s.e-á dia 16; sábado, às 21, liS_ no

dos Servidores

Comité LOcai Ca·tarinense de iSeguros
Assemblé.ia 8eral Extraordinária-

Ficam convidados todos os assecíados e representantes
das seguradoras que operam neste EstadQ, para a assembleia
geral 'extraordinária: a reaJ,izar..se no dia .15 do corrente ás 9
horas da manhã na Séde da Associação' Comercial' de Floria
nôpoís- á rua Trajano nO 13 sobrado, gentilmente cedida pela
sua Diretoria, afim de ser díscutída. e resolvida a. reestrutura-

.

. ção deste comitê em atenção 'as recomendações do Sindicato
.J, das Emprezas de Segudos Privados' e Oapítalízação 'dQ Rio de

J'aneiro. --....
.

\ Florianópolis, 1 de dezembro de 1950.
,

>
�

Américo Souto
./

-

Dia 14. -.Quinta-feira - Soírée. . A Cóntadoría Seccional junto à Delegacia Fiscal em San_·
Dia 15 - Se�ta��eira - SOlr'?,é ta Catarina avisa os Senhores Chefes de' Repartição que os

d� F�rmatua Ginasíanos do �ole- empenhos de despesa deverão ser emitidos até 31 de dezem-'
glO DIas Velho. '. �

'. " ._. A

Dia 16 _ Sábado _ Baile de For- bro, na forma do art. 2 da LeI 869, de 16-10-49, e, de acordo>'
matura da Primeira Turma da Fa. com o item VI da Portaria nv, 321, de 25-11�49 (D.O. de 29-'
culdade de Farmácia e Odontologia. ll-llA9) do -Senhor Ministro da Fazenda, comunicarão à-.

TA'( T'
".. NOTA: - Será permitido branc i Seccional acima na primeira hora do expedíênte do primei+

"

.

� ,rans·po, rtes. A,éreoS.
a ��aori7 - Domingo .: Soirée do

ro dia útil de 1951 o nu 'mero do último conhecimento, do em-.

lrêmio dos Funcionários Publicas penho extraído.•
..

C·
-

SIA
- Coroação da.Ralnha Eleita. Aluâro Afcioli de Vasconcellos Contador Seccional

ata r Ine n te Dia 20 - Quavta-feira - Soiré.e

.

'_
-

, '

J.' '. - , de Formatura 'da Tlll'rru{' -da Escóla

SEGUNDA CONVOa,A'çAO; Indusfria/ de ·Ploria,nópolis.

-C
. .

,

NOTA Para as' festas acima será Rum o' e -r"" 't oConvoco os senhores acionistas para a sessão de assemhléía ge- obrigado a apresentação de -conví- �

,

cru extnaordínáría' a realizar-se no dia 13 de Dezembro "de' 1950 'ás
" ".. tes e parà os associados do Lira

,1J horas, na sede social, á rua Tiradentes,' nO 12 com a seguinte.
.

o talão do mês de dezembro; ORDEM DO DIA
f '\

a) aumento de capital .

b) reforma dos estatutos
c) outros assuntos de interêsse social.

Florianópolis, 8 'de Dezembro de 1950.

Osvaldo ��achado
.

Diretor

Secretário

�L*tlÍll'
.-M,$.a,
-

"M�IOR E�TOQUE
AUântida Radio

.

Cal.
Rua r�ajaDo, :)1

Dia 25 - Segunda-feira' - Gran

diosa soirée de Natal - Ambiente a

caráter - Grande' ornamentação;
Inicio ás 21 horas - Sorteios de
brindes' as senhoritas. k tarde _ ma'neira que o o E

Grande tarde infantil <com farta oSO Ese

distribuição de brib.quedos· aos fL Norte -da agulha os rapazes à �er-
lhos dos associados com inicio ás '

'

é indicado por 'f.eição, desenvol-
16 horas.

"

s)

Dia ·31 - Domingo - Magistral .

vend�-os físi�a�'�oral e intelectualmente: os três pontos da)
baile de gala ,- São Silvestre apre-] � Flôr de Iis representam aqueles' três objetivos e símbolizam-aínda

sentação .das debutantes de 1950 ·.ll : (J6 três artigos da promessa do Escoteiro.
'

Sociedade. Apresentação da dança l
.

da Polonaise - A atração dos tra·I------------
��c�:��l�:!�es dOe reveilion çlo'Clu_ ,:CL-UB-E DOZE D'E' AGO'ST"t Todas as festas serão abr+lhan-

' Ui
tadas pela Orquestra do Clube sob
a direção do magistral pianista
Mur+lo Ulísséa - Exclusivista em

musicas para dançar.
'NOTA:' A listá de adesão para as

senhoritas que desejarem debutar'
encontra-se com a senhorita Layla
Freyesl'eb"'a e o sr, diretor social
do Lira.

.

Préviamente será ânunclado o iru
do dos ensaios para as -debntantes
e dança da, Polonaíse,

-.'

PROGRAMA DO MES DE

DEZEMBRQ

deveria realizar'
Lira j T. Clube..

I·
'PORTO ALE-GRE

.

I

Ld�. I

/

Lira' TeDis· Clube

,

,. -

Haverá severa f'iscalização na ,por_
taria.

.

, . VENDE-SE '

I Uma casa- e um terreno à
Avenida 'I'rompowskí, 52.
Tratar o prêço, na mesml:l,.

I,

Presidenlie.

,I Viagem com seguranca e rapià�z
- . .

SÚ NÓS CONI:ORTAVEIS I\lICRO-ONIBUS DO

RA?IDO «SUL-BRASILEIRO»).' ,

FlorianópoÚs -:- Itaja! - Joinvílle - Curitiba

Ag�ncia::, , Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira \

"Ii,,,

DAT"I'[OG,RA FI�A
./

.

(orrespon�el1cl J
•

,(om!r�111
"

"'METODoI
Moderno a Eflcientl

\
A Bússola é o instrumento que indica 'O rumo;

.Nas Bússolas o norte é sempre indicado por uma Flor de
.lis. O EsCOTELRO segue um caminho - o caminho da p"êffei-
ção - É o seu uma - "Flôr de

, N·

Conr.r.
�Iplom.

, QIÚQlol
Amélia M· Pigozzi

Ru. General altte.coura. 4.
<Esquina Alb.tAue Not�tno)

Norte, a sua me-
NNO MNe

],is" também o'@
o do Escoteiro.

ta, E da mesma CNO ENE

o Escotismo leva

De ordem do sr. Presidente, convido a todos os

Associados e exmas. famílias, para o Grandé Baile de
Gala de São Silvestre, que esse Clube realizará em a

noite de 31 do corrente e com ínícío às 22 horas, quan�
do serão inauguradas as grandes reformas em seus

salões, como também apresentadas a sociedade flo

�rianópolitana, 3,S Debutantes de 1950.
_ Não haverá reservas de mêsas.

./

TRAJE: Casaca, Smoking e Sumer. ->

. -o 'Secretário",�raJ'� Arnald,o Dutra

.

�UQ Mo,..c.... , D..odo,o, 341, 1.° _"d••
\'

:) • .,,0'
'FONES:_ J{2SZ '2J8 c.�. P:"Gl. S4 �

CURITIBA rELEc , PROSEBRAS PARAN.... I-

I '
........

'--A
.....� -

-

OA<I-.I.,'·A./'it. ...... r�ab�loa�t. • dl8trl��G�.� cla.- .fam�da. �OD.
_

'11 '11 ,'� l.og5•• ·DISTIRT-A· • RIVET�L POHU. 11m paD;
..� a••ortlm.Dto d. oa••mll'a..� IIIGado.: briDa

-o,

l
bon. • ba.ato.�·. algqdl•• , 'moriD' • a,laminto.

I
\

L pai••lfatat... qu�J I.aeh. dlnt:am.nt. �dal
...1ho... ,1.blloGa' A Oca.a •Ao CAPITAL- ehema. .. ··.t••gflo dOI BDr.� 008ll.,01••t••

'

do Int.IIOI no ••ntid.o d.�ihl 'fa•• rem � 'Im.
yi.lta ont•• d. ef.tua·rem IUGI.' GOR'l.OIl'Cn! MA"'RIZ ".m F!Orlfi'n6poU.•• ::� 'jFILIAI8-'J.n:a Bluri!.n(Ju:.�Lat.lII•

..................� � am.u � ...

)
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o ESTADO-Quarta-feira, 13 �e D-ezembro de 1950 3

Ltnho belqa para vestidos em todas as cores metro -a Cr$ 8900,.

(custa normalmenté Cr$ 120,00) .

�Sedàs em p:&clronagem moderníssima a c-s 20/00� Sedas....estampadas a Cr$ 15,00. Combiiiãções' de seda a Cr$ 39.0D
Milhares, milhares de vestidos, -á/usas, saias, maillots, por pretos .que são

r

Um verdadeiro desafio à época, �a A MODELAR! !!

