
"RIO, 21 (V. A.) _. A COMISSÃO. DE .SEGURANÇA NACIONAL DA CAMARA, REUNIDA HOJE;' APROVOU
SERViÇO PÚBLICO CIVIL, DE AUTORIÁ 00 DEPUTADO ARAMIS Al'A,IDE, \ SOBRE O ABONO DE NATAL.
ESTE SUBISTlTUTlVO' COMO SE SABE, MANDA" ABRIIR UM CREDITO NECESSÁRIO PARA DAR AO FUNCIONALISMO PQB
LlTAR DA UNIÃO E AUTARQUIAS UM �ABONO DE NATAL COM O LIMITE MÁXIMO' D,E MIL cauzaaos PARA TODOS QUANTOS RCEBAM
ORDENADOS OU SALARIOS SUPERIORES A ESSA IMPORTANCIA E UM MêS DE VENCIMENTOS'},. QUEM GANHE MENOSrDE MIl. CRUZEIROS
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o único caminho da Paz!
BRUXELAS, 21 (V.A.) - o se- A RlEAÇÃO DA IMPRENSA

cretárío de E!"1taqo, Açheson de- ALEMÃ
clarou que O Exército do Atlantí- FRANKFURT, 21 (V.A.) - A:.
co' criado esta semana em Bruxe-I imprensa germanica seguiu <Il li

Ias "é o unico caminho, para man-Í nha geral' de que a Conferência.
ter a paz na Europa". Falando de Bruxelas foi um grande passo
aos jornalistas no aeroporto de para a unidade ocidental.. Os jor
Melshroek antes de partir para nais chamaram-na uma grande de

Wasbington, o secreárío de' Esta- monstração de 'líílidade do ocíden
do norte-americano afírrnou: "Te-l te e receberam-bem a decisão alia
nho insistido, desde que se cons-Í da de negociar com os alemães a·

Iituiu o Tratado do Atlantico, em' questão do armamento, ,em! vez der

que a unica maneira de manter a tentar impor-lhes um plano como

paz é construir uma 'fôrça sufi- uItimatum.

ciente, de modo Ia não ficarmos�....o...

/ com um poderio no vácuo, com a Considerada de' uu-Mediador o general Góis Monteiro -t��:�,i/ida:��es:: �����r::u pe!: Iidalle pUblica
.... �1I�, 21 (V.�"'".,,-, o vespertino

I p.ara conduzi� o Brasil nesta pe-. futuro d? pais, como lhe transmitiu 11,53.
'Diár-io da NOIte dIZ que o prc- rrgosa encruzilhada em que a ex- a impressão de outras personalida- O sr. Prefeito Municipal de RiOo
jeíado encontro entre o .presidente plosiva situação internacional co- des disponíveis como por exemplo, HOOVER E A IDA DE SOLDA- do Sul acaba de sancionar a Lei
Dutra e o Senador Getulio Var- locou o nos,�(') país. lo sr, Osvaldo Aranha, que conside- DOS IANQUES PAR�!\ A E,UROPA

gago entrou 'para o terreno concre- A esse .proposito. - prossegue o rou a entrevista de""Vargas sobre NOVA YORK, 21 (V.A.) - \0
{to, depois da �palestra' do chefe vespertino' - não só o general situação internacional como uma antigo presidente Hebert Hoover
do governo com o general Gois Goes declarou ao presidente Du- manifestação correspondente não disse hoje que nãc, deveriam mais

Monteiro., tra que, tambein ele,' oonsíderava só aos interesses 'do Brasil em :par.
ser enviadas tropas americanas

-O senador alagoano, ao versar as ul imas :

declaracões de Vargas ] tícular como do mundo democrático pare a Europa 'a1é que tenham

-o assunto teria não só aconse- altamente tranquilisadoras para o
I
em geral.

_

/

-
. oportunidade de estudar bem êsse

lbado o presidente Dutra a aceitar- ..o.....()�Q�Q�O�����.. problema", O velho estadista de

Padre An"oD.-o.I t' d I· t R· 6/ d I setenta e seis anos' de idade entre- I.tJ.S negociações que .se vem preces- seu os e .mpos o 10 rau e em gará hoje ao rádio e à televisão o esta' doentesande naquele sentido, como a as-
•

sentar a data do encontro para lo- de renda DOVO Prefeito seu 2.000.° discurso intitulado "A
. . '

go que o sr. Getulio Vargas che- ' ..; .

