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pu'fií�"iitéreceu à nossa Pátria a paz e a concordta �era!. -

Apresentou, aos partidos o programa de uma coh�aça? n,
cional _:_ nem vencidos, n�m yeJ?ced�res� todos cooperando n

sua administração, que VIsa, prtmacíahfiente, a grandeza e"

'prosperidade do Brasil.. .

'

',� .
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" .

A U. D. N. - na sua eterna vigílância +: negou lhe ap�l
aos seus elevados propósitos de congraç�ento e harmoma

E levantou, subreptician1ent�" a cerebrma tese da
�

MAIO

RIA ABSOLUTA, com o único escôpo de roubar o goyerno
Getúlio. '.

.

As fôrças vivas da nossa terra ergueram-se, umssonas

fortes, contra a n,efanda espoliação:
,

,
,

� .

O povo o elegeu, num pleito memoravel. O povo tê-loá !

como seu primeiro magístrado.: Será acatada a vontade sob

rana do voto.
'

A U. D. N. perdeu a vasa. . .
,

Impenitente nó seu ódio a? Solitário. de Itu, ,procurC:-l!
imediatamente, ínçarlhe o caminho do poder de novas dif):
éuldades. ,

'
,

� t. E promoveú, desta vez. oficialmente, a co�vocaçao ex ra-,
,

ordinária do Congresso Nacional para um período. ALÉM DE\
31 DE JANEIRO, ALÉM DO TÉRMINO DO MANDATO DA,
CAMARA E DE UM TERÇO DO SE�ADO FEDERAL..

'

Era ...-claro como a água - um meio de. oenduzir o. go
vêrno para a Ilegalídadeçjcom uma fatal �uplicata de l�!psla:
tivo e criar clima' para uma' outra solução, extra Getúlio.,;,

- 'Enorme agitação que -despertou a sua if!1-patriótica mano-

bra, de ,que vai desistir.
"

'

A U. D. Nó, de queda em queda, marcha para o seu destin<!.� ,

N. R. Transcrito do "Diário Popular" de 15-12'950. a pedf
do de um grupo de amigos d� deputado Saulo Ramos.

Ano XXXVI I fl(>rianópoUs-�Ouarta.felra, 20 de Dezembro de 1950 r M. 11.029

A situação Internacional! Sr. Celso' Ramos
Aprovada a nomeilC�o de Eisenhower .

" BRUXELAS, 18 (V. A.) - Um informante autorizado con

firmou. esta noite, ,que na sua reunião desta manhã, o Con
selho dos chanceleres e o comité

�

de defesa aprovaram em se

parado os dois planos que formam a agenda da atual confe
rencia de Bruxelas.

O primeiro diz respeito à participação da ,Alemanha' Oci
dental no exercito continental europeu, destinado a.._"defender
a Europa Ocidental contra uma agressão comunista. O se'

'gundo díspoe sobre a nomeação de um comandante norte-ame
ricano para esse exercito e delineia as. atribuições do comando:

Na reunião desta tarde, ambos os projetos, 'aprovados pelo�
dois organismos em separado, foram' apresentados numa ses
são conjunta. Uma autoridade, presente à reunião plenaría
descreveu-a "como destinada inteiramente ao trabalho. Os
ministros faiaram pouco. não houve discurso, nem desacordos".
Leram eles os artigos de ambos os planos .paragrato por para'
grafo. O fato de ter sido muito longa a reunião se deve à cír
cunstancía de não possuir a sala o aparelhamento capaz de
possibilitar versões símultaneas dos testas. Declarou esperar
que, na reunião final de amanhã. varias ministros pronunciem Acompanhado de sua exma, se

discursos sobre a situacão internacional. 0- secretario de Es- nhora, d. Edíte Gama Ramos e de
tado, sr. Dean Acheson, exporá a opinião norte-americana so sua prendada' filha. senhormha
bre a necessidade de apressar-se o programa rearmamentista. Maria Helena Ramos regressou,

Provavelmente, à tarde, deverão reunir-se os tres minis' ontem, do Rio de J'aueif'o, vis
tros das Relações Exteriores. srs. Ernest Bevín, Robert Schu- PANATR, o sr. Celso Ramos, Pre·
man e Dean Acheson, devendo trocar impressões sobre os pro' sidente ela C. E. do Partido Social
blemas do momento. Democrálico de Santa Catarina.

'/
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DE OLIVEIRA
pelo P.S.P.

o Brasil cumprirá os compromis
sos, .em case de guerra

RIO, 18 (U. A.) - Informam de Salvador que o ministro
Bias Fortes' atualmente naquela capital, acaba de declarar

que o "Bra�il cumprirá os seus co�p,�omiss?s. internacion�is>
quaisquer que sejam as consequencias .: O mínístro da Justiça
acrescentou que o presidente da Republica está profundamen
te preocupado com o conflito mundial.

BRINQUEDOS Truman insiste em maiores poderes IEMPÓRIO ROSA
.

'

.

'WASHINGTON, 18 (V.A.) I- o kley e o senador Lucas. de Ill'i-

presídente 'I'ruman declarou aos noís. Afirmou-se que os traba
lideres elo Congresso que necessita lhos foram exclusivamente dedí
ele poder,es adícionais quanto á cados ao exame de temas mi@a- i

.raculdade de assinar contratos pu- res, com, discussões dos- .mesmos i

blicos. tendo em vista a crise in' pelo ,Secretario de. Defesa. gene- '

Lernacional dos Representantes; ral George Marshall, e outros dírã
sr. Rayhurn, democrata pelo Te- ger";'3s. '

xas, declarou, depois p"à, conte-
.

Quarta-feira proxlma, o presí
reucla de noventa minutos, que se dente Truman deverá participar
realizou na Casa Branca, que o de uma importante conferencia

presidente enviará ao Congresso com os 'embaixadores latíno-amerí
novos projetos de lei. logo que os cano·s. convocada pelo Departa- ,

contratos mencionados estejam menta de' Estado. Muito embora
prontos. Os lideres democraticos Ill'aja silencio em torno da sua rea- ,

na Oamara dos Representantes dis- lizaçâo, sabe-se -que Q presidente
seram que o presidente pretende I Truman deverá expor a sttuaçãc
consegl� a restauração dos :pode· internacional e trócar impressões
res d,e emengencia.

'

,com os embaixadores a respeito
Tomararn.parte na conferencia. i da posição da America L.atina fa

entre outro-s, os srs. Rayburri, -Mc· i ce ás pos!Sibi1V�des de agre;ssão>
Cormack, o vice-presidente Bar- do mundo -comumsta.

COMUNICADO OFICIAL

/ BRUÇHELAS, 18 (V. A.) - É ° seguinte o texto do co
munícado emitido após a conferencia de hoje:

"O Conselho dos mínístros das Relações Exteriores e o

,Comité da Defesa do Pacto do Atlantíco Norte se reuniram "

hoje e fizeram um-progressosubstancial rel'�tiv:a:tnente à ��la O �r'i .f1grlocs·'Noguairaagenda" a ql,la4 d�veral.ser,terr�llnada,�amannª,.. Um comuníear _
,11 ,.,��, i

"

'
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qÇl r:omplet'G de'(o�E'rá, ser. for:neeiqü. depeís- da 'l'�úhlia�!, final {�: 'IIi,"�Dbtrtt.' ft1t.��'I'aYI·COa-manhã." '

,
-

"
,

,',.., �2tI.�U'I.. ,UU;;!! tI'&. 1 c: -.
� . ..

•.,,1.
.

'

o!f _" r. .,.. . • .

Como trabalham os representanles: <::!I�, P��;;. t;;�:) déstin�e�xOol�e�:
,

C N' I
co; o deputado paraense Carlos

catarinenses no ongresso aciona Nogue�l'�' ,env�lvido num. e,sc.anela-
" lo politico eleitoral. VaI ele ca-

LEI N° 1.263 - DE 6 DE DE-l (trinta milhões de cruzeiros). pa- sar-se na' terra dos aztecas com
ZEMBRO DE 1950

. l1',a
ocorrer às despesa� com o

aca-, a Senhora Clelia Vitoria' Damelio,
A uioriza a abertura; pelo Minis- bamento da construção do trecho tamhem personagem de rumorosos

tério da Viação e abras Publicas da linha férrea Blumenau-Uajai. episódios verificados na justiçade crédito especirü- para a. cons-, ArL _2° �sa Lei entrará em vi. eleitoral paulista. O casal seguitrução do trecho da linha férrea' gor na 'data da sua publicação. rá, após o rápido enlace, para os
Blumenau-It.aiai, Art. 3° Revogam-se <ts dispos i- Estãdos Unidos. Ambos já são

O PresideIíte da RepubIlca: ções Bm contrário.
casados no Bl'asil. dai a viagem ao

Faço saber que o Congresso Na- Rio de Jan,eiro. 6 de,' dezembro Mexico, lill1a 'vez que as leis bra'
cional -decreta e eu sanciono a se- de ,1,950; 129° da Independência e sileiras estabelecem a indisoluili-
guinle Lei: 62° da Republica. dade do vinculo matrimonial.
Art. 1° E' o Poder Executivo au, Eurico G. Dutra.

torizaclo a abrir, pelo Mini'stério João ValdJetaJ'o de Amorim e

da Viação e' Obras Publicas. o cré· Mello.

dito 'especial ,de Cr$, 30.000.000,00 Guilherme da Silveira.
,i'

«Nem 'motig's, Bem complôs e nem conspi
rações». Declara o oeoeral, Lima'

Camara à imprensa
RIO, 19 (V.A.) - Completando- trara a capital da Republica en:

se o quarto aniversario de ,sua ad-l um ambiente c'a-rregado. Em pou'

ministração na chefia de policia. co tempo, a ordem fôra restabel,e,

o general Lima Oal�ara recebeul' cida completamente a ponto de

lllanif;est�ção de seus principais ter havido eleições livres sem de,

auxiliares ,e funcionários do De, II s?,rdens üo�flito� ou Violenc�a.s.,parlamento Federal de Segurança I! ll�da .

ª ,cel'lmoma, ?omo um Jor
Publica. Agradecendo ,essa mani'l nabsta fIzesse, sentir ao general
fesL-ír;ão, o homenageado diss,B, que Lima Oamar� que sua. oração foi

fizera o que ali estava graças a de, I quase um hlllO ao paIS recebeu

dicação e á lealdade dos. servido, �ta resp�sta: "�omo não h�ve.
res policiais, cuja generabdad'e era na. de ser? O :paIS todo está tI an,

constituída de gente boa e respou' CJI!Ilo' e .falo de ,cateqr�, quanto ao
,

Disrito Fede,ral. Nem motins nemsavel.,
Em seguid'3<, 'o 'general Lima complots, nem c.onspiraçôes: (!la,.

Camara referiu-s,e ao que chamou da... Tudo menbra. E ,se s·e fa.

de unicb' reparo a faz,er, ou seja. II�u. em d�as tenebrosos, e dias di.'

"falta ,CIe espirita de' classe, 'de fICICS, fOI ,naturalmente quanto á

unidade ,e de co.esâo" ajuntandO situação internacional, ,que assim

) que ca:da servidor devi'a encaraI' mesmo �reio não, chegar a tan!_o.
um fato 'acontecido com um coles'a Por aqUI h'3< mUlta ordem ,e naa

-como se fora ele proprio. Por vejo que esteja algum autorizado

-fim o chefe de Policia relembrou apelando para violencias ou gol'

'qu.e PO assunfr seu cargo, cnCOll' pe,s baixos'''.