O sr. General Comandante da vossos sistemas de vida sem
5a. R. M., em data de 27 de vos subordínardes a quaisquer
novembro último, por ocasião vontade estrangeira e modelo
das homenagens às vítimas do importado e, príncípalmente
atentado comunista, em 1935, sem vos deixardes dominar pe
proferiu a seguinte exortação: la escória dos que prometem já

27 DE. NOVEMBRO trair a Pátria para entregá.las
Há 15 anos passados desper- de mãos atadas, .ao garrote do

taram estarecídos a Nação e as extermísmo mongólico! , •

Fôrças Armadas, feridas nos Defendei vossa liberdade in- C 1 n' eseus sentimentos e' nos seus dívidual; o direito de propríe-
dons mais preciosos, pela in, dade, de crença e as conquístas
sidia, pela rudeza, pela traição lndíscutíveís -da civilização ocí,
de maus filhos e repudiados dental, que marcaram a evo

companheiras, em tr�mendos lução justa para dias melho
golpes de "ínsãnía e de terro- res. sem lutas e sem desvarios,
rismo contra os próprios ír- de felicidade individual, de oro

mãos e a própria Pátria.
-

ganização social e política com-
Os mortos de Natal, de RecL patíveís com a natureza huma

fe, da Praia Vermelha e dos na e com as aspirações engrán,
Afonsos, no Rio de Janeiro, decidas de uma civilizaçãO' sem
imolados pelo dever e os vivos pre em progresso!
que lá se bateram contra os Tende confiança e, que pró� com

Um e'spetacn'.o -I'né-. , Barbara STANWYCK, Henry I
....desvairados, naqueles dias si- pría

'

felicidade resíde em nos
FONDA, E"'gen'e PALLETTE,Aniversaria-se nesta data a íd d do lU,

dOt'nistros, conquistaram o galar- mesmos, na capaci a e os
Martha O' Dríscell e Charles I 'O' pa- I'H

'

'�entil senhorinha JAIMlRA dão de' beneméritos da nacío, brasileiros realizarem a som- i
"

<CARDOSO, prendada filha de nalídade, porque com o seu bra do regime de liberdade que
Coburn. \

Florl·lnÓpoll-l'nosso colega de imprensa Sr.
sangue, as suas convicções e o .desrrutamos, os desígnios de Garotas ... aprendam o ' '.

\l
-Jobel Cardoso e de sua espôsa seu destemor .foram os verda- um povo fadado a grandes e processo mais moderno para 2â. FEIRA no Palco do CINE
'�a Olga Card arranjar namorados, de

,
fó!'- TEA'TRO R' I T Z.

-

oso. deiros senhores dos destinos nobres empreendimentos. '

A aniversariante, que tam- do Brasil. No dia de hoje, passados 15 mas que quando o inocente '

ÁS 8,30 horas.
''ke'm concluiu ontem o curso d d

�. d perceber as suas intenções, já _
.. Sensacioruü Estréia .._

'IJ,
" A beira do precípícío eles com anos. e progresso e epoIs as, -

• •

gínasíal com raro' brílhantís -

1 d t estará por conta da ':privação
,

.
de

"

,

,
.

-

seus peitos contiveram a que� realizaçoes acumu a as em 0- ,

.

_

.m C' 1" "C
-

d
'

de sentidos;'. GABOR RABli"'<S' o, no o egio oraçao e da aníquíladora no abismo, a dos os campos de atividade na- \;,>

-Jesus", oferecerá hoje, um lan- qual seria a desgraça da nacio, cional, o que reforça a confí. BREJEIRA MALICIOSA! ,O Rei dos Gíganos --.

,,"(!he às suas inumeras amíguí- nalidade brasileira. ança em nós mesmos e depois No PROGRAMA:
..
- Contratado pela RADIO

',nhas, aos par�ntes e jts pe.s- Glória, pois, aos herois des- de mos impormos ao consenso CINELANDIA NACIONAL DO RIO DE JA-
'Soas d I d ,--=-

1 d Jornal n? 343 - Nac. - NEIRO d t t �� "GRANIJ' as re açoes e seus pais .. ses dias tenebrosos!""" universal evan o as nossas ar-
Ciencia POPULAR /_ Short

'

"

e en or \.W ,

Felicitando-a, desejamos-lhe Herois mortos e vivos que mas-aos eampos .de batalha pa- PRIX PARIS 1950", apresenta:perenes felicidades. souberam afugentar as trevas ra o bem da liberdade humana, Colorido - 'sua mundialmente famosa ...
-

'b Ileí d
' Preços: ,"OD'QUES-TA Clr't'ANA"e restabeleceram a claridade, nos ras elros evemos'erguer_ , .fi!

_'
u

João Silveira de Souza onde vicejam os sentimentos; nos sobranceiros e orgulhosos Sras e srãtas. Cr$�150 E SEUS ESTUPENDOS ,SO�
A data de hoje assinala o aní, te' r curam os pro Estudantes: 2.0.0 LISTAS., - as ações e ·a. esperanças no- con ra os qu p o

Cavalheíros: 3,20 ____'Versaria natalicio do sr. Joao b d h I cessos de 35 agindo na sombra "-'-' Condecorados por diIVersosres o omemr. '\./.d, "

"IMP. 10 (dez) ANOS".�Silveira de S.ou�a, alto fundo' 15 -anos são passados. Mas I' em no�e de povo .estr�h�o. '_ ODEON
Governos Europeus e pornárío do Tesouro do Estado, não nem tôdas as sombras 'se Na rírme predísposíção, de

/'

A's 8 hs.
MME. ROOSEVELT.

aposentado. - desvaneceram. destruirmos a obra cavilosa dos
CAIÇARA ARTlL..:. LUXO,.. MUSICA

Manoel Machado 'Adensam-se áqui e acolá, traidores da Pátria, está a me-
Eliane LAGE; Mário SERGIO,

FINA e VARIADA!
Transcorre, nesta data, o

como prenuncias não da relí- lhor homenagem que poâemes Abilio de Almeida.
. Musicistas originaisaníversárto natalício do jovem cidade que almejamos mas de :ender aos mortos. e heroís das

Produção de'.
-- '7 VIOLINOS, destacando-se aManoel Machado, filho do nos' calamidades que -tememos. intentonas comumstas de 1935.

rt
' JANCSI - filho do Rei dos

,:80 saudoso conterrârieo sr. An_ GI"
.

e es heroísl l-ALVACANTI. -

C· (11 n ) ,j.�
,

Bons brasileiros de hoje ona poIS a ss
,

.

. _ "Iganos a os ,,' execu�tônio Vieira Machado. - alertai-vos contra esses pre� Glóriás a nossas virtudes-de _
Direção de:

com maestria desde mais tenra
- Fazem anos nesta data: nuncios de maleficíos! I povo

livre que saberá repelir os
J
ADOLFO CEL!. idade nos mais importantes

- a sra. Hilda Athaide Wag Cerrai fileiras para comba� pretensós conquistadores de No prograt��: centros culturais da Europa.n
.• 'A

d J
-

B ti t ". t d
' . i

t· 1) - No icias em Revista .

h doRei der, 'esposa o sr. oao a 'IS a ter esses prenuncíos, se quizer ....

' nossa erra e os nossos sen 1_
o

ATILLA - fIl o o elos
'Wagner. ti

\

b '1"
, mentos n 3 - Nac. - Ciganos Com apenas 5 a-des �0!l muar � rasi eIras, e s�:' 2) _ Atualidades Warner

-
"

�--- a sra. Luiza de Carvalho
bra.sl1eI:08. Na:o. c�nt�mpon Pathé _

'

JORNAL
nos de idade além de excelen;

Costa. 'mt m d IS para I
te solista de víolíno'díríge brí-zeis. nao ,vos 1 1.e

" Preços: Cr$ 6,20 e 3,20.- a senhorinha Jaimira Pe'
enfr,en.tar, para repe�Ir, para O, Mu'cus da .. 1fMA _i "IMP. 14 anos". 'ClhIaGnAteNmA��.te a "ORQUESTR.8·,ilqso Cardoso, filha do sr. Jo- destrUIr os falsos apostolas de

I d dAI _ ROXY _

"';bel Cardoso.
u�a. felicidade irrisória e Disso vi O Rapi amente A's 8 hs.

MICHEL VILLÁS - eximia
- o sr; Aliatar Outra, fun' utoplca.. ... .,

Os ataques desesperadores ,e vio-
COLOSSAL PROGRAMA'

cimbalista. "
�ionário, municipal. ., - lentõs da asma e bronquite envene- OUTROS INSTRUMy;'I1INTOSComparaI a pr�pna sItuaçao nam o organismo, minam a energia, DUPLO

'

�"
- a sra. Emerita Sousa. d t arruinam a saúde e debilitam o c()oo APENAS 2 E'SPETACULOS.
_ a serilÍorinha Maria L. Re'

com a e ou ros. povos 'escra- ração. Em 3 minutos, Menelau, ULTIMAS E DEFINIT1VAS
visados a um .maIs poderoso., e nova fórmula médica, começa acir·,

EXIBIÇO"'ES APROVEITANDO auA PAS_
.

.

- ,gis, fund6nária da Livraria cular no sangue, dominando rapida· SAGEM PARA PORTO ALEdo qual se fIzeram satelltes mente os ataques. Dêsde o primeiro ESTA LOURA E' UM DEMO-,,',
'

, ; ,

,Central.....
amorfos e redi�los! :ra�oe�e};s��s;p;�!faeroas�:c� ,

,', NIO
'

GRE: E !i'UENOS AIRES
Bendizei a independência e parador. Tudo o que se fazneceSiõá- ':""_'

"
Atençao: OS, INGRESSOS�, --'- rio é tO!llar 2 pastilhas de Menelaco Technzcolor NUMEn'ADOS PREC ENão de <lsmola nas ruas. AuxiJi, a soberania dêste rico e f1+tu- ás refeições e ficará aliviado da '

' .d
_

<
•

ao
� 5> D

,
,

..l t asma ou bronquite. A ação é muito com Cr$ 30 00 (Umco) estara a"'aS. associações ben-eficientes, raso BrGtsil, que face as ou ras rápida mesmo que se trate de casos RO-' ,'" ,,'
O.