I
política �acionl�l_ na ,atual erise�·., 'RIO, .21 (.V.A.). - Noticias d,Er

t
. ít 1 Notí ia d o -RIO" 21 (V.A.) - O Tt-íbrrnal Seus amigos dizem que seu dis- Uraeania. Minas, informam que-.o-gtue ad eIs la1 capi a. 11 ICI n °t. u- F,ederâl de.Recursos em sua ses RIO GRANDE, 21 (V. A.) :_j �urso será um 'dos mais dramáÚ- f'amoso padre Antonio, que há tem-ros eta res aque e vesper mo :
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sao d,e. ontem. apreciou os

manda-I'
elXOU apre ei u a' e 10 rar

cos de- sua carrerra <Seus íntimos pos f'ígurou nos jornais de todo odíz : "Por sua vez o general Du- v
, ,',". - .lde: t· 'h" 111 d

'1 •
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", u sr dos d.e,. s·egu.r"an.ça Im"1). e�ra�,.los pelo . e, :V.,OS 0" ,-qL,
ie

'Y,l.l\ ll,""" 0C'4P_an_.,0., afirmaram que H,oover tratará do pais e do exteríor pelo seus míla-tra ,nao escon eu. na ::;ua pa es ra. " :<. ""'7\'
1
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'C�m o eneral G�is a 'satisfaç'ã:o ,Jorna�,��� ,Vl,ll��r \llla�!rgs;,!'e' 12eJa' ,f�(�; 51 :e;\�9:-�� - o,t.\J:'� �., e� �'llIQe el� pensa que deve ser a fu- gr�s, assIslldo�" por cen�enas .

de
g, . '� '.' ; .... l,prvf'ell,SáI"a'" .G'âbr'tela J!'úrt'ado de A-, ])Ul1', "f! (fI. j\'ugJlel {�i{,pastro More1-1 turfa, maneira d,e agir dos Estados mIlhar.es de ftels. de varlO,S pa1ses.Jlt1a cOlllluta do próesIdel1t� eleIto·. .
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'. raujO' Bastos. A medlda JudICIal Ta. "n es e exonerar-se, o r. Unidos em relação ,às nações li- e do BraSIl, se acha gravemenfeno que se refere a sua posfçao 1)e-

'

. .' M' . 'I ',r
'

. t 'd'
,

.' .-. fora Impetrada com o Ílm de anu- lIgue luorell a v,e ou 'parce o
vres procurando tornar efetIva enfermo guardando o leIto e as-Tante o atual governo. pois o sr. ...

t d' 1951 ". /."' -. . .

G t 1· 'fr 't ·tad '''fil
}lar atos do delegado' do Imposto orçamen o e.. a resistência ao comUlllsmo. sIshdo pelos seus medIcos Jose;8' u 10 , ar"as em eVl o '':

C ·n"'· t
'

, '"

'f t
- b'l· de Renda, que taxou os vencimen orre com I,�,>IS enCla que o Perguntado sôbre a provável Golba e Miranda Chaves· que foramrecentes maU! es aOeos pu lc,as" . '

, 'd d 'M·O' 1 u
. ,

. , ,

'
,

" _ tos dos lrqpetrantes em desacol'-. sucesso! o r. I"ue l\'LOrelra,

a., natureza de seu 'mscursQ fIoov,er chamados as pr,essas. O famosoataques a atua! admIlllstraçao, o "

,_. t t d P' f 't M·' 1 '
, .

I· [L1- do com a ConstltUlçao Federal, , es a a .re el UI"a' I umclpa, s,e·, disse que se propunha advertir a, taumaturgo de Urucama Já temque vem causando a melhor
.,' ·d·

t,"
.

)'ta-EdI' o V· '''1101· lOS' "_ ' '. \'. _.