Emprêsa Sul-Brasileira
de

.

Elelrecidade
COMUNICADO DA DIRETORIA

A Contratante dos Serviços de Energia Ele
trica de Florianópo!>is cientifica ao pubiico que, no

próXimo sábado, 23 do correnlte. procederá à ligação
da linha de transmissão construida entre a Usina da

'Companhia Siderurgtca Nacional, ,em Tubarão, e es

ta Capital, às rêdes 'e distribuição das cidades de

Floriahópolis. Biguacu, São josé e Pallr'oça, em fase
de experiência, pelo prazo de uma semana. periodo
indlisp4,ensável à !verificaç;ão do funojoname�o das
moç.e;nas instalações orá concluídas. Findo êss�
prazo será realizada a :inauguração das instalaçQes
construidas pela EMPRESUL, as quais assegurarão.
por longos anos, fornecimento normal de energia,
elétrica às populações a que irão servir.

Outrossim, aconselha"se aos srs. consumidores
, (
mandarem regular. para 220 volts de tensão, os apa'
'relhas domésticos, tais como� l(ád�ós, gelad�ilraJS, fo

gões. etc., afim de evitar prejuizos, possiveis e one

rosos.

_-

A familia de, CarJos�
Prestes Viajou para,
a Suica
,RIO. 19 (V.A.) - A polipia po.
litica informou hoje à ''l',ellortagem
que a senhora Clotilde Pr,estes, ir�
má do chefe' vermelho e a filhSl.

dêste, a Jovem Ana Leocádia Pr,es'
t,8's. ,partiram, por via; maritima,
p_ara a Suiça h'aivendo obtido pas'"
saportes em Niterói. com destino
a diferentes p'ai,ses da Europa, in�
clusive a Tchecoeslováquia. Polô·
nia e Rus,sia.
Quanto a Luiz ,Carlos Prestes�

ao contrário do que chegou a ser

noticiado, não logrou obter pas.·
saporte para o Velho Mundo.

VAIADO.!;
PARIS, 1,9 (V.A.) � O ci,entist8!'

,
comunista Frede-ric Joliot Curi€!
foi vaiado e atingido por objetos
numa aula de fisic�a do Colegiw
da Fran'ça, ,quando pretenelia· fa�
z,er uma leitura. Curie teve de
chamal' a policia, tel1'.í!o os eslu::
dantes fugido

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Se.rvicos Aereos
(cCruzeiro do Sul» Ltda.

Fundada 6111 i927
Conforto - Segurança - Bapídês

NOVOS HORARIOS

SEGUNDAS-FEIRAS - FPolis. - Joinvile - Mafra -

U. da Vitória - Lajes (Ida e volta). Saida da agência 7 horas

TERÇAS-FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - S. Paulo
c/baldeação - Rio. Saída agência 5,30 heras.

Idem - Fpolis. _ Curitiba - S. Paulo e Rio. Saída agên-
cia 11,15 horas. .'

'

Idem - Fpolis. _ Mafra - Curitiba _ Itararé _ São
Paulo. (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.

QUARTAS·FEIRAS - Fpolis. _ Curitiba São Paulo
- Rio. Saida agência 9,30 horas.

Idem _ Fpolís. _ Joínvile ._ Mafr,a ._ U. da Vitória _,

Lajes. (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.
QUINTAS-FEIRAS - Fpolis. - Mafra -. Curitiba

Itararé - S. Paulo (Ida e volta) - Said� agência 7 horas.
Idem - Fpolis. =- P. Alegre - Saída agência 2.30 horas.
SEXTAS-FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - São Paulo

c/baldeação Rio - Saida agência 5,30 horas.
Idem - Fpolis. - S. Paulo - Rio - Vitória - Salvador

- Saida agência 6,30 horas.
Idem _ Fpolis. - Joinvile _ Mafra - U. da Vitória _

Lajes (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.
.

. SABADOS _ Fpolis. - Curitiba ,- S. Paulo c/baldeação
Rio - Saida agência 5,30 horas. ,

�

Idem - Fpolis. - Mafra - Curitiba - Itararé � S.
Paulo - Sàida agência 7 horas.

'

DOMINGOS - Fpolis. - P. Alegre _ Saida agência
9,30 horas.

MACHADO & CIA S. A. - Comércio e Agências.
FLORIANÓPOLIS - Rua João Pinto, 12 - Telef. 1.500.
BLUMENAU - Rua 15 de Novembro 1.326 _ Telef. 18.

11 ITAJA! - Alvaro Luz - Rua Dr. Lauro Müller, 26
Telef. 211.

t

BUB'AGENTES em Laguna _ Tubarão - Criciuma

ElUSSOL.A'
----

.
.

8 sua revls�a

�: 'AG{_]AR I) 8,\/1
_".

Ação e:m bene_ficio,--Rifa
AVISO IMPORTANTE

o r�pon�avel pela rifa de um automoveI Mercury, 1948
seguido de outros prémios, ínícíalmente, para beneficio da
campanha politica do P. S. D. e,"'"posteriormente, em benerí
cio da Sociedade de Amparo aos Tuberculosos, avisa aos Se.
nhores Portadores' de bilhetes (brancos e amarelos) que a

mesma fica transferida de '19 de dezembro de 1950 para 24
de fevereiro de 1951.

Florianópolis, 18 de dezembro de 1850.
José Cardoso da Costa

·QUER VESTíR·SE COM CONFORTe E ELEGAMCIA'
PROCURE A

Alfaiataria· Mello
Rua Felippe ScbmiéSt 4R

CLUBE DlJZE DE AGOSTO
De ordem dohr. Presídente, convido a todos os

'

Associados e exmas. familias, para o Grande Baile de
Gala de São Silvestre, que esse Clube realizará em a
noite de 31 do corrente e com inicio às 22 horas. quan,
do serão inauguradas as grandes reformas em seus

salões, como também apresentadas a sociedade flo
rianópolitana, as Debutantes de 1950.

Não ,haverá reservas de mêsas,
TRAJE: Casaca, Bmokíng, e Sumer.

O Secretário Geral _ Arftaldo Dutra

r

i

Lira feDis Clube Curso de
PROGRAMA DO MES DE

DEZEMBRO

Dia 20 � Quarta-feira - Soirée

de Formatura, da' Turma da Escola
Industrial de Florianópolls.
NOTA Para as 'festas acima será

obrigado a apresentação de convi
tes e para os associados do Lira.
o talão do mês de dezembro
Haverá severa físcalizaçâo na por.

\
taria.

Dia.25 - Segunda-feira - Gran
diosa soirée de Natal - Ambiente a

cal-áter - Grande ornamentação;
Inicio ás 21 horas - Sorteios de

brindes as senhoritas. A tarde -

Grande tarde infantil com fart-i \

distribuição de brinquedos aos fi; ;
Iho� dos associad�s tolo inicio ás

16 horas. I
Dia 31 - Domingo - Magistral �

baile de gala - São Silvestre apre- 1sentação das debutantes de 1950 B

ISociedade. Apresentaçã'o da dança
da Polonaise - A atração dos tr-i-

dicionais bailes de reveilion do Clu, _

be da Colina.

AV I' S OTodas as festas serão abrilhan..
'

tadas pela Orquestra do Clube -soh
a direção do magistral pianista o

Murílo Ulisséa - Exclusivista em A Contadoria Seccional junto à Delegacia Fiscal em San�-
.

musicas para dançar. td Catarina avisa os Senhores Chefes de Reparttçâc que os-
N01;'A: A lista de adesão para as

empenhos de despesa deverão ser emitidos até 31 de de�m--senhoritas que desejarem debutar
�

dencontra-se com a senhorita Layla bro, na forma do art. 2 da Lei 869, de 16'1O-49('_-e, de acor 0"

Freveslebzh e o sr. diretor social com o item VI da Portaria n=. 321, de 25-11-49 (D.O. de 29-
do Lira. 11'11-49) do Senhor Ministro da Fazenda, comunicarão �

. Préviamen�e será anunciado o im. ! Seccional acima na primeira hora do expediênte do prímetr
r.IO dos ensaios pa�a as debutantes

di útil de 1951 o nu'mero do último conhecimento do em-.
e dança da Polonaíse, ro la

,

penha extraído.
------------ Alváro Accioli de Vasconcellos -:- Contador Seccional
FERIDAS. REUMATISMO E

PLACAS BInLITICAB

Elixir de NpUDelra
Y.dIaOQl(o aw:illlU DO trqtarn.Dt

da' .IIUi.

Perdeu-se
Relógio pulseira de platina

� brilhante entre ás 11 e 12
;horas, do dia 14 do corrente,
no centro da cidade.
Trata.se de joia de grande

valor estimativo. Grat:":�--"
com Cr$ 1.000,00 (mil cruzei.
ros) a quem entrega-lo á Sra.
Dr. Osny de Magalhães Ma.
chado - Rua D. Jaime Cama'
ra, 40 - Te!. - 1186 .

admissão

'-;
.,

.,

j

r

..................................1 , � �l.,
. � _.
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Fabl'lGant•• cllltl'lI;nJldol'el cio afamada. aoa
f.Ggõ.. -DISTINTA· • RIVET��Po.,,,. az:' gl'an�
d. 10l'tlm.nto d. Ga••mll'a." rI.adol,· bl'l...
bon. " barato.� algoda... 'm0801 • a.lam.ntol

. para IIlfaiat•••
-

q". � reoeb. dl••tam.nt., daI.e",o••• ;Idbrlaa.' � Ca.a -li. CAPITAL- lhama e '·liIt.DII50 tiol Snt.; Comuolliat•• do IlIt••lol na ••nthlo d.":lh. fa••r.m ;'UIl8
I .1.U:ÍI Gnto. d. af.tua·r.m: .ua. 'aompI'Q"� MATRIZ :em Flol'lan6DoU••:a '1FILIAIS .miBIIlft\.nau::.�La�•••

- ,. I

Dirigido pelo Prof. José Warken

Funciona em Janeiro e Fevereiro.

Exames pana ginásio masculinos e femininos
.

para a Escola Industriate Academia de Comércio.
Inicio das aulas: 4 de Janeiro.

lnscrição : dias 2 e 3 de Janeiro das 8 as iO horas da manhã, !

Local: Altos do Albergue Notur�o, Av. Hercilio Luz N° 20.

Curso completo: -Cr$. 200,00, pagáveis no ato da matricula.

Informações 'antecipadas: Rua Alm. Lamego 67.

o Sangue' é a Vida
DEPURB o SANGUE COM .

ELIXIR 914

INOFENSIVO AO ORGANISMO

AGRADAVEL COMO UM UC:OR

REUMATISMO! SIFILISI
j,' í .

';
- TOlHe o popular depurativo composto. de
Hermofenil e plantas medicinais de alto

valor depuratrvo. Aprovado pelo D. N. S.
.v, como medicação auxiliar no tratamen
to d aSifilis e Reumatismo da me ..ma

origem.
--_._ ..._--

DATI' LOGRAFIA
\

Correspondtnd t
Comerciei

Confere
Olploll'

,

DIREQ.Aol
Amélia M Plgozzl

,

Ru. General Blttencourl, 48
(Esquina Albergue Noturno)

�.�----=:=::::.::::....:.:.�...::__---�---_,.

IInoDO.

Moderno 8 Efic18DI'"

. .... -

....