'- pátrias -se apresenta no mesmo 2'J>oe�'i.;'tcr :x�t����'s��fe���: ��� ��ilO.GRABLE e C.ezar venda no I;tall ,da CINE·
:..-, ,.' . ,

- pé de sobranceria, de igualdade a garantia de dar ao paciente respi- R;ITZ. a partIr de 5a. FEIR�Cam ü( PII iDe ração livre e fácil rapidamente e FRIEDA d 14 d d 9 h d h.

,!E.',
,.

�lIdt•• J .," e de independência. completo alívio do sofrimento da" la es e oras � man a
'

I

i,Mel11t da. melbore'i pelotJ me'l 'DefendeI' o vosso sag-rado di- asma em poucosldias. Peça Mendaco com
"

UM ESPETACULO DE BOA
&Ad".I" hoje mesmo, em qualquer farmácia '>nore, preço••6 o. CA -. II reito de escolher livremente A nossa garantia é a sua maior pro David FARRAR, Mai ZE�R-, MUSICA, QUE TORNâR-SE-ÁCELANEA ,- RUQC. Mafra õ ,

vossos governantes, vO'ssas leis, teção.
LING ,e Flóra ROBSON.·. 'INESQUECIVEL!

,

�'_""-..u:��'-''''J'M'ii#I)��:: 'T"�',,"""":-" :;.toefl-� .,,� I' !CI\
_

- 1., ..... " ..."1';
.; ,;; :��;�lri'�.ÍIo-:.t_...:__�·.eJ,L.... ........_'Y.)�� .' • ..,J.• " II·Y c.I"' :. ... : lo;1, ';'- , �"'J:

Cr,$ t.750..00
. \

o quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELEtTROLANDI�A

,ANIVERSÁRIOS
JAIMIRA CARDOSO

Bdificío Ipase!-Terreo

-,

i- 'Icua Arcípreste Paiva -

-D
•

1
, No Programa:
Jornal da Téla - Nac. -

Preços: Cr$ 5.00 e 3.20.
"IMP. 14 anos".
IMPE'RIO - Estreito -,--

A's->8 hs,
Ultima: Exibição

O ÉBRIO,

� RITZ -

ÁS 5 e 8 hs.
S'essões das Moças

Mais uma irresistivel �Gmé.:'
dia imaginada pelo genio lou.
co de Hollywood .. ' PRESTON
STURlGES, segundo o qual,
um pouco de malícíá não faz
mal a ninguém!

AS 3 NOITES DE EVA
com

Vicente Celestino.

Panelas de Pressão ARNO
a Cr$ 5tO,00

Grelhadores Etétricos
- ,. � Cr$ 500,QO
na Eletrolandía

Rua Arcipreste - Paiva - Edf. Ipase - Terreo

PARA OS MALES DO
,. FI'GADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

o

/

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4

I Dr. (L"RMO -G.
GALLETTI

ADVOGADO
,

• Criml I ci..l
CODltltuição de Soofl',ldadcs
-

NÁTIJRALIZAÇOE3
Tituloe Dlolal'ot6rlol

, l'

l-

I

,
Serviço completo e especíalísado das DOENÇAS DE

SENROR.-\.S, com modernos métodos de diagnóstico e tra
tamento,
COLPOSCOPlA - HISTERO - SALPINGOGRAFlA'- ME- .,..

,

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas .curtas-Eletroeoeguteção
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO 1, 10 andar - Edifiel0
do Montepio.

Horário: Das 9 às 12 horas � Dr. Mu8ll.
Das 15 ás 18 horas - Dra. MUS8f.

lU
'

. Residênéi. - �ua Sant�. ·Dumon,t. 8, Apto. L
:"-

mêêê@ªê=êêêêê$=êêê
--

cOWIffHiA&W"ArrÁNÇ;r&DX&"iiMiíA,;_&T"
--

tfauuiada em 1870 - Séde: BAHIA )INC:aNDIOS E TRANSPOR'l'ES i
.

Cifra. d. Bal"cli d.'1'4'
,CAPITAL B RESERVAS C!"
,RelJponaabil�dea •.•••• •• • • • • • • • • • • • Cr'
�eceita •••••.• •.•• •• • ••••••• -; • • • • • • .. • Cre
Ativo •••••••• ..!... CrI
Sinistros pago. nOI últimOIl 10 anoa •••• . Ctt
Responaabilidadea •••••• •• •• •••• • • • • • CrI

Diretora:
Dr. Pam,hllo d'Utra .Frelr. 'e CarTal", Dr. Prallc" d. IA,
A.ialo H.aorTa, Dr. Joaquim Barreto d. Arat)o • lo" A1tr... t

-..".,......._-_:._._-...""'--_._-_-_........-'_-_T_-_-_._._.._-•._-...-_-...- ...""_Y_-_""_""ia .... a-A-...-. ;.. •• _ = • U • dr-

80.100.CSOfl,lo
1.978.,4,01.755,'"

'7.053,M5,so
142.176.603,80
'8.687.81',10

71.71'.401.101.20

roMP�:rI�� !Dl
� ACCIDENTES

s e e e SOC'AL�

P_ORTO ALEGRE
RUA VOLON ..ÁRIOS DA PÁ RIA r.i.o 68 • t.· ANDAR

CAIXA POSTAL. 683 • TEL�FONE 6840 • TELEGRAMAS: .PROTECTORA>

'Agencia ._68ral para Sta. Catarina
_

'. Rua Felipe Schmidl, 22-.Soh:'
Caila .Postal, 69 • Te. ·Plolecloraa - FLORIANOPÓLIS

� --�----------�------------------------------�-----------------
f

( Cirurgia do 'I'orax
Formado pela Facu.ldade Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
.assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheir.o Guimarães. (Rio),
Cons.: Felipe Schmidt,::38
Consultas, diariamente,

das 15 às 18 horas. _, /'

Res.: Rua Durvaí Melquiades,
28 ---o Chácara do Espanha

Agora., � S'Jm!

,

Pedidos com-Representante
Paza Santa Catarina

DORIVAL S. LINO

·1
EdificiO, IPASE - 2. andar

_ 9 Caixa Postal 260
Florianõp9lis - S.' Catari_a

Tranaport•• regularea' d. corga I cc; r: t J to d.

sIo FllNCISCO DO SUL para N'ÔVI ,1011
,

Info.mag5•• Gomo. Agent.. ,"
FI0t1sn6p�Jí.: - Carlos HoepckeS/á - aI - Teletone 1.212 ( E'í''i, telel�
São Fraot!IICO d7l Sul- Carlo! Hoepcke S/A -C'I - Teleloa, 6 'It:I)) � �MAC [t

. _.__ '''w__�_,__-. .

o Slhio

.__.,..__,.,. �._ .._�_._� -·---�.,..... .....l.

RADIOTERAPIA
RAIOS X

/

. ,

DR. ANTôNIO MODESTO
,

Ateade. diàriameDte. ao HOlpital de Carldad. '

Dr. Lins' Neves IO'r. Polydoro E. S: Thiago
IJInlklr da Maternidade e méS'atl'!l 4°1 Médico • .ar&eu.

Bo.pitaI de Caridado )0 fio.pita} de Cart.dade doa att.,..

r.LOOCA DE SENHORAS - CIo rianÓpoU•..AIJIJÍBtente da
. RURGlA PARTOS Maternidade

ltagn6atico, controle. 'e tntament(; Juenou dOI órgãos interno., Cd M'�

çeclalizado da gravídês. Dhtnr- clalmente do eoraçâo e va.au

nOlil da adolescência e da menopau- í)ceneu da tiroide e demaia &lu,..
iL Perlubaçõe. menatruala, h��· da1as)nter:naa

\
Uç6e1 .� tumcres do aparelho. leni- :J1n1ea e cirurgia de !leDhQr" -
ai feminino. Pertos

}peraçõel do utero, ovário., ;trom- n8IOTERAPIA ...:.. ELECTRO�
Id, apendice, hllrnio, variseD, ete. DIOGRAFIA -: METABOLlSJlO
!trnrgia pliatica do· perineo (ru- BÃ8AL
1iUU>

( IORARIO DErCONSULTAS: -

�ISTENClA AO PABTO B OP" D1àr1amente das 15 .. 19 booo

RAÇOES OBSTBTRlCAS 'ru.

,..açu gIandalarea, tiroid., od·,

101, hipopile, ete.)
llambio. lIlervOloa - &terilidad.
Regimes.
ounltórlo R. Joio Pinto,' _ 'rei.

AC1

RM�., R. 7 de Setemb�� - adif.
l'IUI e 'Soula :..:.. TeL 8,4,8;; -

.

Dr. Newton d'Av�I"
Clraqla Keral - Doe�.. d. s.....

ru - Proctolocia
FJetrieidate Médié.

�Il.ultório: Rua Vitor Meirela a,

ti - Telefone 1.S07
Consúltas: As 11,90 horas e l tar·

te du 15 horas em diante
Residência: Roa Vidal Ramos ..
• - Telefonê 1 . .02.

Dr. Mário Wendhaus�n
ataIIa a6IIca d. lIdal10e • lI'IntM
OoUu1t6r1o - RUI .Tolo PInto. 1.

Telef. Jl. 769,
Ceat1llb dai � i, " WIJ

Jt_4�1r";.: reli,. �t .. II.
! I '_

'

Talei. .1.
.