. . que os

Is,ent,
a do ro8fe1'1 o llnpos o. ra o_cal I o s n I", .�,! "OPlllIaO publwa, amerIcana em re- avançada Idade � nao se sabe seproB,s,são nos CIrculas ligados ao

Tiveram os impejtran�,e\S ganho so conteI<raneo, sendo que essa lação à critica situação internàció, resitirá ao sofrHne'nto que o toro(}a,fete.
de causa na primeira instancia, nomeação seria feita pelô sr. Valter I naI. ' tura.Porloutro lado, a ultima cntr>l-,
mas a União. apelou da .sentença.' Jobim já de a�ordo com o sena

vista concedida pelo dr. Getulio
E ontem o Tribunal Federal de dor Ernesto DQrneles a fim de

'Vargas, na qual o presiáente. elei-
Recursos manteve a decisão recor- que, em fevereiro próximo, não

to d,efiniu os seus pontos de visUt .

d
.

f' d fosse necessária nova substitui .
. sobre a linha q'ue o Brasil deverá rida e a. jur�spru enc1a, Irman o

doutrina no sentido de declarar
$egu:ir perante os problema atuais, isentos do imposto 'de renda os
;teve a repercussão mais simpati-

profc,ssorps e jornalistas.
�a doB parte do presidente Dutra.

O presidente Dutra teria decla-

:rado que confia na habilidade I. e Não de esmola nas ruas. Auxml)
.experiencia do presid,ente eleito as associaoões benefici,entes.

Q IUIS.ANTlGO DURIO DE SANTA CATARINA
� • D. 6"'_Ma 8WNEI NOCETI - Diretor .�:r. RUBENS DÉ ARRUDA IUI08

'o encontro Dutra-Getulio
nO 51; decretada pela 'Câmara dEt

Vereadores, considerando de utilt
dade pública a Sociedade Médica:"
Odontológica e Farmacêutica, da

quela cidade, a 2à do Brasil e a

ia de Santa Catarina.

ultimas' ses·

Articulavam uma greve geral

BOGOTA', 21 (V.Ã..) �s me- der lutar na Coréia. O ministro

�bores soldados d,e infiantaria da �estrepo negou�se li informa,r, poI'

'Colombia foram escolhidos para motivos de segurança, quandQ o

formar um baLalhão que será ,en· referido '�ataIhão chegará à Co·

"Vjado para a éoréía a fim de, re�' 'ré�a. '

� t
.

das N'ações Unidas O "Batallião, Colombia" será a
,J.'Orçar a� ropas •

.. '-d d ·1· fI AIA H 1 'd 21 (V A )- O'-o
A f tn olomoiana foi aceita prunelra- um a e mI ltar do piais -",,' o an. a, �. -

.o er.,.. c .....
. .

d frt B·l H I d J
'

'''calorosamente'' pelo S,eneral Mac a ,partICIpar e �m _

con 1 o em· l'aSl e Ia o an a cone Ulram

Arthur, segundo um' comuncadci alem mar. Ab.ultIma v�z que as um acordo de imigração, "pelo
d D t

.

t de Estado de tro-pas colom Iana,s estIveram em qual ambos os países concorda·
o epar amen ·0

•
/'

W h· t ação fOl- ,em 1933. quando houve ram com o I,lstabelecimento d,e
· as mg on. ..

t p" I'· I I d B ·'1 O
·

O .._, ,t lh':- olomb'iano constá- uma dISPU a com o eru, a res' co omas 10 an ezas no r�sI • s
ua a ao c 't .

'

1·
.

tA· t·· t h I d
-

t
.

á
... on'I·ngente de peito de Iml es. ntenormen e, Imlgran es o an eses serao TeU,

·

UII' o prImeIrO c c,. '
.

tropas latino-americanas a :partir tmham estado em combate em nido.s em árelas de colonização on·

f t d Coréia Será in� Tukan, Equador, em 1862, de constituam não mais de 25 porpara a roen e a .

•
.

te ado, 01' 1.080'"' oficiais e solda- Um navIO da esquadra
.

co lom- cento da populaoão. Os campone·

d
gr .

f'
p.

b Inundo de um biana 'a fragata "Almirante Pa- ses holandeses e suas famílias' se·
os e Icara so o co <

"

• �-�. .

•

1 t I d dOI·S nlaJ·ores ! dilla" tambem esta s,e preparando 'rao autonzádos a trazer conSIgoenen e-corone e e . '. . .

.

O
.. t/, d E Lerior Gonza· para mtervlr na guerra coreana, gado e lllslrumcnlo,s de traoolho.mlUls I o o X ,

t
.

d S 9-
•

b'l
.