FONES ... .J.25� .42" C.i.1!oPo".1, SfS �
PARANA i-

CURITIBA) TUECRAIiA: PROSEBRAS

Hei 4 4i?\tii##Ei!tg&; M&tlfJW& '7*
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EM BREVE A INAUGURAÇÃO. DO

Afl,ERdpOR(fO iVIUNIClPAL IO 'Aeroporto -Municipal, que fi- '

C
ca apenas a um km. e meio da cí-

I
' eríeca., dade, está prestes a ser inaugura-

o;, ".
do. Tivemos ocasião de falar com

,

" , ,(ALyARUS DE OLIVEIRA) o sr. Prefeito, que nos disse, ser

Nada ha que traga. tantos Matias" a classificação de l " ínauguração dia 21 de Janeiro
, h Iicio -

"'0
vindouro. Era seu pensamento',�ene lCI s como a conco.run, enuncícs - espalhafatosos. P IM·

· -

• D inaugurar no dia 10 de Dezembro, e os umll'lplOS-eia. . . Dragão" era a unica casa que mais, como conseguiu-se que-.se
'-i

-Beneffclos gerais, ao públí- "enfrentava a Light". porque fizesse a Estação' de Passageiros, '

-co que passa a pagar menos. fica em frente á Companhia. de mater-ial, fara então, a inaugu- N ()ticiasn ,d� ,Tubarãoà �)rppaganda que se desen- Canadense. Hoje um sabido ração solene, do Campo ,e da Esta· •
'volve. aproveitou o nome o local f a ção, q�e '��rá �odead�de jard ins, Está tomando incremento admi-Ios presentes assistiram uma de-

. ,'os quais ja estão com alguns can- ravel a mecanização da lavoura no

I
monstracão de límpesa e desín-

O comércio carioca tem, Ia, �ropa�anda e se .,lançou CO'!110 teiros prontos. O predio da Esta, rriuníoípto. São terras que prestam facção de vagões, na qual ficou

/
-cetas interessantes da psicolo- Dragão dos Tecldos". ção é de autoria do arquitéto dr. perfeitamente para trabalho de demonstrada a eficiência das ma-

.gía aplicada na atração do pú- Numa rua da cidade há uma Romeu Amaral, tendo duzentos. e maquinas o que vem possibilitar quinas e' dos operadores.
lblico: verdadeira guerra de camisa- oitenta metros quadrados. A hO- um aumento eonsíderavel cna pro- Em seguida, o dr. 'Altamir Aze-

, .

é t e ducão. vedo, ofereceu aos presentes sal-
rias barateiras. Enquanto uma

ra 'que escrevramos . s a corr s- �

d
"

t
- "

e t Pela conversa que este corres- gadinhos, cervejas e licores.
lança 'as "Loucuras de Mal'o", eneIa, a cons ruçao ja s ava no

respalgo, pendente teve, em Fpolis, eorn o Ao áto, usaram da palavra o dr.
outra que já faz "EscandaIDs o Campo já foi liberado pelo dr. Glauco Olinger. Chefe do Ser- Altamír Azevedo; cbers do' servi

de Abril" e continua com a "li- Departamento de Aeronautíca Ci viço de Mecanização da

Lavoura,' Co
no Estado, dando detalhadas

quídação''. Nesta mesma rua vil, pela portaria n? 649 de i6 no Estado o munícípío de Tuba- explicações da construção. citando

há varias casas do mesmo. es- 11'1950, pub�icad'a no Diana on. rão é o q�18 mais possue tratores, interessantes estatísticas e di�en.
cial de '>1' de Novembro pg 1'6782 Atualmente são dez dO) maquí-] do "da grande fiimlidade da obra,tilo, pegadas umas as outras,'

z: "

'

,.. •

r
A liberação é' para aviões até o nas. São seus proprietários: I Tambem fez uso da palavra- °

com nomes' parecídãssímus. tipo Our íiss-Cornander. Avelino Sllvestre, Adolfo Roe- I prof. Renato de Farias, que fo

imitando-se, até nas ornamen- Enttre outros átos, dos festejos deI Filho (2). João Eleuterio de: calizou a 'grande campanha da

tações. tornando facil o enga- da inaugurarão, constará saltos' Medeiros João Bernardo de Me-! defesa sanítâr ia animal do Minis'
d 'd bací eiras, Martinho Bressan, Hugo ,,'teria da Agricultura, tendo feito

'no. e paraque as, .acro actas aéreas,
vôos circulares .em aviões Dou. Sant'Ana, Antonio Vitoretti, Hum-' elog+õsas e' merecidas' referencías

Na rua Larga usam-se méto- b t G
.

M t' h G d t b Ih d' ;

glas- missa campal, etc,.. er o uarezzi e 'ar m o ua- ao gran e' ra a o o mcansavei
dos diferentes: Põe-se á porta O -sr. Prefeito expedirá convi- rezzí. dr. Altamir Azevedo.

pegando os fregueses pelo bra- tes para os Aero-Cluhes e Compa- Entre a,s maquina.s mais vendí-. Suas ultimas . palavras foram
ço, homens que gritam e es, nhias de 'Navegação Aérea. das Iugura a Ford, tipo moderno, abafadas com prolongadas salvas

braveí
. , r' S,�RA DA CEBO,LA com seis produtos. de palmas.

ravejam que alí e que s.e ven-
Apesar de duas enchentes. qua-

. Acreditamos que,' djl,qui uns
i

CALÇAMENTO DA C1DADE
de mais barato etc. Outros fa-

si consecutivas, que muito preju quinze dias, lá teremos mais dois i Quando o atual Prefeito assumiu
zem aniversário duas ou mais . , .•

d T b
� .

h 1 f 022dicaram a lavoura deste ano,. a tratores no mUlllclpIO, pOIS a o [lO er, U -ara0 tln a . ,00 •

vêzes por ano, com remarca. safra de cebolas ainda foi com Agencia Ford recebeu mais dois, metros quadrados de calçamento.
ções. _ pensadora.

'-
,

que' ,estão em sua vitrina. Para atingir isto, levou stlenta e

E . há salvados de incêncio '-;
As primeiras 'a serem vendidas, I POSTO, DE DESINFECÇÃO DE lantos, anos. ,Agóra, ° dt

..�egiS,
d td· alcançaram um prer,o astronomi-l "VAGÕES em dOIS anos e onze meses Ja cal-

que, uram o a a VIda '

.

F" d I t
.

d
'

'},
. . .

co' para o lavrador bem .entendi. 01 mangura o, so enemen e, COU mals ' e ,seiS mi metros qua-
'ma mão Nunca R'

.

t" !'.
;

. . •

_

o 10. possUl� an-I do., Foram vendidas, na roca.: no final da r�a Pr�nceza Iza�el, drados. Ainda' -D'a segunda quin·
Há OS que quebram a cabe· tas e tao belas Instalaçoes co·' sem

.
enrestar, a dois mil e sete� I o Posto de Deslllfecçao .de, Vagoes, ze�a de Novembro entregou ao

"'ça com uma idéia '�{-os outros, merciais. A cidade agiganta-l/;entos o quilo. Varias caminhões da E. F. D. Tereza Cnst.ma, Ao trafego, o calçamento da :rua Fe·

sabendo de bons resultados, se desenvõive�se' --11e lmãnéira! de São PaulI,) têm vindo buscar o' áto:_coT?pare:eu o, dr. Renato Ra- Iipe ISch:nidt que vai à Vila dos

.:.nomodamente, c;e assenhorea/'m 'b _A..

'

d t i pl'ecioso tUbérculo. I mos de Fanas" Diretor G-eral· do Engenhmros d"a (lia. 'Siderurgica
.... .., assam rosa. ':zi-'propagan a o_!· "

' � D t t d P d
�

A
-

N' I
"

• •

_

f Os ,primeIrOS a chegJar, fortam: ep'ár amen, 0. a. ro uçao. m- aCIOna.
,·:dela. . • ma Incremento. E pena, po cinco grandes caminhões de Ua- mal, do MlnlsterlO da Agrlcultu- .Terminad·a aquela rua, cujo cal-

Casas há, no Rio, que se ce- rém, que haJa tão poucas caré. Disseram que lá esuava a> l'a; dr. Lauro Fortes Bl1stamante. !Jamento ficou ótimo;, já iniciou e

lebrizaram embora combati-' idéias originais e que caril tan.
I

caré. Disseram que lá estava a! diretor da Produção Animal e re- vai terminar no seu gqverno, O

"das pelo sistema de propagen- ta facilidade se assenhoreiem! dez cruzeiros o quilo! 'I presentante do Ss. Excias. sr. G?- calçamento da rua Ferreira Lima,
d ' C M t" d t b Ih alh'

- ContiÍma a ser o rei da cehola vernador do Estado 'e SecretarIO cujos trabalhos de terraplanagem>.' a� como a ,asa ,a las. quel
e �a a o

.

ela.
" ô sr. Manoel Rufino de �oüll�/I da Agricultura; dr., 'Francisco e nivelamento estão quasi pron--chegou a criar no amblto da (LIda ao mICrofone da Ra' um preto, de alma 'branca. Su� I Carlos Hegis. Prefeito Munidp'al; tos.

,propaganda como "A la Casa dia Guarujá). produção este ano, é calculad'a.,dr. Altair Azevedo, Inspetor. �h�r Em convel1sa com o sr. Prefei·
--o- em ceJ,"ca de cento e sessenta mil

I
fe no Estado, da Defesa ,Santiá�la to, tivemos ocasião dC! ver, u,m,

ANIVERSARtOS ca dlls 10 horas ãa manhã,. o enla- quilos. E' digno de todo elogio, Animal; Dr. Anibal Cósta, Sub- oficio enviado ao Diretor Geral
Fazem anos. hoje: ,�e matrimonial do nosso estimado � o persistente trabalho de Manoel, Direlor da E. P. D� Tereza Cristi- do Departamento dos Correios g'
- Menino Luiz Heitor Ferrari. )lol�Lerraneo, sr. Arg,eu SilV'a ati-' Rufino que com oitenta anos di- na;, Dr. Ari Pereira Oliv,eira, Juiz Telegrafas. Neste oficio, sr. Pre· ,

, I" '

'filho do dr. Heitor· Ferrari, enge' 1'0 ,profissional do volante ne�ta dge 'sua família, para o trabalho de Direilo; Dr. Ataliba üabral Ne- feito 'péde áquela autoridade, um

,cnheiro do P<ltrimõnio da União. pra\:a' com a exma. sra. Viuva JU-I fecundo. Toda esta enorme pro- \'e5, Promotol' Publico; - Vereador auxilio de trinta mil cruzeiros,
- Menino Nazareno, filho do sr: liet·a Gouvêia Braglia, professora I duCão

é feita exclusivamente- com'Manoel Brigido Côsta. por 'si e p'ara o calçamento. em frente au

Dampolino Alves. llo Grupo Escolar "pias Velho" e sua familia. \ representando o Pr.esidente da novo prédio dos Correios e Tele·
Sra, Benta Pires Lantert,' es, i,'ilha do nosso coestaduano, sr. O preço da cebola. atualmente. Cámara, aleuJ' de um grande nu- grafos. Historia o long'o tempo