I ----------�----

Dr. ,Peul'o Fontes
I ClIDlco it operadar

!!de1lIt6rio: Rua Vitor 1IeI� li.
Telefou: 1�405'

I' ..:....uI1a! W.O .. 1lI ..... 14 U
" v.. IlMldbcl.: Rua Bl_

,

n. - T�I l�,"
I . ,

i I
Dr. Md'to�

..
Si";one 'Pereira

! Cllmca Cirnrgica
•oluti.. 'de Senhor••

I ...����'i..fg.�r�';�;
Ueto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
ao••ultaa: Das U la 17 horu
B.. Fernando Machado, lO'

_ ..

Dr. 'M. S. 'Cevalcanti
......"" 'ac111Unmeute d8 eriaIIIU

It.... "�l"""ha '��Ill"" U

,:_�..:.Mi .. ,•

. "VIRCiEM 'ESPECIALIDADE" da"
elA,WETZEL�,,§. IN ()_asrR[ à. L,·'OIN V {L � �,,

_
'(�;hru r li- SI

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA.
" J

CONSULTORIOe
Rua Vitor Meireles .. 11

Fone manual 1.701
RESID:&NCI,6:s ·5·�]

;;ATénida Trompow"k1 ..
Fone manoal ,ti

;0,; Roldão ContOn'
"'CIRURGIA ;,GltRAI, - M.TII. a·,
aVRGA - MOX.:eSTIAS D. ...

.

NHORAS - PAJI.'l'01
"mudo .. Jraeuld&de d8 II"

.... .. -trlliftl'eldade de Me 1'aaIIt.
_de foi

-

...iatente por ftrioa - ..
llenioa CirúrgIco do Prol. AIIWIé

CemUi ....
. Clr�. do eat6mqo • ..... ...
..... IJIteatlnol delpd.o • � ......
de. riu, .,..6,tate. llexip, ......

,ririoe • trompa•• V� �
ceie, ftrisa ..

C01I.llltu: c.. J .. 5 I na
l'elIpe Sehmidt. 21 (al_ da cua

. Parai.). TeIef. 1.5,.
aelidj!il:ia: Rua �.teY. J......Hl

Telaf. II. 764

Dr. A. Santlela
(:.armado pea' Paculelad. !lacto
aa1 de MediCina ela UD!"enI4alIe

dq_Bru11) ,

.04100 PQr concurso da �,
� • "��c.,pata8 do, I."18trtto

redor&} ,

1b;·lJ1te1'I1O dr l!losptt&} PllÍq�-'
lirtoo e IlanicOmlo Jud1ctt.r1o

da Oap1ta1 Ped�o."ilJ
Q;·lJ1terno d& Santa Oasl de JII!.
nr1córd1a d" Rio 4. .Taneiro
OLINIOA. KCDIOA - DO_"....

NDV08A8
OoDlllulUlrlo: .-cJ1flc1o A.mtIJa.

Ireto - Bala ••
.&esld6ncla:

Avenida .'Rio Br.anco, 144
Das 15 .. li llOI'U

Telefop.e,
Oonsultório - 1.Il10..
lIec1d6ncta - LIU•

,

·eMAS ..
'

mm
.

pooue V. •. euu ou ternIUII __
'render"

-

MAo encontra oompra4orf
Entregul ao Ilec11t6rto �MI."

L Lo .Alva.
R,. DIodoZ'O ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ÓURAVEL
• Elaborado com material betuminoso
inalterável e fibras de alta resistên�a.

• Recoberto com mineral rehatário. '

.. Moderníssimo sistema de iabricaçao
Dorte-americanQ •

LEVE
'. Pesa 5.� Kgs. aprox. por mtZ. .

• 1.OOOmtsZ.transportam·se fàcilmellfe em
um caminhão pequeno.

-

• Requer mui pouca madeira. para sua

colocação.

\

1:CONOMICO _

• Baixo custo inicial. c

• Grande economia no frCJJ:2sporte.
• Madeiramente levíssimo. <

•

• Colo.cação. fácil ,com pregos comwz.w.

.

. , ( .

@j#J@êr=lêêêêêêêêêêr#lêêê@ifEir#lr#lr#lr#Jr#lr=
,

• -I \

---\ '.

adasrinq
Querendo festejai condignamente as Festas de Natal e Ano Bom e ver

os seus filhos alegres, fançam suas compras de brinquedos na Graííca 43 S.A.
que mantem um grande sortimento das ultimas novidades em brinquedos nacio- f-
nais e estrangeiros, vendendo aos pre90s mais baratos da praça."

.

Procure tambem ver (' grande sortimento de livros, jogos e o interes-
sante sortimento de livros infantis. "

Não esqueçam Grafica 43 SoA. Ind. e Com.
.

Rua João Pinto 9A.-Florianópolis ..

VIVER! MORRERJ'
Dtpe�de do 58�gUe. O �angue é a' vida'

Tonifique-se com SANQUE- �

NOL que contém excelentes "

elementos tônicos, tais como:
'Fósforo, Cálcio, Vaaadato e

Arseníato de Sódio, etc.

Os pálidos, anêmicos, esgota-
dos, depauperados, mães que
criam, magros e crianças ra

quíticas toníííçar-se-ão. com 9,

,

r ,

:�
J"" ,
: s

,i
��;

'.

�J
,

.)

�\�
;",
,

:1 �.,
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"

.{
:.:.
f:
j\
-:

,.1
. ��

,I>' ONDAIIIS/"
IL..'.JJWI.!;!P6CC,AIXA PO'STAL 3398_.SÃO PAULO
.- ... � ,

Distribuidores em Santa Catarina:
:CARLOS HOEPCKe . SIA

.
-

.
__.,.

. ",,'

'"
.

Sua beleza e sua m�ddade depen_!lem"-'. de sua saúde
E sua saúde dependa do remédio (onsagrado:

,

. ,

REGULADO·R- XAVIER
N� 1 - EXCESSO N� 2 - FALTA OU ESCASS�Z =.

! REGULADOR XAVIER
.....
,

o remédio de confiança da mulher

Diretoria de Profe'ção A�·mal
D'e ordem dó Sr. Diretor da Produção Animal devidamente au-

-�
.,

torlzado pelo Exmo. Sr. Secretário da -Viação, Obras Publícas e

Agr-icultura, torno publico, para conhecimento dos interessados, que
serão recebidas propostas até .:o dia 20 do corrente mês, a quem,
maior .lance oferece.r acima da avaliação dos seguintes veiculos :

,
1 - Um caminhão Ford' -1946, com capacidade para 5.000 qui-

ias, _: 110 Hl;'; avaliado em Cr$ 28.000,00. -.

2 -:- Um caminhão Ford 1946 com capacidade pata 5.000, qui-
'los, - 110 HP, av�Íiado em 32.000,00.

.

3 -;- Uma camíonete Ford 1946, 'com capacidade para 800 qui
los -_ 90 HP, avaliado em 30.000,00..' . -

. Qualquer -outra informação Os Interessados, poderão obter na

.Uzina de BeJ,p,eficiamenio de Leite ,ou na Dirrtoria da Produção
Animal,

.

em 'I'rmdade, 'das 8 ás 13 horas. ,

.

Dir 'etoria da Produção Animal, em r Florianópolis, 7 de dezem..

1)1'0 de' 1.95-0.
.

_; Ell!idio Candido: de Souza Junior. - D], Adminis-trativq "l��tt
f�

....
, ..

\

··'SUSSOL.A.
a sua revista'

"....,�
,

�

··AGlJA-RD_EM
\.

I

Parttcípaçào
.

Oscar Cardoso e Olga Freitas Cardoso . pafticipam aos parentes
. e pessoas de suas relações o contrato de casamento de seu filh:o OSNI

com a .senhor-ita DÉ�ISE ,CARVALHO REGIS.
. .

Floflanópolis . i de dezembro de 1950.
'

Vv,a. Maria Carvalho' Begis,' 'participam aos parentes e amigos. da
'famiJia o noivado de sua filha DENISE, com' o senhor OSNI CAR-

DOSO.
.

Florianópolis, 7 de dezembro de 1950 .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE BelE BB "�4G9STeJ
ÀS 22· HORAS, GRANDIOSA "REVEILI.ON" DE SÃO SILVESTRE, COM A APRESENTAÇÃO DAS. DEBUTANTES DE 1950.
GRANDES' REFORMAS EM SEUS SALÕES. DIA. 1°, COM INICIO' ÀS 16 H ORAS, RETUMBANTE "SOIRÉE" INFANTIL, COM

A DISTRIBUIÇÃO. DE BOMBONS.

DIA 31, COM INICIO
INAUGURAÇÃO DAS

Atos OficiaisEsportiva Palmeiras O funcionalismo ala-
Recebemos e agradecemos a Comissão Fi,scaI Presi- g4H1n'o fo,- 81lmentl.ldn, Decreto de 7 de dezembro de 1950 de Urussanga,

'J'U U " 'O GOVERNADOR RESOJ:.,VE ---' � Portarias de 9 de dezembro. de 1956seguinte circular: dente � Herbert Busch.
MACE'IO, 12 (V.A.) _ Após Exonerar: O GOVERNADOR RESqLVEJoinville, novembro de' �:950. Membros ----:-. Jarcy Budal, : onze

./

meses de inatividade, Reírior Soares Aranha . do cargo da Designar:
Prezado snr. '. <

.L,au::o M. BatIsta, . I mesmo sem .ter conseguido ele- classe E da carreira, extinta, de Contínuo; Antônio Mência Tchernych, Guarda>

T
.

t· f
-

d t"-' D t BoI cesto AI .' do Quadro único do Estado, por ter sido Fiscal, ·referência V, para servir com....emos a sa IS açao e par 1- Ire or a ao VI:' -
_

ger sua própriaMesa, a Assem,
d

lVl » v _ nomeado para exercer outro cargo pú- Escrivão da Coletoria de Tangará, en--eípar.vos que na Assembléia do �arquar t. -bléia voltou a aprovar alguns blico. quanto durar o impedimento do respee-«Geral realizada em 17 do cor' DIretor Voley Gustavo projetos'. Dentre os projetos Decretos de 9 de dezembro de 1956 tivo titular.