,

lo Rest�o que está respondendo A�ualmente es a . anco�a o em
.

an '. go�erno .

raSI eIro
. con�ed,era.

I
.. t' ,

da Guerra�' decla. Diego, sendo submetIdo a tr,ema- Isencao de Impostos fed'erals por;pe o .mmlseno,
f·
..

d E t d t·· ..

tt d 'homen - do bata mento por o IClaIS os 's a os res anos aos ImIgran ,es tioJande-rou que o Os os " .

"

,lhão mostram-se satisfeitos por po. Umdos.
'�,'.

sões. a Camara Municipal de Rio
Grande ,aumentou ps' subsidios do

prefeito e dos, vereadores, no ,pro-

.F ,.
- b t Ihão de elite que

ximo e._xer_cici_O.--_orma!ao. o, a a \

,. BRINQUEDOS
"sera enVIado para <.�a Coreia EMPÓRIO ROSA;

ImjgraDt�s para
o Brasil

Oão, uma vez que, cO,mo se slabe
o cargo de prefeito deste munici

pio. é de livre nomeação do Exe
cutivo.
Em' uma de 'suas

'1
...

-RIO, 21 (V.A.) - Há vários longe que o seu intuito, pois jâ
dias, vinha a Policia Politica e�er- se tinham disposLo a fazoer infiI'
cendo severa(vigilancia e tomapdo I' traoes na Panàir, no Lóide Bra-
as provid{)ncias que se vaziam .sileirü, na Companhia Carri.!', Luz
necessárias no sentido de impedir I e Fôrryll! e na Comércio e Navega�
que ,elemenLos agitadores COnse- ção. Agindo com presteza, as au·

gui.ssem o seu objetivo que era o toridades policiais conseguira'ín'
de realizar, dentro de breves dias, pr,ender todos os empregados das
um movimento gr,evista em várias emprêsas já citadas, que s,e encon

emprêsas' de {ransporte, de nave- travam mancomunadoS com os.-

gação ·e tlamtem da industria. promotores dlll! greve, a qual' tra.
Assim é que os me&mos-clêÍllen- ria, como era de 'prever inumero.s

tos d,eram inicio ao .seu trabal}?O' pr,ejuizos à vida da cidade •. Aléni
na F�'brlca de Tecidos Bangu, das pris,6.es já 'efe!tuadas, ootra�
onde foram presos vários operá'- diligências estão sendo procedi,
rios. partidpanfe� dO' movimento. das para desàrtieular compl,eta�
Iriam, os agitad.ores muito mais mente o movimento.

Reestruturação da 'Iis�alização bancaria
para combater o cambio negro

ses.

RIO, 20 (C. P.) - Com o abjetivo de aparelhar melhor a fis,:aliza.
ção bancaria, a direção do Banco do, Brasil esta procedendo a reestru
turação do seu. departamento. Para dirigi-lo,. com /função oe, gerente',
acaba de' ser designad6."o funcionário Luiz Pedro Gomes, que desempe.
nhava as funções de sub-gerente da agencia c�tral. No momento, cuid"
ele da escolha de seus au'xiliares de confiança, que estão sendo postos
à sua disposição. A 'primei�Á providencia· do gerent� da fiscalização
bancaria foi instituir o rodizio entre os fiscais encarregados- de exami.
nar as ativíâades dos bancos, principalmente na parte referente às op'e
rações de cambio.

Desse modo, éspera-se ·que aquela fiscalização se torne eficiente, no
sentido de evitar a pratica do "cambio n�gro", cujo exel'ClCIO traz
grandes prejuizos ao pais, eom o �nfraquecÍil11ento das nossas divísas.
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A' NOSSA COMPANHIA.·

I
/

PORTO ALEGRE
I

( (
-,

'.&çã� enl beneficio--Rifa' _
Elimine ai

ESPINHAS
A cauSa (o.'atida no 1.0 Di.
Logo á primeira aplicação, Nixo

derm começa a eliminar as espi
nhas como si fosse por mágica.
Use Nixoderm á noite e V. verá sua

pele tornar-se lisa, macia e limpa.
Nixoderm é uma nova descoberta.
que combate os p a ra s

í

t o s
da pele causadores das espinhas,
frieiras, manchas vermelhas, acne.:
tmpíngens e erupções, V. não po
derá libertar se destas a f e c ç õ e s
cutâneas a menos que elimine os

germes que se escondem nos mi
núsculos poros 'de sua pele. Portan
ta, peça Nixoderm ao seu fanrtã-

- .oêutíco, ,boje mesmo. ') nossa ga-
-

.. MiXoderlll';���Jo�
Par. " II,c;6es CulAalll proteção.