;,'Po,s·a do sr. Carlos Leopoldo Lan fgnácio José de Gouvêa, funcio- é de um cruzeiro o quilo, pago ao mero -de outras autoridades e que o Departamento v,em: aufe-
tert, residente em Ituporanga. nó ['ia federal, aposentada, e de d. lauador. grande massa popul'ar. rindo rendas em Tubarão sem
- Sta, SoI\Ía Maria Pavall Si Júlia Dingee, de Gouvêa, já faleci- A safra da cebola este ano, deve Fui hasteada a Bandeira Nacio· nunca ter empregado J1l8nhuma ó-

mões, filha do sr. Severo Simões da. deixar, só no distrito da cidade, nal, ao som do Hino Pátrio, exe- bea. a não ser ago�a, o monumelltal
- Sr. Abilio Abit, funcionário O alo civil foi paraninfado por cerca de/onz,e milhões de cruzei' cntado p.ela banda de tambôres do predio da Agência. &plica qlle falo

,do Banco do Bra<siJ. parte da noiva, pelo ,sr. Çtu�tavo ros. G. E. M'aml. Em s'eguida foi cor- la calçar uma parte e, não será in-
Sr. José Brueggman. ;t,immer e sua exma. esposa, d, DEPOSITO DA SOUZA CRUZ tatIa a fila que vedava o acesso à trl',es,sante inaugurar <> predio,
'Sr. João Albino Zomer. Nair Ribas Zimmer. e do noivo p-e- A Cia. de Cigarros Souza Cruz, Casa de Máquinas. Ato continuo cujo ato será em Janeiro, sem o-

Sta. Heloisa Maria Schaefer. lo sr. João Gonzaga e su'a' exma. vem de estáhelecer nesta cidade calç,amento que falta.
, filha do sr. Evaldo Schaefer, fun- ,enhora, d, Aimáe. Pereira Gon- à ,rua São José, perto do Centro gar no dia 2 de Dezembro, no salão Fazemos vólos, que o pedido al-
donário da Consultoria Juridiea zaga. de ,saude. um .grande deposito de de ,festas, daquele conceituado e- cance êxito.
,tio Esiado. O ato religioso foi realizado 10- seus produtos. ducandário.. . ( I

- Sra. Joana Sales, espÓ�a do go após, sendo, celebrante o rev. O deposito de Tubarão. é para F.i paraninfo da turma, o prof.
..... 1

'

I
' A esmola dada uas ruas agrava'sr. João Sal�s. c.lmo. rastor (a Igreja Presbiteria- distribuição pal'a Lodo stJ -catari- dr. Luiz Campéli.

, o problema da mendicancia.
- Sra. Aurora Zomer '_roledo. na de Florianópolis, nens(J. Como lema, as magistrandas

CASAMENTO Aos distintos noivos, que se- FORMATURA :ado.tariam: HOJE, '.rT\WAlLHA E

guiram em viagem de nupcias, A primeira fQrmatura deste PERSEVlDRA; AMANHÃ VENCE-
formulamos os melhores votos de ano,' foi a das Normlaistas da Es- RAS .

. '�
perenes felicidadrs. cola Normal S. José, que teve lu·

Diário da Me"ropole
0:;<-

os "'1.750.00 I

,
/
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Vida Bacial o «ESTADO»
no Interier o quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTRO/LAND IA

•

I'

Fsicologia . dõ ComérGio
.Rua Arcípreste Paiva �dific.io Ipa,sel-Terreo

Numa certa 'rua do Rio exís,
"tem três casas de móveis, jun
-tas, de um mesmo dono. E a

:psicologia e a seguinte; um

:freguês entra na prímerra. vê
--uns móveis, indaga <, I) preço.
-Nunca se compra, porém," al-
-guma coisa e muito menos

:móveis que custam caro, á
:primeira vista. É hábito ve

rem-se outros, para confron
to: é preciso especular, O Ire.
.guês agradece, ,etc., e entra

dfJ)f*çadamente, na segunda
-casa,' lá está o mesmo móvel,
-do mesm? tipo, pelo . mesmo

'preço. Vai a nova tentativa, á
. 'terceira casa e encontra a

-mesma coisa. E ai ou volta á
::primeira ou compra mesmo ná
'Ultima DU na segunda casa.

Mas o dinheiro fica na -mes·

O Correspondente

(unAS P."IA IMPRESSA\.
,o·rTOMA.R

Na residência do, pai da noiva
., a rua Uruguay nO 13 realizou-se

terça felra, 19 do corrente, cêr-

,,'

Panelas Prpc;sáQ· t\RNO
,

ue:,�.
"

�l

;:::

Bll;r$,510,00
f Grelhadores Elétricos

"

Cr$ 300,00.,". a

t na Eléfrolal1día
,-Rua. A.l'cipreste Paiva Edf. Ipase - Teri.eo

/ PARA OS MALES DO

FrGADQ
.

ESTÔMAGO e INTESTINOS

--_.___;:----------__,...----"-----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. eL'.'ANO ... G.
GALLETTI

ADVOGADO!
Crim•• ' aí..l

Co..-tltulgão d. Socledcad.. '

NÁroRALlZACOE3
'i'ituloe DealoS'at6&'loa

Etorit6rto,. RHidenolo
Rua TbCldentM 47.

IFONE •• 1468
.

DR. I. LOOATO 'fiLHO
Doenças do aparêlho .respi1'atório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade 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 Pinheiro G:uimarijes. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, as
Consultas, diariamente,

das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquíades,
28 --,;. Chácara do Espanha

,

Agora, SIm!

,
I

I
I

Pedidos com Representante I:Para Santa Catarina
DORIVAL S. LINO I

I
Edificio IPASE - 2. andar

1Caixa Postal 260
Florianópolis - S. C�tarina

.,
I

. "

Radioterapia por ondas cUl'w-EletroooqulaOlo.
. Raios Ultra Violeta· e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO t. tO 'Jdutar - ltdiflelo
do Montepio.

RorArio: Da. g is t2 horal - Dr. lIuUl.
Das t5 �s 18 bor... - Dra. Musal.

Relidênoia - Rua Santol 'Dumont, 8, Apto. lo

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSS}
. /'

Dn;'-cANTONIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Cl1nioa Geral-Parto.

. Serviço compjeto e especíaãeado das DOENÇA8 O.
SENHORAS, com modernos método. de diagnólUco e tra
tamento.
GOLPOSCOPlA - RISTERO - SALPINGOGRAFIA - Il'

T4BOLISMO BASAL

COMPANiiíA-�ÇÃ·DriiIiiíA;'--·
--

! . Fadada em 1878 -: SUe: IAIIIA .,�_!
, INONDlOS E TRANSPOR'l" < .,;'.::'� f
5 Çlfra. 4. Bala.�. •• '1'4-& t
� CAPITAL B RESERVAS .•• ...... ..... Cr, 8O.IOO.eoUo'
� Responsablldadea .••••• • . • • • • . • . • . • . CC� 1.178.401.765,'7 i.� Receita...... '7.053,24',So, f
, Ativo ".. Crf 142.176.601..80 �

.� Sinhtroa pago. Doa áltimo. lU anOl • �.. Cc. '8.6�.8t8,5o (

I
Rea�iJaabilidadea. • • • .• • •• o' '......... Crt 7t.'mU01.l01.)o

IDiretores:
Dr. P.mp�no d'Utn Freire .e Canal••, Dr. I'raaclae. .. Mo

, bl.lo Mall!Mrt'ao Dr. 108q_lm Barreto d. Arai'•• 10M Altr••;
.......,.,-4-.."._-4-.&- -4.._-._-..,-_.. -_-,_-

-

.-
•

-.- ..:-JIt" .,.. • &lU

. .

s s e e SOCIAL'

PORTO ALEGRE

RUA VOLON ,'ARIOS OA PÂTRIt- N.O 68 • t.O ANOÁR
CAIXA POSTAI., 689 • TELEFONE 8640 • TELEGlAMAS: .PROTECTORA>

I,u;n.»pOft�d' reguJareti d. cargo I dctê,to d.

&10 FR1NCISÇO UI SUL para NOV4 ,YORH
!nfol'mag;,. aom�. Agent..

'

,

FlorianópoJia ,-CarIaI HoepckeSlá-CI- Teletolle 1.21'1 ( 8:11, {ele,.
, Sã:) Fraa:iieo dl Sul - :!ar1:H Hoepcke S/A -c·[ - Teleloae 6 \f))� �-MAC [(

. '

-_,----, .._- --_ •._�---

, O SaltaI

.....

RADIOTERAPIA
RAIOS X'

.
DI. ANTôNIO MODESTO ,_

Ate.de, Qriuaeate. .0 ,HOIfital •• euw... ,
Dr. Lin. Nev••. :,.01. Polydoro.E.. S. T�j4s0

.fInler .. llateraid.de e I IlHlco • ..r&eb.

BOQital 4e Çarldall. t. Hoapital de Ca:rldad. doe r_

CLJNICA DB SENHORAS - GI· rianópoU" Aasistente da

RURGIA PAltT6S Maternidãde

HaPÓltiCO, Cflntr��e. -e tratamento

.pecltibado da gravidêa. Diltur·

ti.,. da adolete�ncla e d. menoplu

... Petrtubaçftea menatrua1a, h�,,·

uç3ea e tumor" do ap..-e�ó ,enio
al feminino. I

'......ç&. do utero, ovú1oe, trono

u, apeudice, h6rnia., vlJ'isell. ete.

-:"Irorgi.. p!utiea do perineo (ru-

VU) r

JllSISTENClA AO PARTO E OeF

RAÇõES ()BSTaTRICAS
'StNliC.. .Illandolare.. tirolde. o"

\
"'()oI, hipopifle, etc.)
.'Jw'�.!QD 'Q�"0I01 - BlterlUdad.
,.

R�lJ}mcs. '
,,, - '�' .. ,

"'lBllultórh) R. Joio Pinte, , - ltll.

.m
RMid. R., 7 de Setembro - adif
."U c Sousa - Tel. 848.

Dr. 'Newton d'Avíla
CIrarzta a.ral - DQeacu d. s.•••

ru - ProctolocJa
F1etriclda•• MHiea

Co••nltório:· Rua', ,Vitor lIelreI. 11.,

II - Telefone 1;so7 "

. CObsultas: As 11,30 ho1'lll • 6 tal'

i. da. 15 horas em diante
Residência: Rua Vida] Ramo. •

• - Tl'!lefone 1.422.

I.:, .

" 'Dr. !�to�tel
.

� �t6r1G: Rua Vitor lltIIrtlII. li.

!
TelefoM: 1....

�ultú 4aa 10 .. UI • tia 14 U
• � lIn. ll_dluela: Rua .......

l ' H. _IT...,..: 1....

:1.:.·
I

for.Milton Simone Peleir.,
Clinica Cirurgiea

. Moleatlu 4e Senhor.. .

I I..'s!������rof��r�a�:e.
•elo lIootenel\lro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
,('..oDtnltu: Das tA Ú t7 boru
A.. Fernando Machado,· 10

Dr. M. S. C.v.lcanti .

...:Ibiea e&datnam....
·

de .......
a.. Saldaalla MartÚII. ••

""",iIlIfpI .. ,.� _.
'II

.

.

.

"VIRGEM ESPECIALIDADE" . da
elA,WETZEL11 N l).{J'3TRr l L· JOIN V (L G �1 ("'2�oa r,;ral

:Joença dOI órgioã interDCM, ....
etalmente do eoraçio e VUOll

!loençu. da tiroid. e cfemaU �.
, dulu lnter.ual.

})búea / e clrÚrgia de tenbor.. -

Partai ..

nSIOTERAPIA - ELBCTROCAJI..·
DIOGRAFlA - METABÔUS.,O

� BA8AL
lQRARIO DE CONSULTAS: -

Dift.r1amente das 15 U 19 110-

\

.•. ,..1
CONSULTóRIO:

au. Vitor Melrelet .. tt ,A
Fone manual 1.,701 ���

RESIDBNClA:
-,

..