.rente foi eleita e empossada' a Selonke Jor. I,�.· .

.r-

.

- Q GOVERNADOR RESOLVE Portarias de 21 de agõsto de 19:>0�. '". . ,;
.

': .

AtI' ti que conseguiram aprovaçao

I
Conceder exoneração:nova

.

Díretoría c:;tue reger!l, .

DIretor � ismo Fran- figuram o do aumento do run- A Amo Estevão Mattos, do cargo de
O S���!�:rR��e�!�OLVEOS destmos .da SOCIedade duo �ISC? Beren�te�n'A . cionalismo público, o que fixa Juiz de paz'do distrito de Maracajá, De acôrdo com o art. 169, da lei n..•rante Q_ período de 1950-1951. DIretor Pâtrímônío - Horst o efetivo da Policia Militar e o' município e comarca de Araranguã, 249, de 12 de janeiro de 1949:

.

'Pres1dente de Honra, - Jõsé Gei�er.. . 'que concede abono de Natal (5369) A Lady Cordeiro Bastos, ocupants dO'-
M Ca D to S' d Af O Kíel . Nomear: i cargo da classe F da carreira de Profes-'

. �pos. Ire r e e - ons
.

-

para os 'cronistas parlamenta- De acôrdo com o art. 169, do decrete- I sor- Normalista, do Quadro único do Es,.Presidente Norberto J. wagem. res:' lei n. 431, de 19 de�ço de 19<tO: i tado (Grupo Escolar "Almirante Barro-e-

C�pOS. .

Diretor de Propaganda' A atitude da Câmara que, Dilney Chaves Cabral para exercef'To so", de' Oánoinhas), de 30 dias, com. ven-

Více.Bresidente Célio Sil- Leopoldo Schroeder. até então, se conservava índíte. cargo de 1° Tabelião de Notas 'e Escrivão- cimento integral, a contar de 10 de agôS'-"---
va, Diretor de F,esta - Nelson t

.

teAd' o
do Civel, Comércio e Inventários entre to de 1950,

ren e aos ln resses .0 pov , Maiores da comarca de Tubarão. ' 4- Natálta do' Amaral 1\>faia, ProfesseneSecretário Social Rolf Geisel' .

dífi
A.

d
.

. velO mo lcar o anmlO a po· (5373) Normalista, classe G (Grupo Escolar-Rlesenberg. I Certos de merecer de V. S., pulação. que já estava descreu- Nicácio Fontanella para exercer o car- "Ruy Barbosa", de Joi:nvile), de 10 dias.
Secretário Esportivo - José, o apoio de sempre, firmamo, te do Legíslatívo, ,

go de Adjunto do Promotor Público da: com vencimento integral, a contar de la;

O. IndaIêncio. nos com elevada estima e dís- comarca' de Urussanga. . (5371)
.

de agôsto de 1950..
'

Euclides Francisco Rocha para exercer I A Palmira' Cardoso Cordeiro, Zeladora.1° Tesoureiro - Peter M�- tinta consideração. .� C1fI4W ._'
... �.... '. o cargo de Juiz de Paz do distrito de' referência li (Grupo Escolar "Ruy Bae-yeríe. ,/ Cordialmente. Trate as grl'p.es

Maracajá, município e comarca de Ara-! bosa", de JOinvíle), de 10 dias, com ven-
2° Tesoureiro -=- Rolf Rích, pi Sociedade Esportiva "PaI- ranguâ. (5370)

:

slmeuto integral, a contar d� 10 de'

ter, meíras". De acôrdo com o art. 169, do decreto-I agôsto de 1950.

Orador" Osmar Soter Oor- ROL,F RIESENBERG, secre; e reslrtados lei .n, 431, de 19 de 'n,:arço, de 1940, Licenciar, "ex,officio":'
combinado com o art. 3·2, do decre- De acôrdo com o art. 162, alínea b, da.reia. tário Social".

.

to-lei n. 614, de 2 de março de 1942: da lei n, 249, de 12 de janeirG deAo primeiro espirro, dôr de gar· Lúcia Bertoli para exercer o cargo de 1949:

Jogos de x.adreAs PU', corresP"ond'encl� ganta ou dôr no peito, come�e lme- Escrevente J�lra:nentado da Es.c�iv.ania I A Marília Flores Lino, Professora Nor-

U diatamente a tomar "Satosin" em de Paz do dístrtto da sede, municrpio de
. malista, classe F (Grupo Escolar "Frari,-.

doses máximas, recomendado. pelos' Ta:ó: comarca de Rio do, Sul, com atri·· cisco Tolentino", de São .José), de 20,
Londres, (B.N.s.) - Os en- correspondência, com oito 'par- '.' " ,." . buíçâo de fazer reconhecímentn de letra dias, com vencimento integral, a contarmedlcos,_ Sa.toslll desco_ngestíona e firma, cujo serventuário vitalício é de 9 de agôsto de 1950._xadristas dos Correios e Telé' tidas, foi agora iniciado entre o I t lt Ios, pU moes, Ira a opressao, SOo a o Luiz Bertoli Júnior. A Ambrosina Martins de Jesus, Pro-«grafos do R'eino Unido estão D. � T. da Grã-Bretanha, e o catarro, desinféta e acalma a tos' Aposentar: fessora Comp!ementartsta, referência IV"mantendo seu próprio torneio D.C.T, da: Bélgica, -sendo que se. Pela sua poderosa ação revi. De acôrdo com o item III, d_o a�, 197, (Escola mista de Barra do Rio. Pertto;internacional, é, portanto, co- os jogadores britanicos foram b f dei_'

da lei n. 249, de 12 de Janeiro de, distrito' de Catuira município' de BomiI:' gorante com ate a raqueza -. I,
'

.laborand desenvolvi lhid t d t ; 1949. Retiro), de �O· dias, com vencimento m"
.

O para o -es,envo YI- I esco 1 os em Q as as par es xada pela gripe, levantando ràpí- Antônio de Almeida Ramos, no cargo' tegral, a contar' de 16 de agôsto de 1950";..mento da amizade entre os que' do Reino Unido.
, damente as forças. Procure em de Escrivão de Paz do distrito de Tupi- De acôrdo com o art. 162, alínea b>;,t�ban�a� nos serviç�s .de cor" A G.rã.Bretanha também foi sua farmácia "Satosín" _ o domí- tinga, município e comarca de Campos combinado com o art. 166, da lei n:�

·-..,·elos e telegrafos d v r a r d d t P rte em Novos, com o provento que' por lei lhe 2 9 d 2 d
.'

949�..' e .a 1 s pa � conVl a a para omar a '

nador das Gripes Tosses e BraD- 4, e 1
.

e Janeiro de 1 :

teso -

matches anuais com os depar-
" 'competir. A Irmã Ana Bernhardt, 'Professoral

. , quites. Mário Denardin, no cargo de, Escri:vão Auxiliar, referência II (Escola de Figuei-tamentos dê c,orreios e t-eIegra- de Paz do distrito de Ibicaré, município ra Alta, distrito de Timbé, município de"Um torneio de 4 partidas com fos, da França, Holanda � Bél_

PI'
e comarca de Joaçaba, com o provento. Turvo), de 30 dias, com vencimento in--

OS empregados dos Correios e' gica, que terão lugar em cada
.

anto"'"es que por lei lhe competir, I teg·ral, a contar de 10 de, agôsto de 1951J�.

Telégrafos de Portugal, por um dos países, por �QDleio, .

De aC�do dcom o it�m I�i �o art. �;� I Designar:
,

mas amoda na-o se sabe \sp .e' 17 D
.

com ma o com o Item , o art. , A professora Qndina A. de Oliveim..correspondência, com a vitoria - ommgo - Farmácia Santo dá lei n, 249, de,12 de janeiro de'
para responder, sem prejuízo de suas:

dos britanicos por 3 a um. esses encontros pessoais pode- Antônio --Rua João Pinto. 1949: I funções, durante os impedimentos do dí;
Um, amistoSo também por rão ser levados a têrmo, .