AVISO I,MPORTAlf,XE ./

O responsavel pela rifa de um automovel Mercury, 1948
seguido de outros premíos. inicialmente, para beneficio da
campanha politica do P. S. D. e, posteriormente, em benefi
cio da' Sociedade de Amparo aos Tuberculosos, avisa -nos Se'

nhores Portadores de' bilhetes (brancos e amareles) 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

Uma casa e um terreno à
Avenida Trompowskí, .52.
Tratar o prêço, na mesma.

VENDEML-SE
lu ,residências, com grande area de terreno, situados à rua Frei_

Oaneea, nrs. 1-52 e 158.
'

'l'ra,tar à Tua Sald,a,nha Marlnho,' nO 18, díáríamenbe,

VENDE-SE

/ OURAVEL
• Elaborado com material betumJuoso
inalterável e libras de alta resistência.

• Recoberto com mineral refratário.
• Moderníssimo sistema de labricaçao
norte-americana.

• Pesa 5.1/0 Kgs. aprox. por mt2.
• J.oOOmts2.fransportam-se làcilmente em
um caminhão pequeno.

• Requer mui pouca madeira para sua
colocação.

tCONOMICO
.'Baixo custo inicial.
• Grande economia no transporte.
• Mrdeiramente levíssimo.
• Colocação lácil ,com pregos comulI&

.. ,

� .

, : ONDAIITs/A
I....",JIJWWIr,CCAIXA POSTAL 3398_ SÃO PAULOr /

. "

,

-Dístríbuídores em Santa Catarina:
CARLOS HOEPCKE SIA

II V A 1,y U � A S

�.� .. �.s pe �"M�.�), • "

:'!

MAIOR ESTOQUE �
Atlântida .:Radio/Cal. Lda'li,

Rua rrajQDo� 31
,

f,

AVISO
A Contadoria Seccional junto à Delegacia Fiscal em San ....

ta. Catarina avisa os Senhores Chefes de Repartição que os;

empenhos de despesa deverão ser emitidos até 31 de dezem"
.

bro, na forma do art. 2 da Léi 869, de 16�10A9, e, de acôrdo
com o item VI da Portaria nO. 321, de 25:11A9 (D.O. de 29--

11-11-49) do Senhor Miíiistro da Fazenda, comunicarão à

Seccional acima na primeira hora do expediênte do prímeír
ro dia útil de 1951 o nu'mero do último conhecimento do em>

penho extraído.
,

Al-váro Accioli de 'vasconceüo« - Contador SeccionaZ

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

BUSSOL.A
......

á sua revista

�A:GUARDEM.

(

Escritório de -Coota- A'V I S O'
belll-dado ',S·anta o Clube, de regatas Aldo=

U Luz, comunica aos possuidores-
"a'ta'"-rl"n!ll dos bilhetes da rifa de 2 apa-

. . .

U .. 111 _', relhos de jantar e café, que=
Dirigido e.oríentado por te- devia correr no dia 23 do cor

cntcos diplo�ado� e compe- rente, que a mesma' ftcará.
tent�s. 4ceIta-se qualquer transferida para o primeiro>'
serv!co atinente ao �ra�?, m-I sabado de fevereiro próximo.
�uSlve correspondência; �,' A DIRETORIA,

Preços módicos.
. ,. ' .. _ . , ... _

Cx. Postal, 3�8. Floríanõpolís
Rua Crispim Mira, 41

Sta, Catarina
'CLINICA E CIRURGIA DOS 0-

LHOS - qUVIDO - NARIZ E GAR'
GANTA DO

DR. / J,. J. DA'RBETO'"Borteío Formado pela Faculdade Nàciona}
:le Medicina, dá Universidade dp
Brasil Ex·assistente dos Serviçoa"

Ie Oft�almOIOgi�, do Professor Caldas"
Brito, dá Policlinica Geral do Rio
le-1aneho, e de oto-rtno-lartngologte,
lo Professor Leão Velloso, Hospita}r
Moncorvo Filho.
, Consultório: Rua Trajano, nO 3:1;(
lO andar
Atenderá, diariamente, a partir do'

lia 1° de Novembro no horário da'
\4 ás 18 haras.