--

• 'feDida rt'ompowlk1 ft .

Fone manual '" ,.,.."".;;
--------------------_.__

:0,. Rold�o Con,óni
;:.

CllRURGI-A GltRAI. - ALTA a
..trRGA _ MOUSTIAS D1I ••

. NHORAS - PAllTOI
...rwwlo tela �U1IlAIaà de ...

.... .. UaI..nldacle de SIlo Pe....

.....r. foi •••i,tente por TlrlCII _ ..
'VYiço Cirirgico do Prof. AlIJIC·

�R....
Clraqla 40 e.t6mqo , YW ..,..,.,.
..... lDteRiuOl delpda • � .....

•

4.. ii... ".6.tata, lIesip, .....
....rioe· • trom!'U. VarieMele, .....

ceie, ...arlMl e .......
Coa.alta" n.. I .. 5 ....... • ....

:Weli,. SéhmJdt, 21 (eltu 4a Ca8It
Parai.,). TeJef. 1.1,'

1lufdhIeIa:. Rua EateTea InJw, 17tJ
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,'TEI.HADO .

ONDAIII
.

,"'-�y;� "
.t:':�
:f"

DURAVEL

., Elaborado com material betwDfJloBo
inalterável e libras de alta resistência.

• Recoberto com mineral refratário.
• Modemissimo sistema de labricaçao
norte-àmericane.

\
,,'

/

}r':
},

'. Pesa 5.� KgB. apro%. por mtZ.
• 1.000mlsZ. transportam-se làciJmente 8m
um caminha0 pequeno. '

• Requer mui pouca madeira para sua
eoloca0;:40.

�..
/iCONOMICO
• Bail<o custo inicial.
• Grande economia DO ueJillrporte.

I

• .Madeiramente levíssimo.
• Colocaçlio lácil .eom pregos comu.u.

ONDAIIT S/A

-,

_I....,�MAWb4C;:ÃIXA POSTAL 339'_ SÃO PAULO

Distribuidores em Santa Catarina:
CARLOS HOEPCKE SIA

Diretor.a .de Proreçêo Animal
De ordem do Sr. Diretor dàJ:lroducão Animal devidamente au

\'lorizade pelo Exmo. Sr. Secretário da Viação,' Obras Publicas e

�icultura,. torno publico, para co�hecime.nto dos Interessados, que
serao recebidas propostas até o dia 20 dó corrente mês a quem
maior lance oferecer acima da avaüação dos seguintes veículos:

1 - Um caminhão Ford 1946, com capacidade para 5.000 qui
los, - 110 HP, avaliado em Cr$ 28.000,00.

2 - Um caminhão Ford '1946, com capacidade para 5.000 qui
los, - 110 HP, avaliado em 32.000,00.

,

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

Qualquer outra ínrormação os interessados poderão obter na

tllzina de Bemeticiamento de Leite ou na' Dtretoria: da Produção
.

,Animal, ém Trindade, das 8 ás 13 horas
Dír etoria da Produção Animal, em Floríanôpolís, 7 de dezem

UJro de 1.950.
Elpidio Canâido de Souza Junior - O], Administrativo "1"

J SA,N·G1JIUNOL"
contem exceietites elementos to

I nicos: Fosforo, Çalcio, Vanadato
e A rseniato de Sadio, etc.

_ ........"..

.Ass. dos Servidores, Públicos
de San'a Calarina

.

SERVIÇOS Mí:DICOS I

Dr. Danilo Duarte - 2as., 4as,"e 6as. das I? às 18 hs.
Dr. Paulo Fontes __ sas. .das 17 às 18 horas e 5as. das

.

14 às 15 horas ..
Dr. Renato Costa - 3as. e 5as. 'das 14 às 16 horas

(doenças de senhoras em seu

(consultório) . Aos sábados, na

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

_ Diáriamente das 15 às 17 horas
_ (exclusivamente crianças em

seu consultório).
Dr. Antonio D. Mussi - Operador.

Observações - A Associação não se .responsabítíza
por nenhum tratamento especíali
zado sem a prévia indicação dos
médicos da sociedade. Nas visitas
à domicilio o transporte correrá
por conta do associado.
Naldy Silveira - 20 Secretário

Dr. Miguel Sales
"Cavalcante

Escrilõ-fiõ=-de Conta
bilidade Santa

Catarina
Dirigido e orientado por té

cnicos diplomados e compe
tentes. Aceita-se qualquer
serviço atínente ao ramo, in
clusive correspondência. /
Preços módicos.

Cx. Postal, 3-18. Florianópolis
, Rua Crispim Mira, 41

Sta, Catarina

A esmola fiada filas ruas agrava I
o proníema da mendicancia. .

-:--:--:- __
------------------------------�----�----------���--------�----�

TAC-Transportes Aéreos
Catarinense SIA

. Terceira Convocação

A AGONIA DA
,ASM-A
Aliviada em Poucos Minutos
( Em poucos minutos a nova recei
ta �endaco - começa a cir
cular no, sangue, alívíando os aces
sos e os ataques da asma ou bron
quite. Em pouco tempo é possível
dormir bem respirando livre e fa
cilmente. Mendacéi ali via-o, mes
mo que o mal seja antigo, porque
dissolve e remove o mucus que
obstrúe as vias respiratórias, mínan
do a sua energia, arrutnando sua
saúde, fazendo-o sentír-se prematu
ramente velho. Mendaco tem tido
tanto êxito 'que se oferece com a

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

pleto alivio do sofrimento da asma
em poucos ruas. Peça Mendaco, hoje
""esmo, em qualquer farmacia. A
nOssa garantia é a sua proteção.

Convoco os senhores acionistas para a sessão de assembléia
geral extraordinária, a realizar-se no dia 20 de dezembro de

11950, às 17 horas, na séde social, à Rua Tiradentes n. 12, com
a seguinte -�

,

.

. ORDEM DO DIA
. \

a) aumento de capital
b)

,

reforma' dos estatutos
c),

.

outros assuntos de interêsse social.
'

Florianópolis, 14 de
\

dezembro de 1950.

OSVALDO 'MACHADO - Diretor-presidente.

. '

(
"

V A,LVU L A S

I!billp$
MAIOR\ ESTOQUE'

I Atlân!�� r�����o��!· Lda_t1------
,1

Irmandade do S. J. dos Passos
e Hospital de Carídade.

� »
•

Edital de Fornecimerito
� .. ! '.�, �

.

\

.1

De ordem da Mesa' Administrativa da Irmandade do 'Senhor Je
sus dos Passos de Hospital de Caridade, desta Capital.,. previno aos

� interessados ,<Iue, até o dia 20 deste mês, às 12 horas,� ��c.eberá. esta

Irmandade e Hospital, na sua Secretaria, propostas. em cartas reoha
das para o fornecimento d-e todos os artigos necessários ao. seu coq',.
sumo, durante o semestre de janeiro a junho do próximo ano de t951.

Consístorlno, 5 de dezembro de 1950

Luiz S. B. 'I'rindade - Secretario

.

Vir gem com spguranca e ,rapidez I
,I só NOS CONFORTAVEIS �).ICRO-ONIBUS DO

RA?IDO «SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itajai - Joinville - Curitiba

___

o

"

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

(
,

O SUL DO ESTADO
INCLUIDO NAS ROTAS • <

A NOSSA COMPANHIA

• I

•

.i

/
PORTO ALEGRE

I

\�
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Firma-se cada vez mais no I desenrolar do· certame esta

panorama atlético catarínense dual de atletismo, tivemos. oca.

o jovem e promissor atléta sião de apreciar, uma vez maís,
Waldemar Thiago de Sousa, as grandes qualidades do notá
pertencente ao glorioso Grê- vel corredor blumenauense.

mio EspOrtivo Olímpico, de Toda a atenção do público es ..

Blumenau. tava concentrada na prova dos

Vencedor por diversas vezes 3.000 metros rasos. Waldemar

das Corridas da -Fogueira e de Thíàgo. realizou excelente cor

São Silvestre, tendo represen: rida, revelando grande dispo:
tado condignamente o n03SO síção de :

vencer.. Assim, ao

Estado no Campeonato Brasí- romper o cordão da chegada.
leiro nas provas de 5.000 e .•. assinalava o cronometro o tem'

10.000 metros rasos,. Walde' po de 9'36"1110,' que represen
mar Thiago de Sousa, reveía-: ta Um novo recorde catarínen
se dia a dia um atleta de ra- se. A marca anterior pertencia
ros predícadôs técnicos e fisi' 'a Oldenei Lima dos Santos e

cos, como há muito não conhe- era de 9'38".

cíamos, O feito do valoroso atleta do

Ainda MpOUCO, partícípan- Olímpico despertou, como não
do da IIIa Preliminar da Cor- podia deixar de acontecer tra
rida de São Silvestre, obteve a tando-se da ..proxímídade da
la colocação, em tempo magní- corrida de São Silvestre, gran
fico, sendo desta forma desig' 1

de repercussão nos meios atlé
nado para representar. Santa tícos do. Estado, esperando-se
Catarina na grandiosa corrida! uma grande façanha do jovem
internacional da noite de 31 atleta na prova internacional
do corrente, em São Paulo. de 31 do corrente na terra ban°

E ante-ontem, assistindo ao deírante.
.

,.

AtO$ Oflciai$W�Ide'mar Thiago -del&u�a SU��_I
·r,ou·o recerd de 3:000 m.: rasos

Decreto de 13 de dezembro de 19ãO dstock na Escola rnísta de Itoupava Rê- rucrpio de Pir�tuba, .com a rermmeraçãe-

O GOVERNADOR RESOLVE ga Alta, no municípío de Blurnenau, na diária de vinte' e um cruzeiros .

.

Promover, por merecimento: parte referente à gratificação, que deve- (Cr$ 21,00), correndo a despesa por con-

De acôrdo com o art. 54, da lei n.249, rá ser de Cr$ 14,00 diários e mais meia ta da dotação 26·1-2·6 do orçamento vi-

49 0'1·""1", po r ser a escola desdobrada. gente, a contar de 1° de' setembro de ••

de 12 de janeiro de 19 : - u

Maria de Lourdes Cardoso de Aquino, A porta ría n. 4.214, de 6-7·50, que C011· 1950.

do cargo da classe I da carreira de. 'Df'i- cedeu licença, em prorrogação, li profes-
De acôrdo com a ·lei n. 277, de 18 de

cial Administrativo, do 'Quadro único do sara Edite Pereira, ocupante do cargo
julho de 194.9 e com o salário díârte

Estado, ao cafgo da classe J dessa caro da classe classe H, do Grupo Escolar
de Cr$ 16,00, correndo a despesa por

relra, vago em virtude da promoção de "Ruy Barbosa", de JOlnvile, na parte re-
conta da dot�ção 26-1.26' do orça-

Carlos Dominoni. fer·ente ao desconto, que deverá ser 25
mento vigente:

Portaria de 11 de dezembro de .19ãO dias com vencimento .Integral e 5 com
Augusta Zanette para, "na qualidade de

O GOVERNADOR RESOLVE desconto de 1/3 de seU vencimento, a
extranumerário-diarista, exercer a função-

Conceder Ileença, em prorrogação: contar de 16 de maio de 1950.
de Professor Auxiliar na Escola mista de-

De acôrdo com o art. 150� n. l, com- A portaria n. 2.637, de 10 d€ maio de
Capela São Roque, distrito e munlcipic

binado com os arts.' 157 ,e 111, item 1950, que admitiu Cecília Capareflí Costa
de Criciuma.