23 Sábado. _ Fármacia
Juvenal de Almeida Melo, no carg-o M. retor Oswaldo José Fraaa pelo expedien-CatarL Avaliador Privativo da Fazenda Estadual,

.

te do 'Grupo Escolar ":'Regente Feijó"",
da comarca de Ca·inpos Novos, com o pro,

. de Lontras, município de Rio do Sul"
'�a'arl'_.

vento que por lei lhe competir. ! sem ônus para o Estado.
,- l

_ Designar:
De acôrdo com a lei n. 252, de 15 de Com a gratificação mensal Ide seiscen.,-
jane_lro de 1949: tos cruzeiros (Cr$ 600,90), correnda.':"_�,

- Fár- Pedro Granzotto, Escrivão do Crime, a despesa por CCjllta da dotação 27,J-1i /
macia Noturna - Rua TrajanQ_. Execuções Criminais e Feitos da Fazen- do orçamento vigente:·

.

da da comarca de Campos Novos, Hen, A -normalistá Iolanda Gomes de 01i-·30 -Sábado - Fármacia Santo riqueta Thibes Bleyer, Escrivão do Cível, 'veira para substituir, no Curso Norma.
Agostinho _' Rua. Conselheiro Mafra Comércio, órfãos, Ausentes, Provedoria e Regional "Alvaro de Carvalho", de Joín

Residuos .daquela comarca e Elpídio Li- "vile, no períodÓ de 10 de março a 4 de31 Domingo - Fárm'a'cia Santo
ma, Coletor Estadual do municínio de agôsto de 1950, a professora Mafalda Mar

Agostinho _ Rua Conselheiro Mafra Campos Novos, para arbitrarem o pro- selha Kostolowicz.

ve'1to de aposentadori" que caberá ao j A normalista Juracy Coutinho Morei
serventuário vitalício Antônio de Almei. ra para substitUir, no CUFSO Normal Re;
da Ramos.

-

! gional "Alvaro de Carvalho", de Joinvi

e Noturna, situadas ás ruas João
Hilário Granzotto, 1° Tabelião de Notas le, no períç>'do de 5 de agôsto a 15 de de

� Oficial do Registro de Imóveis da co', zem'bro de 1950, a professora Mafalda.
Pinto e.Trajano nO 17. màrca de Campos Novos, 'João Pinto de Marselha Kostolowicz.
A presente ta:b.ela não pOderá' Andrade, Escrivão de Paz do distrito da i JuraeÍ Esteves para substituir, na es.-,

sede, munici.!)�o e comarca de Campos cola mista de Morro da Cruz, distrito e
NoV'os e Elpidio' Lima, Coletor do müni- ! município de Criciuma, por 8� dias, ai;

cípio de Campos Novos, para arbitrarem: co.ntar de 19 de agôsto de 1950, a pro
o provento dê aposentadoria que caberá; fesso!:a- auxiliar Augusta Maciel Macha�o�
ao serventuário vitalício Juvenal rle Al· que _requereu' licença, com a gratifica
m'eida Melo. . ção mensal de trezentos e cin,quentlllo
Pedro Cavalcanti, Escrivão de órfãos e cruzeiros (Cr$ 350,00), .correndo a des

Ausentes da comarca de Tubarão; Esaú pesa por conta da�dotação 27,1-1 do ar
de Oliveira MenuonÇll, Escrivão de Paz çamet)to vigente.

í

do distrito <1a sede,. municípib e comar-; Com a gratificação mensal de trezen-.
ca de Tubarão e Antônio da Cunha Men- tos cruzeiros (Cr$ 300,00), correIÍdo;
des, ocupante do cargo de Fiscal de Fa- a despesa P9r conta da dotação .,

!;_t .............� � �.-� � � �,� � � � ., � �...:..... � � � � .,�- � � � � � � � � � � .� � � � � zenda, padrão M, do .Quadro único do 27-1-1 do orçamento vigente:��I>�"""'''--'':''"'"",."'""_"'"",."'"","'"W".. "'_H".""'WW WW ",.""'WWW
..--..:."" t...W�WWWWWWwWwWWW�.......

....,.... T
• � :. Estado, servindo na 5a Zona Fiscal, com A

I professora auxili;'Ir Guiomar Maria.

I
�. sede em Tubarão, para arbitrarem o pro-: 40s Santos para substituir, na escola.�.

NA'TA'L 'J" NATAL
.� vento de aposentadoria que caberá ao mistà de Costeira do Pirajubãé, dístritCl..�

.

e'sus nasceu
'

'I serventu�rio vitalício Rubens Faraco, ! e município de Florianópolis, por 9<l-

,��:� _

--�
.

--,. �'t" (5;367) dias, a contar de 7 d!!, agôsto de 195{f"
� § -.f) Decretos de 11 de de:zembro de 1950 i a professora Olga P;lCheco Mafra, que>
D: ..�. O GOVERNADÔR' RESOLVE / I requereu licença,

�:� ".0 Empóf.·o Rosa ofer,ece os. melhores artigos de natal .) Nomear: I A professora Leonor 'Seleme para subs-

fll' ,. pelos melhores preços. II
De aC'ôrdo com o aJ't. 15, item 'II, da tituir, no Grupo Escolar "Almirante-

't6.. Tâmaras-Figos-Passas-Noze.s-Amendoas-Avelãs-Chocolates-Balas-Brinquedos .... lei n. 249, de 12 de janeiro de 1949: Barroso", de Canoinhas, ,por 30 dias, m

�;�� . de qualquer tipo e ricas BONECAS, C,estas de Natal (as mais lindas) por .:. Aricomedes Esperidião da -Silva pará' contar de 1° de agôsto de-1950, li pra�·
r

• Y
II exercer o cal'go de Comissário 'de POlí.· fessora Lady Cordeiro Bastos, que reque-

��,.i. qualquer preço e p�ra qualquer bolso. :�� cia, padrão I ;(Capital), do .Quad,rD úni- reu licença,��4r Os proprietários -do Empório Rosa, agradecem aos seus clientes a prefe- ..l.� cõ do Estado: vago em virtude do fale.' A prMessora' Vjctória Seleme para'��� ., rencia com que sempre foram distinguidos e, no transcurso de mais uma ..�. cimento de João Kuehne, substituir, no Grupo Escolar "Professor

L:J data maxima· da Humanidade desejam aos seus· freguezes, :.. Osvaldo Cristiano Wiethorn para exer- Germano Timm", de Joinvile, por 2�
.",.T cer o cargo de Escrivão, padrão H (D, O, dias, a contar de 4 de agôsto de W50, a�:� amigos e ao publicô- e_m geral um "';.!1 P. e Social), dó" Quadro '(mico do Estado, professora Ruth Franzoni Klug, que re-
,�, Fell·z N ';�I e pro'Qpero "'no' Nov' ..� vago em vir'tucle da aposentadoria de quereu licença,�.� 'ÔI�. � A\

,

O João Palmeiro da Fontoura. O prOfessor auxiliar Nereu FranciscO'!.:�. Portaria de 6 de dezembro de 1950 de Campos para substituir, na escola-

f,�!� ,S �A TVE 19,51 .!. O GOVERNADOR RESOLVE mi.s.ta de Calomba, clistrito de Santo'Ama-
'+" � '- ,., Conceder dispensa: ro ela Imperatriz, município de Palhoça-.�:� _.----/ '--

. �t." A Aquilles TajoM, das funções de se· por 31 dias, a contar de 1° de 'lgôsto de"

�:,'+. ,+,-�_�.-:"-���",.�--:,,_,,,'�:t:"�-�'-'�'_�-�' ':t:'-�-,..-�_�_.�-�-�-�--� � .,...�_,., �.,� ,., :t.. ,..' c+. .... : gundo suplente do Sub-delegado de Po- 1950, a proressora'Nadir Fr'aIlciscn de: '(
��-!��'.�t.._:..�.t!.�.!!.��w.�..�.�+�.�����.tf.� �tf;"�'ff.�.'+l'+�.!!.�:.�.!;!'_,+!+'+§.�*!!.�.,!:!.�.,*!'-�.'+!!.�:!.!!� licia d? ,distrito •• de Cocal, municlpio'-:§_0lll:sn 'llue. equel'eu liG.e-n\la. ............-""'/

...

A1

No sorteIo de amort zação realizado
dia"," O de Novembro de 1950
foram 'sorteadas as seguintes

combinações:

24 Domingo - Farmácia
nens',e _: Rua Trajano.
25 Segunda-feira (Naval)

nens,e - Rua Trajano.

cOLUMBIA CAPITALIZACÃO S.ft.
RESULTADO DO SORTEIO

no o serviço ,noturno será efetua
do pelas Fármacias Sto. Antônio

I

",\,

JMM
RMO

VOW
DZX

DOR
UOU

SLC
DVP

ser alterada sem prévia 'áutofiza_
ção desté Departame'nto.
Departamento de Saúde Publica,

em 27 d,e novembro de 1950.

Luiz Osvaldo d'Acampora
Inspetor de Fármacia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I":�:�:�:�:":�:":":":":":":":":":":":":":":�:�:�:�:+.!:�:�:�:�.:�:�:..:�:�:��:�:���i:" ',.' -

'

" �i: 'QUER VESTlR·SE COM CONFORTI E ELECiANCIA"

i
.

tz:
C�7) -I AlfaiaíàriãRB

A

Mello
I Trasnportes Aéreos Cahrinenses SJl.' Ass. dosR;:::;;:;:: Públicos
��: . Agora,' sob e orieDta�ão técnica da Cruzeiro ,do 801 :�: de Santa Catarina

,

..i. y �!. SERVIÇOS MÉlnCOS
� .,.... Dr. Danilo Duarte - 2as., 4as. e 6as. das 17 às 18 hs,I ..
"

ESCALAC' .

'

'I Dr. Paulo Fontes '- 3as. das 17 às 18 horas e 5as. das�.... '
� .

,.....Cf � 14 às 15 horas.�í.. As SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS: (:.. Dr. Renato Costa - 3as. e 5as. das 14 às 16 horas�t" Rio-santos-paranaguá-Curitiba-Joinvile-Itajai / �:.. (doenças de senhoras em seu

�. Lajes e Porto Alegre. -.

---, �:.. consultório). Aos sábados, na
�. , \, �:.. sociedade, clínica em geral, das��. As TÉRÇAS, QUINTAS E sABApO�:. . .. �:.. 14 às.l5 horas.�. Porto Alegre-Lajes-FlemanopolIs- ItaJai-Jolllvlle ,. �... Dr. Miguel Sales - Diáriaílente das 15 às 17 horas�. Curitiba-Paranaguá-Santos e Rio.

-,
' .:. Cavalcante -' (exclusivamente crianças emtl � seu consultório). ' :

I� M d
'

I
-- �

O 'I �:.. .r», Antonio D. MUSSI - Operador.�

O erROS· e p'ossan es, aVloe,� > oug as' �!= Observações - A Associação não se responsabílíza ,

" ...;.+.", , por nenhum tratamento especíalí-�:.. , : zado sem _� prêvía indicação: dos

Q�, Tarl-fas redusides .
'

�!� � médicos da sociedade. Nas vísítas
o.: �+."" à domicilio o transporte correrá
�' �:.. por conta do associado.ri� TRA.FEGO MUTUO COM:. :�: Naldy Silv�ra - 2° Secretário

� Cruzeiro do Sul-RIo (" + Viuva Braulinda Ferrari�. Savaq=Porto Alegre it�i Piuna-Montevidéo :�:
I:� _

..�. Flortanópolís, 8 de dezembro de 1.950.

��j PASSAGENS E CARGA :
"

'�'�i· Víuva Justina Carlota da C�ão Abreu participa aos paren-I. '+.:� �t tes e pessôas de suas relações o contrato de casamento de seu filhof.,�� Florianópolis : Fiuza Lima & Irmãos �t .BRAZ com a senhor-ita CARMEN FERRARI.I._�� 'Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565 '>- �:..� dezembro de 1950.
�� '�t .----�-------------------------

! Agência CRUZEIRO DO SUL' ; Clube Doze de Agosto��. Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500 �t De ordem do sr. Presidente, levo ao conhecimento do��, �:.. srs. associados que, a partir do dia 26 dç corrente mês.. na�. 11m ltaíaí-: Luiz Nocetí �:.. Secretaria do Clube· se encontrará a Iísta para inscrição. pa-r.� n,
) T 1 f 329 330 �:.. ra as senhorinhas que.desejarem DEBUTAR no grade Baile de�., Rua Pedro Ferreira CEdo Bauer 'e e . e

:�: São Silvestre' que este Clube ralízará em .a noite ,de 31 de'

; Em Blumenau: Agência Cruzeiro do Sul i Deze;;:��ÓPolis. 22 de Nov":'bro de 1950.
.�I

�:� Rua 15 de Novembro, 1326-Telef. 18" ..�. .

.ARNALDO PUTRA�� :l: Em' Joiovile: Soc. Comercial (Millas» Ltda. �f...... Rua do Príncipe, 482- Tele!. 455 �:..1._�� .a,. I �:..
..�.

'

Em butras cidades do Estado com' os sub-aeentes �:..��. da Cruzeiro do Sul
, �:..,�,

. . �......... '
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Se'1'íco quereis ficár

I
fRAQUEZAS EM GEIAL

I C�SA MISCEL���A-: dlstri
,De modo tacil e elegei VINHO ClEOSOTADO bUl�ora dOI ::RlIdlOI

.� �4��1 A
. lctor.eV6I'f'ula. II DI'lo,.FazeLhoje uma inscriçio f' S I L V E I I la " Rua CODlelbeiro'! M.tra

/ Credito Mutuo Predia •

Rád

1
1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

VENCE-SE

com l'an<lp.j-ilarlp narJl fôo litro.�,. dp <lorvete. P([11iOllrlll com com

,pressor "COPRLAND'" original, motor de 3 H. P. e batedeira com mo
tor de 1 H. B. em perfeito estado de funcionamento e conservação.

TRATAR' NO "EMPóRIO ROSA",
'

_) .,

-

�Ã_.1 scOS,""�/-faSOIIRANTE TODO OlA ,

/1'''' .nos VAP�JiJS
.J.

DRfit.�, •

� '? -:

..
"',
€.. &: � �

;;; 7t1
,

�, �

Viuva Braulinda Fernari participa aos parentes ,e pessoas de suas
relações o contrato de casamento de sua filha CARMEN com o sr,
BR,AZ DE ABREU.

'
,

Curso6de' admissão
Dirigido pelo Prof. José Warken

" Funciona em Janeiro e Fevereiro.

>

,

. �

Exames, pana ginásio' masculinos e -femininas
para a Escola Industrial e Academia de Comércio.

Inicio das aulas: 4 di€! Janeiro.
<,

Inscrição: dias 2 e 3 de Janeiro, das 8 as 10 horas da manhã.
Local: Altos do Albergue Noturno, Av. Hercílío Luz N0 20.'
Cu.rso completo:' Cr$. 200,00, pagáveis no ato da matricula.
Informações antécipadas: Rua Alm. Lamego 67.

.,

,

•

·IO'S A.f I â n ti d a
/,

"

Telefone nó 1459

o N,DA S LONGAS
4 AtliDtlda _ O sucessolda técnica'�lectrôni�a - AtliDtlda - Buper construção pa:a durar mais_ -=- AlIâDtida - S�m ratural - Alta sensibilidade

\ .

Grande alcance - Otima seletividade VENDAS A VISTA E A LONGO PRAZO

Rádios Electrolél.:. - Trahsmlssores - Amplificadores

Catarinense LimitadalAtlântida Rádio
Díretor tecnico WALTER LANGE Jr. Rua Trajano, n. 31
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Também é favoravel Oanbo de causa dos Tesoureiros da roix..
o sr. Cirilo Junior Econômica Ftderal em Sata Vaíarina
RIO, 11 (V.A.) - o sr. Ciril0 tx."';'%_@L ''':'é��edi.do, ontem, o mandado de segurançaJunior

, presidente da Camara rios
. pelo JUIz da la. Vara. dr. Arno HoeschJ.

Deput�dos, regressou, hoje, de .._-��---:--
-

São Paiilo, viajando de Santos a ps.-tesoureiros-da'Caixa Eco' ! buscando na lei o remédio pa-:
bordo do transatlantico "Conte nomica Federal, em Santa Ca: ra direitos negados, obtívéram,
Biancarnano". Procurado pela re;. tarina, prejudicados em face agora, com a concessão do,'
portagem, disse que ,nada havia d.o. não cump�imento de dispo, mandado impetrado," ganho,
que merecesse especial atenção e SItIVOS das leis nrs. 403, de 24 de causa, devendo, portanto"
que tudo corria hem. Quando ao de setembro de 1948 e 1.095, de dentro em breve, serem pagas,
abono de natal, declarou qua.. eJ''1 3 3,e maio do corrente ano, por pela Caixa Econômica Fede
favoravel à sua concessão, desde nao lhes terem sido extensivos ral, as diferencas até então so..

que ele não fosse demasiado 1>2_ na base que aquelas leis deter� negadas.
�

"

sado ao erario nacional. E ace'll_; minaram, requereram ao Juiz O Juiz Arno Hoeschl, que
tuou que o do ano passado fora da laVara desta Comarca, deferiu o pedido, reconhecendo,
inicialmente discutido por reque-l dr. Arno Hoeschl, mandado de I' àquêles funcionários, o direito.,rimento seu. segurança para que lhes fôs: que as leis acima citadas lhes.

. sem pagas as diferenças devi.

f concederam,
mais uma vez;

Arll·gos de Natal· das.
I

/ prestigiou a própria magístra-:
Assim, aqueles funcionários, tura- dignificando a Justiça.

EMPORIO ROSA

Crédito Mútuo Predial
Comunicamos aos nossos prestamistas e ao publico 'em geral que

em virtude de já estar novamente fun�ionando a LOTERIA FEDERAL
reiniciaremós nossos SORTEIOS normais a partir de dezembro, em

diante mensalmente, pela ultima extração de cada mês.

.Outrossiw comunicamos que por determinação da 'Sr. Fiscal de
Clubes de Sorteios, fica esta Sociedade aguardando o despacho da au

torrdade competente para designar a data da realização dos Sorteios

atrasados, face a paralização da LOTERIA FEDERAL, agora já em no

vas atividades.
___._••-.,._- -.k -.-••_••-••••_.,.- -_ __._- •••_-_ _ -_._._._w ."

(

FLORIAKOPOLlS - 13 de Dezembro de 1950

s.s. Pio XII condena o existencialismo
Estabelecimentos

Federalizados
Pela Lei 1.254, passaram a

ser diretamente mantidos, pela
União, os estabeíecímentos in
tegrados na Urríversídade do
Brasil e nas Universidades de
Minas, Recife, Bahia, Paraná e

Rio Grande do Sul, exceto a Fa'
culdade de Direito da Bahia
e a Escola de Engenharia de
Juiz de Fora. Foram tambem
abrangidas as Faculdades de
-:Direito do, Amazonas, Pará,
Maranhão, Piauí, Ceará, Ala.
goas. Espírito Santo, Goiás e

as de Medicina do Pará e Esta'
do do Rio, bem como diversas
de Farmacía e Odontologia .