.

V, da lei n, 249, de 12 de janeiro de na função de Zelador (Grupo Escolar
ErÍla Ana Rosar para, na qualidade de

:).949: "Silveira de Sousa", de Florianópolis), na extranumerárlo-diaristll, exercer a função>
A A tõní L· d C go ocu ser II, e não como consta da referida

n 1110 .uciano e amargo, -

de Professor Auxiliar na Escola mista de-

pante do cargo de Sub-F'íscal da Fazen· 'arte relativa à referência, que c!p.v"'·';. Cova Ttiste, distrito de Paulo Lopes, mu-
da, 'Padrão J, do Quadro único do Esta- POl'taRreiam·over, a 'pedido'. • I nícípío da Palhoça.
do, de cento e oitenta (180) dias, com I

vencimento integral. .

Ludomila Kowalski Goss, Professora I Designar:·
(Reproduzída por ter saído com íncor- NormaIlsta, classe' F. do Grupo Escolar

I
A professora Leníra Bley Pereira. para0.

reção) .

"José Boíteux", do sub-dístrtto do -ês- substituir, no Curso Normal �egiOllal
Portaria de 12 de dezembro de 1950 treito. para o Grupo Escolar Arquídíoce- ".Artur C. do Livramento", de Tijuc�

O GOv"ERNADOR RESOLVE sano "São José", de Florianópolis. ,por 30 dias, a contar de 17 de 8ogôsto de

Conceder Ucença, em prorrogação: Conceder licença: 1950, a professora Olívía Bastos, que re-
,.,.

De acõrdo com o art. 162, alinea a, De acôrdo com o art. 162, alínea a, da quereu- licença, com a gratificação men-

combinado C0111 o art. lfí4, da lei n. l�i n. 249, de 12 de janeiro de 1949: sal de seiscentos cruzeiros (Cr$ 600,00),

249, de 12 de janeiro de 1949: ,
A Maria Luiza Cardoso de Sousa; Pro- 'correndo a despesa por conta da dotação.

.A .Alcides Vilela, ocupante do cargo da. fessora Normalista, classe F
. (Grupo Es· 27.1.1 .do areamento vigente.

classe D da carreira de .Inspetor do c?ia: Ár.qUidlOCesano "São José",. de FlO-, A prof!'!ss;;ra Gelda 'AVila. Hil�rt pa
Trânsito, com axereicio na 'Inspetoria de rtanõpolts), de quarenta (40) dias, com :

ra reger uma, secção, em tres sértes, no.

Veículos e Trânsito Públ1co, de trinta vencimento Integral, a contar de·.6 de Curso Normal Regional "Professor Fran

dias, com o desconto de 1/3 dos venci- setembro. de 1950. .

• I cisco de Paula Oliveira Guimarães", de-

mentos, A Manana Hacke, Servente, referencia, trrussanga, com a gratUlcaçáb mensal de

'Portaria de 13 de dezembro de 1950 IV (Grupo Escolar "Duque de Caxias",' Cr$ 450,00, correndoia despesa por conta.

O GOVERNADOR RESOLVE de Mafra), de 30 dias, C0111 vencimento 1
da dotação 2&:1-20 do orçamento vígente;

Conceder Iícença-prêmíne integral, a contar de 22 de julho de 1950. a contar de 23 de agôsto de 19po.
De aeôrdo com o art. 178, da lei n. . .

A Maria Pínhetro, Servente, referência Com a gratificação mensal de duzen.-

249, de 12 de 'janeiro �e 1949: IV (Grupo Escolar "Professora Marta tos e cinquenta e três cruzeiros e-

A Hermlnio Tomaz Peres, ocupante do Tavares", da vila de Rio Negr-inho, muni- trinta centavos (Cr$ 253,30), corren-

cargo da classe -E da carreira <1e Inspe- cíplo de São Bento do Sul), de 20 dias, do a despesa por conta. da dotação

tor do Trânsito, do Quadro único do Es- com .vencimento' integral, a contar de 19 27-1·1 do orçamento vigente:

tado, de seis meses, correspon_dente -ao de agõsto de 1950. A servente Rosa Ribeiro para s1lbstlJ'�

decênio compreendido entre 8 de novem- De acôrdo com-o art. 168, da lei n. tuír, no GrupoEscola·r "Duque, de cw.

bro de 194{) e 8 de novembro de 1950. 249, de 12 de janeiro de 19�9: xtas", de Mafra, por 30 dias, a contar de'!

Portaria. de 14 de dezembro de 1950 A Nélis Soares dos Santos, Zeladora, 22 de julho de 1950, a servente Mariana;.

O GOVERNADOR RESOLVE referência I �s'colas Reunidas "Profes- Hacke, que requereu licença.
Conceder licença: sara Ondina Silva", de Vila Operária, I A servente Guilhermina Horn para 8U-'

De acôr,lio com o art. 150, § 10 e art. distrito e município de Criciuma), de 90 ,bstituir, no Grupo! Escolar "Professora

162, alínea a, da lei n. 249, de 12 de dias. com vencírnento integral, a contar Marta Tavares", de ruo. Negrinho, mllIlÍ�

janeiro' de 1949: de 7 de agõsto de 1950. eípío de São Bento do Sul, por 20 dias:o
De quarenta e cinco (45) dias, para Conceder licfmça, em prprrogação: .. a contar de '19 de agôsto de 1950. a &el--

tratamento de saúde, com vencimento De acôrdo com o art. 150, item I, com-
.

vente Maria Pinheiro, que requereu li.·

Lntegral, a partir de 2 de dezembjo do binado com o art. lU, item V, da cença.

.
'

cOl'r�nte ano.. a Abelardo Duarte, Esta- lei n. 249, de 12 de janeiro de 1949:·
. Com a gratificação mensal de trezen-

tlstico-Auxiliar, classe G. A Ollndina da Silva Faraco, Servente, tos cruzeiros (Cr$ 300,00), correndo,
.

Portaria de 15. de dezembro de 19ãO referência IV (Grupo Escola" "Professor a despesa por conta da dotação ._

O GOVERNADOR RESOLVE Venceslau Bueno", d,a .Palhoça), de 30 27-1·1 do orçamento vigente:
Conceder licença, em prorrogação: dias, com vencimento integr:aI, � contar A protess6ra Glória Purific�ção Andria-

De acôrdo com o art. 162, letra b, com- de 1° de agõsto de 19150. ni para substituir, no Grupo Escolar-

binado com o art. 16,4, da lei n.249, ' Admitir: I "Cnlz .e S()usa", de Tijucas, 'por 30 dias�
de 12 de janeiro de 1949:

. 1 Celsa. Lúcia Colzani na função de Ze-' a contar de 18 de agôsto de 1950, a au-

.
A Minervino Antônio de Azevedo, .Au. lador., referência I (Escolas Reunidas I xiUar de· direção Ondina Maria Dias, q�

x1liar de Escritório, lotado no Serviço de "Professora Maria Lulza da Silva Dias",
i
requereu licença.

.

Luz e Fôrça (Djretoria de Obras públi- ele Rlbel:ã? ,do Ouro, distrito de Botuve-I O professor Ner:-eu Campos para su1:Js;.

cas), de dez (10) dias, com salário !n- rá, mUlllclplO de Brusque), correndo a: Utuir, na Escola �ista de Calem�

.tegral. despesa por conta ôa dotação 26·1-26 do' ba, distrito de Santo Amaro da Impera-
Portarias de 6 de setembro de. 1956 orçamento vigente. I triz, municlpio de Palhoça, por 3'0 dias>-

Q SECRETARIO RESOLVE Lúcia Devigili na funç.ão de Zelador,! a contar de 10 de agôsto de 1950, a p,o-

COt).ceder dispensa: referência I (�scolas R�L1nidaS "Profes- i fessora Nadir Francisca de Sousa, qUE!!'
A Maria Inácla de Oliveira, Professora sara Maria Regma de Ohve:ra", de Mos-' requerell licença. ,

..

diarista (Grupo Escolar "Araújo Figuei- quilinho, municipio de Rio do Sul), cor.
r

redo", da vila de Urubicí, município de re.ndo a despesa por conta da dotação.. A professora Sigma Neto da Silva pa
São Joaquim), a contar de 1° de agôsto 26·1-26

.
do orçamento vigente, a contar ra substituir, na Escola mista de Barra

de 1950. de 1° de setempro de 1950. Nova, distrito de Perlmbó, município de-

Dispensar: Érica Tomio na função de Zelador, re-I Ituporanga, por 90 dias, a contar de lO'-

Gelda Avlla Hilbert da funçao' de ferêncla I (Escolas Reunidas "Protes�or de agôsto de 1950, a prOfessora Maria

substituto' da professora Cacllda da Sil- Ca1:los Maffezzolli", de vila de Botuverá, Neto Fortkamp, que requereu licença.
va Colaço (Curso Normal Regiona� "Pro· município de Brusque), correndo a des- A professora Leontina Cãmara para>
fessor Francisco de Paula OUvelra Gui- pesa por conta da dotação 26-1·26 do 01'- ,substituir, no Grupo Escolar "Cruz e

marães''; de Urussanga). çll.111ento vigente. Sousa", de Tij'ucas, por 30 dias, a con-

Tornar sem efeito: i De acôrclo com a lei n. 277, de 18 de tal' de 16 dê agôsto de 1950, a profeSSO--
A portaria n. 4.969, de 19 de agôsto julho de 1949: ra Neuza Lopes de Almeida, que reque-

de 1950, que admitiu Neusa de Oliveira A regente de ensino primário Maria reu licença.
M_endes na função de Professor diarista Vilma Nascimento para, na'. qL1aUclade de A normalista Neusa de Oliveira Mende!t'

(Grupo Escolar "Presidente Roosevelt", extral1u111erár:i�larista, exercer a fun- para. substituir, no Grupo Escolar· "FIo.

de Coqueiros, cidade de Florianópolis).. ç·ão de Professor 11() Grupo Escolar "Fe·" riano Peixoto", de !tajaí, por 3() dias, a;

A portaria 11. 4.834, de 1t·8-50, que ado liciano Pires", de Brusque, com o salário contar de 23 de agôsto de 1950, a pro
mltiu José da .Rosa na função de Pro- diário de Cr$ 24,00, correndo a despesa fessora Vitória Tharcila da índia Büche
fessor Auxiliar (Escola da Capela São por conta ela dotação 26·1-26 do orça· le Fernandes, que requereu licença.
Baque, distrito e municí-pio de Criclu-. menta vigente, a contar de 10 de setem· A professora Maria Marcos para subs-

ma).
. ; bro de 1950. tituir, na -Escola estadual de São Simão,

Retificar: j \Verno Bruno Ritter para, na qualida· distrito e município de Criciuma, por 45-
A portaria 11. 4.064, de 30 de junho de de de eXU'anumerário-diarista, exercer a dias, a contar de 17 de agôsto de. 1950, a.

1950, que designou Arno Mundstok pa,ra função de Profesmr na Escola mista de ,professora CarmeIa Bénedet Casagrande.
substituir a professora Rosa Müller Mun· Capelinha, sub·distrlto de I;pira, no mu· que requereu licença.

T'O NICARfl)lUM
Tooico do. c_oração
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:�� fRATAL--Jesus 'DiSCeu--NATAL
-��, '-.