Passaram para a categoria de
estabelecimentos mantidos pe
los poderes públicos locais ou

I t d d A·b 'g d M por entidades de carater priva.
D erna OS O n o e enores, do, subvencionados pelo gover-

no federal, as Faculda-des de

qUe regre ssa ram ontem a' esta Direitos da Bahia e de Santa
Catarina, e de Farmacía e O'

Capí tal, Vi I.l a êrea dontologia- Filosofia e de Cien-
7

1. a cias Econômicas- de Goiás e a

PORTO ALEGRE, 12 (O Esta, I S. excia, recebeu.os muito cor� ]9scola de Engenharia de Juiz

do) - Viajando num avião post i l �allllel1te e com eles palestrl)u, de Fora, que terã.o subvenções,
à disposição peja VARIG chega; , �)or algum tempo, te.ndo solicit�do anuais não inferiores a Cr$
am esta capital mais de 40 jll1fOrmeS SO,

bre {JS fins do Abrigo 2.500.000,00. .r ,a, M"d I
jovens do Abrigo de Menores do de, enores, �u5 e manti o pe (J

OEstado de Santa Catarina que vie, governo do visinho Estado. novo QUddr,o doHá dez anos funciona esse esta .

)ram assistir aos festejos comemo;

pO,8'soal do 101 18mratívos do cinquentenario de ati, belecímentc, no qual se encon,
V II n

, . tram recolhidos 240 menor,es, os
vidade dos Irmãos Maristas, no RIO, 11 (V.A.) - O presidente
Hío Grande do Sul. ,

quais frequentam em curso, elemen, da Republicà' assinou o decreto
Os pefeFidos menores vieram' mentar e outro. técnico, do qual

com novas disposições 'sobre o
I formando. sua banda, dsnominada r� sairam &1? hab/_u�adOs a traba, quadro do pessoal do IPASE.
Santa Cecilia e acompanhados dos ar em varios o lClOS.

irmãos �teIvino e Ramír'o Maxt. l' Ontem, os �nenores regressaram O Est - d d
mo pois o citado estabelecimento a Santa Catanna. ' ii O

.

e

:st:�c�ntra � cargo dos Irmãos Ma.

Telegramas r�tidos fmprgel1cirt
Desde sua chegada têm eles' re; Relação dos telegramas retí. WASHINGTON, 12 (V. A.)

cebido carinhosas demonstrações dos:
- O presidente Truman está

de simpatia, quer na grande festa Germa'I:;lO Teodósio _ Rua
estudando intensamente a

realizada no Instituto Champag, Rio G. do Sul. Licina Dandi, possibilidade de declarar o

'nat, onde fizeram uma demonstra. Barreiros. Adelina Jacks
,"estado de emergência nado'

ção de sua capacidade para os Cris� Mira 90. Hamiltón nal", possivelmente seguido
membros do CO'ngreSSo, de Educa� Haeft"'él _ Rua Nova Trento,

do controle de preços e ,de or_

ção Fisica'. J
-

B
. denados. Foram convocados

oao runmg, Tenente Ber
para uma importante confe-Anteontem a banda acima visi_ ker. Elysio Gomes da Cunha .

l'
• tau Novo Hamburgo prestando seu João Ferreira _ Silva Jardim

rencm na Cas� Branca os. l'
concurso na representaçã'O dá üpe. 7. Maria Vieira _ Rua General deres dos partI�os RepublIca
reta "Marcos, o Pescador" e numa Cardava 40. Maria do Carmo nos e Democratl��s no �on'
festa desporti'(a. _ Felipe Schmidt 52. Iná Silva gres�o., E.�ta reu:rllao �eyera se

Ontem; acompanhados de seus - Canto Estreito. JuciIa Silva

1
realIzar na quarta feIra, d�

dirigentes, os meJlores catarinen_ Dias _ Alvaro de Carvalho. vendo'se notar que pela prl_
.ses estiveram no palacio do. gover", Diretoria Terras e Colonização \1eir� vez o �enador Taft, re'
no, em visita ao dr. Valter Jobin. para Adilio Fortes. �u?lIcano, fOl chamado a par.

_
tIclpar de uma conferencia

UNIÃO DOS ESCOTE'IROS DO BRASIL na Casa Branca, desde que ir-
\

Região de S,anta Catarina
J

rompeu· a guerra na Coréia.

Estão convidados para a reunião que será realizada ho

je às 20 horas todos os sacias, diretor,es e Chefes da Região
de Santa Catarina da U. E. B.

'

CIDADE DO VATICANO, 12 (Via Aérea) - O Papa Pio

XII declarou 'a 3.000 representantes de ordens religiosas de
mais de 30 países que deve ser combatida a doutrina filosófL
ea moderna do Existencialismo. Em discurso pronunciado
em latim perante os delegados ao Congresso Internacional de

Religiosos, o Sumo Pontífice declarou: "Vós tendes que fa

zer todo o possivel para combater a falsa doutrina filosófica
moderna do Existencialismo". Esta é a terceira vez que o

Santo Padre concita 'Os católicos a lutarem contra o exísteri.
cíalísmo. O Papa não mencionou pelo nome nenhuma escola

existencialista em particular, mas 'Os católicos têm combati

do insistentemente o existencialismo do filósofo e dramatur.

go francês, Jeãn Pa� .sartre e, consídera-se que a critica hos,

til do Santo Padre <1irigiu.se contra êle. Os -delegádos foram

réeebídos depois de uma reunião de 10 dias, na qual tratou'
se de manter as ordens de acôrdo com. os tempos modernas,
mas, segund-o o Papa, nunca "esquecençlo_se a base da vida

.religiosa, os conselhos. evangélicos sôbre a pobreza, a castída-

de e a obediência".
•

BRINeUEDOS
EMpORIO ROSA

PA R A f E R I O,A S,
E C Z E MAS,
INFL'AMAÇOES,
C O C E I R A 5,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

«MarcbarellÍqs çom OS aliados,
não como vassalos I»

mas

haja reserva de energia hidro.,
eletríca. Disse ainda que o se

nhor Getulio Vargas acha que
a concessão de credito para os.

que trabalham e produzem, é
um dever dos governos. A seguir
acrescentou: - "Nós estamos'
com QiS Estados Unidos. Segui_
remos o destino ttlo mundo ócio,
dental mas é preciso que se fi-
que tambem de um 'lado ím..
portante: marcharemos
como os aliados - mas não CO"
mo vassalos".

RIO, 13 (V.A.) - Telegra
ma de Recife informa que o

senhor Alencastro Guimarães,
falando á imprensa da capital
pernambucana 'Onde se encon

tra, déclarou que o senhor Ge'

tulio Vargas desja um capíta,
lismo prospero: que as' pbras
contra as secas serão íntênsírí
cadas. bem como a grande açu
dagem que será orientada e
melhor difundida para que

Os rapazes da Evolução bosquejam os perrís de seus.

lideres, a�licam a nós o que eles fazem, e concluem, que
os pessedístas. sem animo para ser oposição, procuram
acomodar-se à situação. Exemplo: Por quatro vezes o sr,
Saulo Ramos foi eleito Vice'Presidente da Assembléia pe..
los. votos pessedístas e contra os votos udenístas. Nos pri"
melros anos, os PEGAS do sr. Saulà, na tribuna, eram.
com os srs.lOsvaldo Cabral, Konder 'Reis e João José. Ago.,
ra as coisas mudaram. E mudaram porque á.

-

UD.N. vai
. ser govêrno. Os adversários do sr. Saulo agora são Nunes:
Varela, Orty Machado, Calíl ... O sr. Carlos Gomes de
Oliveira, por �ua vez, é apesar de entrevistas agressivas.
aos homens do P.S.D., continuou como funcionário da.
imediata confiança do sr. Governador! E depois os aco-
rnodatícíos somos nós I n Boazinha, pois não ! .<

xxx

O Diârio considerou testamento do govêrno leis que
deveriam. ser votadas pela Assembléia, a começar pelo ar"

çamento e continuar pela de fixação da fôrça, de organi"
zação judiciária, de regulamentação do Tribunal de con.
tas. .. A Evolução repete a denominação: testamento �

Ninguém ignora, entretanto, que não foi por causa do>
testamento que a Assembéia deixou de reunír.se. O episó:
dia doloroso das traições nasceu do temor de o P.S.D. apro.·
var os projétos de oposição em curso na Assembléia e

...,

apresentados com à. finalidáde de arrazar, o Estado, na;:

futura gestão. Como essa futura gestão coube não ao sr.·

Deeke, mas ao sr. Bornhausen, foi necessário evitar 'a,

aprovação' dos projétos arrazadores da oposição.
A prova disso vamos ter muito, em breve quando ()<

testamento do sr. Aderbal fôr aprovadõ�pela futura Assem"
bléia. Sem as leis desse testamento, o sr. Bornhausen acaba.
�' . .

no impiche. r
-

,

•

•

xxx

Do ,último comunicado do P.T.B. "'-'A direção estadual"
não mantem, como no último pleito não manteve, qual--
quer acôrdo com outras agremiações po�iticas". <

- Viva a Verdade! Viva o Idealismo! Viva o Joa�·

quim Bentinho ! Viva o Barão de Munckausen ! AbaixO'
a Mentíra ! Abaixo o Embuste ! Abaixo a Falta de Res'"

peito ;ao Próxirpo e a Nós Mesmos

xxx \

;
A direção estadual do P.T.B., no empenho ,de possi�'

bilitar li,m alegre CARNAVAL aos seus integr�ntes, já.
está usando mascàras dêsde agora.

. x xx.' .

Se Lassemos uns acomodativos, o acôrdo com a U.D.N.
já e�tava feito ...

GUILHERME TAL

,
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