��.
.

'O Immpór'l·o Rosa oferece os melho<res artigos de natal

.:. .

.

li 'pelos melh�res preços.
�. [. 'Tâmaras-Figos-Passas-Nozes-Amendoas7�velãs-Chocolates-Balas-Brinquedos ���t" i. de qualquer tipo e ricas BONECAS� Cestas de Natal (as' mais lindas) por �i.1
�t" qualquer preço e P?ra qualquer bolso... �f�� Os proprietários do Empório. Rosa, a'gradecem aos seus clientes a pre�e- ���. rencia com que sempre· foram distinguidos e, nQ tran�curso de mais uma

«t..:. data maxima da Humanidade desejam aos seus fregilezes, �
,

..�. amigos e ao publico em· geral um .!
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o lira venceu o Campeonato
Estadual de Atleti.smo

Conforme estava anunciado.
realizou-se, sábado e domingo,
no e�tádio da Policia' Militar,
o ·Campeonato EstadUal de
Atletismo de 19�0; Pl;omovido
pela Federaçãe Atlética Cata'
rinense, com o ooncurso de
atletas do Lira Tenis Clube,

Associação Atlética Ban'iga
Verde, desta Capital; GrêmiO
Esportivo Olímpico, de, Blume
nau e Associação �enrique
Lage, de Lauro Müller.

.

Apresentando-se com uma

equipe bem organizada e adex·
trada. logrou conquistar mau'
uma vez o cetro máximo do
esporte base catarinense, o Li'
ra Tenis Clube, tendo obtido
o vice·campeonato o Grêmio
Esportivo Olímpico.

Felicitaplos os diretores do

clube da Colina p la brilhante
e expressiva v+tória dos seus

rapaze;:;.
'

Declaração
Declaro que nada devo a

es�a e demais ,,:,praças do País
e declaro mais que não me

responsabilizo por dividas fei
tas em meu nome, por escri
to, verbal ou por meio de ca

dernos de armazens.

Florianópolis, 18-11-950.
.

(Ass.) OTAVIO SCHlJi;FLER
Firma reconhecida.

Felicitações de Bóas-Fes
tas use o Braço de Longa
Distancia -- Cia. Telefonica
Catarineilse.

.-'"

• ••••••• ! •••••••••••••••••••••

Mexic8n -Circos
Sábado em esta 'Capital
E S.T B E/I A

"_ " O·maior Circo Mexicano afé
boje (!hegado ao Brasil .t,

� .."��+.

atr�çõ'es inéd'·tas
Pavilhão armado DO Campo _. do MaDejO
- (Largo gal. Osorio) .

.

R· 1..ms,
.
sma, �I'aqueza geral, Molestias agudas perturbáções

Ba clrcula�ao do sangue, Arteriosclerose Disturbiosl na
pressã? arterial,_ Cansaço, Falta de ar, Inchaçõeo, Edemas,MolestIas d@s Rms, Reumatismn. Nefrites. ".\ .

�"�o��_��..���������o���
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,; Agora, s�b i! orientação técnica da Cruzeira do Sol f
(l ESCALAS :
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: As SEGUNDAS, QUARTAS F- SEXTAS-FEIRAS:
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Rio-Santos-Paranaguá-Curitiba-Joinvile-Itajaj ..:.

I
�

,

Lajes e Porto Alegre. ..�.
i

� '--f ..�+

��
.as TERÇAS, QUINTAS E SÃBADOS: ..�.

� Porto Alegr.e-Lajes�Florianópolis- Itajaí-Joinvile ..�.
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�t" ..�. Lauro Soncine e Sra.

�: Tarl-fas reduztdcS �i� participam aos parentes e amigos, o nascimento

'. ]"' de seu filho LIBORIQ, ocorrido na Maternidade Dr,

, �t� �... Carlos -oorrêa. no dia 17 do corrente.

�� TRAFEGO MUTUO COM: �t·
��_. � Cruzeiro do' Sul-Rio ;1:
J $lvag-Por1o Alegre ; VENDEM-SE
�t" '---Plürra-�M'ontevjd"éo-· '_'4 '.

ô_. ,

�t" As re,sidêricia,s. com grande area de terreno, situados à rua Frei
�++ "

, +!.' -,',

i. '� Caneca, mil: ',:1:52 'eH i58: "

,: pAS�AGENS E CARGA : :�: Tratar à rua Saldillnha Marinho, nO ia, diáriamelÍte.

�I· �i·"
"',

l" Florianópolis: FiuZa Lima & Irmãos' �:..
':+ Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565 , �.-.
�� ..�.
�I :

ri� Agência 'CRUZEIRO DO SUL ;1:
�� Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500

� �:..

�� ,� �:..

r� Em Itajal: Luiz Noceti :!:
Lt:+ Rua Pedro Ferreira (Ed. Bauer) Telef. 329 e 330 �i+
! Em Blumen8o: Agêncir. Cruzeiro· do Sul li i
: Rua 15 de Novembro, 1326-Telef, 18 "

I �
�:+ ,11 �:..
:�: Em' Joiovile: . SOCa Comercitll (Minas» Ltdae K =�:
...�. Rua do Principe, 482- TeleI. 455 ..�.
�i· ,,� . ----, - ·i·
�t" Em outras cidades do Estado com os sub·alfentes 1+
�t" da Cruzeiro do Sul �:....� ,

,- ---
�...
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Se rico quereis ficar

I
rllAQUEZAS EM ,GEIAl.

I
CASA MISCELANEA: dilUI

De modo tacil 'e elegeI VINHO CIEOSOTADO buidor. dOI :Ridiol·· R.,:C. li
Fazei hoje uma inscrição. .... I L V .., I I A .. ictor.'Válvul.� �rDi,co"
Credito Mutuo Predia .

",;. Ru. Conlelhelro
' Mp· .. ."

--------------------------------�----------------------�------------------------

Rádios

I
I

VENCE-SE
\

. i SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

«B A C C E li"
r-rrrn l'fln"l'irlarfp narn 1ÔO Jit,ro .. OI> ,"orvP.te� I>qniD:ln<l l'om com

pressor "COI?BLAND" crlgínal, motor de 3 H. P. e batedeíra com mo
tor de 1 H. B. em perfeito estado de funcionamento e conservação.

TRATAR NO "EMPÓRIO ROSA".

Estadual Dias
EDITAL

Velho

EXA,ME' DE ADMISSÃ,O AO CURSO GINASIAL
i - ia época:
a) - inscrição - de 15 a 30 de novembro

'

b) - realização. - Primeira quinzena de dezembro, nos dias :l3 ..
14 e i5. .

2 - Documentos: Certidão de idade, com firma reconhecida;
Atestado de vacina, com frrma reoonhecida;
Atestado de saúde, ,com firma reconhecida.

Os documentos estão isentos de sêlo por lei.
3 - Inscrição: Deve ser requerida pelo próprio candidato, ou

po�seu responsável, e dirigida ao diretor do estabelecímento, com a

declaração de que não se inscreveu, nem se inscreverá, em exames
de admissão, em outro estabelecimento. na mesma .época .

Só serão aceitos candidatos que contem, pelos menos, 11 anos

completos ou por comple!ftr até 30 de junho de i951.,
4 - Provas: O exame de admissão constará de provas escri

tas de português. de matemática, de geografia e de história do Brasil.
sendo eliminatórias as provas de português e de matemática e não
podêndo prosseguir nos exames o candidato que não alcançar pelo
menos nota 5, em qualquer delas ,

(".'M oPJJ!P8>
(.
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Colégio Calarinense,
"Edital'

I
Exames de Admissão: Inscrição: dias 15 a 30 de novembro.
Exames dias 1° a 2 de dezembro, ás 8 horas.
Documentos: Certidão d'e idade; p.testado de vacina e sanidade.

J<.:xamr de 11 época: De acôrdo com a Portaria n. 163 e 636.
I Para os alunos do quarto ano e do III Cientifi<;o:
Em fins de janeiro.
II Para os demais: Primeira quinzena de fevereiro (12 e 13).
III Exame de admissão: Inscrição: Dias 10 a 13 de fevereiro.
Exames: Dias 14 e 15 de fevereiro.
Para oS candidatos, ao exame de admissão haverá'. um 'curso de

preparação regular desde 29 de' janeiro. Mais iQ.formes com a diretoria..

Deseja empregoum
Pessoas ativas que morem ou desejem morar no. interior

do Estado, d,e· preferencia nas IPra"ás de Joaljaba, Porto União
e Rio do Sul devem ,escrever, telegrafar para caixa postal 270"
Florianópolis dando .os seguiJ;lte.s dados: nome, idade, grau de
jn�truQão ,e ooupacões anteri.ores e s,e possível fotografia.

Atlântida
Atlântida - O sucessolda técnica' eÍectrônica --; Atlanllda - f:)uper construção para durar mais -' AtlaDtida - Som natUral - Alta sensibilidade

Grande alcance Otima seletividade VENDAS A VISTA E A LONGO PRAZO . �
Rádios Electroía.:. - Transmissores - Amplifícador�s

, 1

Atlântida Rádio JCatarinense Limitada

'o N D'A S LONGAS·E

Diretor tecnico WALTER LÁNGE Jr. Rua Trajano, ll. 31
------

CURTA:S

Telefone n. 1459

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Reu,nião do's chanceleres americanos Dr. Fernandino C.

O B '1 f ' II; d' ') O E A de Andrada ,

,raSl OI conso a p pe a .. .. .. COI01� gráu, em solenidade que

RIO 18 (V, A.) - Tal como se previa, à Organização dos se realizou ontem. na Faculdade

Estados 'Americanos aprovou rapidamente o pedido formulado de Direito da Universidade do

pelos Estados Unidos para a, convocação de uma conferência Paraná - turmf "Professor Dr.

politicas e 'economic"o� do Hemisferio em face da situação in' Enéas Marques �antos" - O nos

ternacional.
'

80 distinto conterraneo .Fernaridí-

Procurando obter informações -a respeito no Itamarati, fo no Caldetra de Andrada, filho do

mos cientificados de que o convite para o comparecimento do saudoso coestaduano Patricio Cal

Brasil ao conclave, enviado pela União Panamericana, já ali deíra de Andrada e d. GileUe Bar

chegou. E adianta-se que o governo está constderando o assun- ros C. de Andrada.

to para ,lhe dar imediatamente resposta,' 'O nosso advogado, nascido nes- Antonia GU'aidania,' uma velhinha

..................................................... ta capital, exerce, atualmente, em de cabelos brancos, que costuma

Curitiba, alto- cargo n oLA.P,r. e .pedir esmolas. na Praça Clovis Be

conta com vasto circulo de amí- vilaqua, segundo Jicou comprova.

zades em Florianópolis, razão por- do, é proprietária de seis \ casai

, que muitos serão os cumpr'imen-' no bairro Jr!_liranga" que lhe dão

tos que lhe fôram enviados, on- considerável renda,
'

Iern, data em que recebeu o títu- Outro falso mendigo, Julio An-

lo de bachar-el em ciências [urídi- tania Mendes, é' dono duma casa

dic-as e sociais. e terreno no bairro de Santana do

Não de esmola nas ruas. Auxilie
as associações heneficíentes.

O aboDo ao funciona Sr. Dante Marforano E 'd-' d
'---.

'·,smo pernambucanR Concluiu, com ��an�e bril�a.nti.s atre Iscor ar,
<:

. 'ti mo, o Curso de Ciências Jurídicas, e tr-:a-I"na- Faculdade de Direito da Pon- li , ••-

REbrFE, 19
.

(V.A.) - Em ses- 'tifícia Universidade Católica do
sões consecutivas, as quais se pro- IHa de Janeiro, o nosso onterra
Iongarsm até 22 horas, a Assem- neo sr. Dante Mantoranó filho do

ib!éia Legislativa ac:eitou lJor.ma�o-I sr. Egydio Martorano ·e, ��ma. sra.
rra de votos, o projeto de lei reíe- Eulália Martorano, residentes no

1',:nLe ao. abono de Natal."As ga,le-! Municipio de S. Joaquim.
nas estíveram repletas de popu- Ao nóvel hacharél enviamos os
lares e funcionários publicas, nosso s'parabens.'

'

juizes, promotores e outros.' que �_-__---_

_.. vieram do ínterior 'a rim d� ím- '·.ssom,"o- a pro I"doo' pressionar. os deputados. Os re- 8 l\ S ti ":"
presentantes pessedistas foram,'! "I-a dR B dR Bra'""IIconduzidos pelo novo Iider Sr.' li ". U �,

<Barros �arreto. o qual demons
trou gra�de agilidade na tribuna
e rara bravura enfrentando não
só a Coligação, como até os apar
toantes das galerias. Dêsse modo
até certo ponto, o orçamento fi� zo��se no gabinete do ministro da

.cou isento de incongruências que
Fazenda com a presença ape�as

o tornavam inexCjuivel. Resta sa-
,do deputado Adroaldo �esqu,lta i

,bel' 'agora si somente o aumento
da Costa -e de al:?,uns fUneIOl1'arlOS

de impostos votado será suficien- daquela seeretana de Estado.

te para a cobertura em dia do pa- V d I R Jgamento do funcionalismo, .sensi- i a amos r.
v,elm�mte majorado para o próxi- 0---

1110 eXArcicio. Os jornais registam í Acba-s,e nesta Capital, proé�
o contrário em outros Estados',! dente do Lajes, de cujo munici
Dnde 'até a magistratura foi for- pio é operoso Prefeito, o ,sr. Vi

çáda a entrar em greve pOi' falta (!ial Ramos Junior.
de pagamenw de seus vencimentos, O ilustre administrador veio a

enquanto em Pernambuco desde esta >Capital tratar de inter�ses
-sexta-feira começou a ser f,eito o daquela prospera comuna.

pagamento do funcionalismo cor-
'-,,--,_ '----

respondente 1110 mês em curso. Nas Suspensa, DO Rio. a,rodas -fazendárias comenta-se que
o ex·ercicio financeiro será encer- '«Semana Inglesa»Tado com u.Jn deficit insignifican
te.

- \

fLORIA� OPOLlS - 20 de Dnembro de- 1950·

"

"

RIO, 19 (V.A.) - Foi empos
sado hoje no carga de presidente
do Banco do, Brasil o sr, Jorge
Dodsworth Martins, O ato realí-

vai distancIa f

�stes trairam

r

RIO, 19 (V.A.) - O pr,efeito
Mendes ele Morais, atendendo ao

apêlo que lhe dirigiu o Sindicato
do,s LOji'stas, permitiu o funcio-:'
namento do comercio carioca nos

dias 16, 23 e 30, que incid,em em

sábado, até às 16,30 • horas, sus,

pendendo assim o regime da "se
sábado inglesa" provisoriamente.

com mostrança de
lealdade .. ,

A esmola dada uas ruas agrava
o problema da mendicancia.

Mendigos com renda de mais
40 mil cruzetres mensais

RIO, 19 (V.A.) - Informam de

I
.alor superior a 350 mil cruzeir

São. Paulo que. a Policia daquela "amhérn é de .espantar a arrecad
capital iniciou forte .c'ampan]1ü ;,ão diária alcançada par vári
contra a falsa mendíoancia.: Lend�, ,1 êstes mer�igos "êóm as esmoI
apurado fatos realmente surpreen que obt.êm.\ Consultou a -poliei
dentes como 'por exemplo: o de por 'exemplo, Antonio 'Coimbra, a
existirem mendigos que auferem ligo funcionário da 1'elefôniea,

n

40 mil cruzeiros mensais. Maria nha mais de 600 cruzeiros diários
esmolando na cidade ,e gastand
êsse dinheiro com' farras e bebi.
das, e, que ainda outro de no
Sebastião Alves, alcança Cr$ 2 llliI
diário, que dispende com, mUlh'
res e Iiberalidades para com anti
gos, A polícia está agindo cam

maior" energba para limpar a ci
dade dêsses espertalhões. que rá
zem da caridade publica uma i
dustria altamente rendosa.

! -j ntonio P- Pereira
I '

-,--o '

Segundo nol�(;ias 'que nos che

gam de São Paulo, faleceu, ontem,
Da 'Capital daquêle Estado D sr.

A t" P p"
'

n onIO " ,e1'elra, ,ex-proprie-
tário de A MACEDONIA, nesta pra
ça 'e elemento destaca;do no comér
cio local.
O extinto exercia, no momento,

a presidência da Guarda de Vi
gilante Noturnos d,esta Capital e

R vice-Presidência da Associação
Comereiai de Florianópolis.
'A famiHa enlutada as condo

lêneias de "O ESTADO" .

Artigos de Natal',
- EMPÓRIO ROSA

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS.
I N F l A M A ç O E S,
C o C_E I R A S,
F;RIEIRAS,

Vitimas de «colera» os

.A :fOSSE NA IDADE Do CRESCI
MENTO

Cuidado! Comba ta a tosse e

fortifique os pulmões da criaill:a
com "SATOSIN" - poderoso

an-,tissético e descongestignante
,

das
vias respiratórias. Bastam _ aIgu.
mas colheres de "SATOSIN" fl_r_a

A comissão responsavel pelo sor- que a' tosse' logo se acalme, até ces·
f·eio da bicicleta marcoa, "KROON" sar de um!! vez. É. excelente r"!mé.
em beneficio das crianças pobres dio para ('ombater Gripes e 'les
do Hospital de Caridade, avisa friados. Peça ao seu fannacê'lBco
que a rifa correrá pelaJLoteria Fe- ou droguista "SATOSIN" - o' io.
deral, na ,extração de 23 do cor-Iminador '�as Gripes, Tosses e B�on.
rente.
,,' quites.

Sorteio

_,NUNqR EXISTIU �GURl�

NOVA DELHI, 19
'

,(V. A.) -, to, serias. Na semana passad'
Informa-se que os corpos de cen-I milhares de Jessoas acOrreram àq
terras de mortos e moribundos es- Ia aldeia a fim de obter a "�palharn-se pelas estradas, em tor- i rnedicin,aí que o menino Napa��no de uma aldeia do Estado

,

de, ba dizia lhe ter' sido dada por l
Orissa em consequeneín do ehole-,;, poder divino, Esta erva, subm
ra que ir-rompeu entre uma legião' tida a um exame foi dads com

.__ ,

.
. � inócua. O cholera irrompeu SCI

que' buscava' um remedia "divino i ta-feira. As pessoas atingidas, a

e cura-ludo" que eslava sendo dís-: regressarem para suas casas, rs

tribuido por' um menino de 12 palharam a epidemia nos Estado,
anos de. idade. ; Quinhentas pes- vizinhos, Há cerca de 60.000 P&
soas, ao que 'se informa; já morre- regrinos na area atingida. O g
ram :ga aldeia de. Rantal i, na In- r '1erno está prO!V;id'end,�ando Viaei
dia oriental. Centenas ·de outras I nações em massa e transporte pa
pessoas estão em condições mui- ra os que estão ameaçados.

Clube Qoze Cle Agosto
A maravilhosa feerie se aproxima

Quando se fala no' cintilante cenclo" con�Q todo); os anos, dêsde
baile de' gala de 31. nos V:;lstos sa- o 110SS0 eminente' preclaro vice

Iões, do Clube, Doze de, Agosto, to-I p,r,esidente da Hepllblica" dr. Ne

dos Os que ali hão de 'comparecer, reu Hamos, como tambem o ben'

ant,egozam 'a- visão da maravilho-! quisto e .pres�igioso Governador
sa "feerie" que, os -olhos dos as- II do Estado o ilustre dr: Ad�rbal

,
'

sistenles contemplarão cDín en-' Ramos da Si! va, e as demais alta&
tusiasmo e encantamento. Porque

I
autoridades civis e militares des·

convenhamos afinal que as r,efor-j ta ,CápiLal.
mas que foram feitas na sédc 80-! A maravi.lhosa "f.eerie" se ar
cial da tradicional sociedade, si- ximu, }\s obras programada.s pari
tuam-na entre os maiores e mais a séde do 'Doze est.ão ql1usi t�rrni
brilhantes clubes deste Estado. nadas, E assim resta aos seus a

O baile de São Silvestre, 'des- soci'ados e eOIlvidaclos aguarda·
lumbranle "reveiHoll" de requin- rem a cintilanle parada de elega
taelo luxo, ha d,e maior sensação cia quê terá; lugar nU,s aristocr

ter, üelo presLigio que o mundo ticos salões do "veterano" Club�
oficial dará à reunião, Jcompare- Doze ,

Crédito . Mútuo· Predial
Comunicamos aos nossos prestamistas e ao publico em geral qu'

em virtude de já estar novamente funcionando 'a LOTERIA FEDERAL
reiniciaremos nossos SORTEIOS normais a partir de dezembroj eJJ1

dia,nte mensalmente, pela ultima 'e�tração de cada mês.
Outrossim comunicamos que por determinação do Sr. Fisc(ll de

Clubes de Sorteios;----fica esta Socioedade aguardando o despacho 'da �u'
toridade competenfe para designar a data da realização dos SorteIOS
atrazados, face a paralização da LOTERIA FEDERAL, agora já em nO'

vas atividades. r !

Iss. Comercial de Florianópolis
Rua Trajano. 13 - Sob. ne uma' faixa com a legend,lt "UM�

Dezembro de 1950 LUZ NAS TREVAS"
.

Por solicitação da JuventudH 4) JULGi\,MENTO: a Comissãu
i OaJtólica, a Associação Comercial .Julg'adora será composta de re--

, • - COr
está patrocinando um COllCUI'.�O pre,sentantes da ASSOCluçao.,)
de Vitrines. subordinado ao títu mereial, da Juv,entude cató]Ic,�

10,:. t da 11nprens'a Escr:i.ta e Falada.
§

UMA LUZ NAS. TREVi,\-S, em co. 5) DIPLOMA DE HONRA: S�r.
memoração 'à data consagrada p,e" conferido ao vencedor do conc

la Cristandade, ·no Natal de Je- so artístico
'

diploma de hOnra.-
sus Cristo. emoldurado. .t
gão bases do concurso:

"

A- Associação Comercial conCl,
, ere

1) - DATAS: Inicial: Entre aoS( comerciantes. que qUlZ
es'-n

19 e 24 de dezembro e conconer que se ·empenhem ,

F' I 6 d"
, - d' - d ôsto artJS'

llla : a ,e JaneIro. ta sa emonstraçao e g o

2) MOTIVO: presé_pio, com or- tico, correspondendo assim �i"
,namentação, arttsti0a' da vitrine. I apêIo d�s moços católicos trall.S

.

3) DISTl'CO: figurará na vitri tido pelo órgão de classe.

'FV0Gcqanãe
Motivos de força maior ..•
Desculpem!

Guilherme ,T�l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