'

A comissão responsavel pelo sor

teio da bicicleta marca "KROON"
em beneficio das crianças pobres
do Hospital de Caridade, avisa

que a rifa correrá pela Loteria Fe

deral na extração de 23' do cor-
,

rente. '

fRAQUEZAS EM GERAl
VINHO CREOSOTADO
"�ILVEIIAn

Perdeu-ae
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. GraF'''-- ��

com Cr$, 1.<;>00,00 (mil cruzei.
ros) a quem entrega-lo á Sra.
Dr. Osny de Magalhães Ma.
chado - Rua D. Jaime Cama
ra, 40 - Tel. - 1186.

'lO. • • • •• • .

Para -colocar SOLA;
,em' seu Sapato

PRO.cURE

Oswaldo
teleíon es 1536 e 1"324

P.15 de Nov. n. 22- 2'. andar
�----------------------

..
-

••••• -o.o.
_.

A esmola dada nas ruas agrava
o problema da, mendícancía.

,
'

" /'

Atlânlida . Rádio Catarinense Limitada
apresenta lÍIal� ·2 insuperav81s modeloS' para '1951

CAKACTf-�RI �TiCAS :
= 5 valmllas:: Ondas: longas de 550 a 1.700 kc[s; curtas 6 a 18 mcs. 50 a"" 16 mts. ;

;; Alto-falante 61[2 polegadas, tipo pesado : Tomada para toca-discos. -

\

... Transformador universal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts V.

:: Variavel de 3 secções: FI com nucleo de ferro: Caixa de IMBUIA de luxo .

:: Graruie alcance ::; Alta sensibilídade : Som natural.

./

Modelo ARC-5-P

,

MôdeLP ARC 515

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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linho para vestldos e 'tailieurs metro por Cr$ 8O,O(f
Calças de IropicBI para praia· a Cr$ 98,00

Saias pltssedes a
.

Cr$ 145,00, na A MODELAR! !!
Clube Doze de

I
,_

Panelas .de Pressão ARNO
a Cr$ 5tO,00

Grelhadores, E.létricos
-

I

_ -il Cr$ 300,00
nft Elefrolandía

Rua Arcípreste - Paiva -- Edr. Ipase - Teneo

.Irmandade do S. Jesus dos Passos
�

, e Hospital de Caridade
,I:@MANDADE DO SNHOR JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL

DE CARIDADE
FUNDADA EM 1765 - ANIVERSARIO DE FUNDAÇÃO

I De ordem do Snr. Irmão Pfov;edor desta Irmandade, con

vjdo OIS Irmãos e irmãs para, revestidos t;le suas insignias
(balandraus e fitas), assistir,em as solenidades oom que esta

, Irmandade comemQrará ,o seu 1860 aniver,sario de sua funda'
, ção. �'

Agosto
GRANDIOSO BAILE DE SÃO SILVESTRE NO "12"
Quem como nós que conhecemos as antigas sédes 'do Clu-

o, ,Sr. Artur
be Doze de Agôsto, nestes trinta anos, naturalmente, compre',- Faz anos,', hoje, ,�u'

�

':Souza e Silva, funcionário da Fa ende O louvavel esforço e a vontade ferrea de' ir' sempre para
-culdade de Direito de Santa caf.�-I' trenteque tem demonstrado com galhardia o nosso delígen
lJ'ina. ' te industrial sr. José Elias, na Presidência doveterano CÍube,

_

. �assou, hoje, o aniversário onde gerações e gerações tem passado brilhantemente."
,

.natalicio do Sr.' Cap. Romeu De, A t éd' '"

1 t f" 1 ef d d PI'
a ual s e, depois das reformas radícaís sorridas apre-" ay e, o reia r arma o a oI,

•-cía Militar. senthaiSe imponenlte, del�pertanddo franc� enttUSiasmo nos que C', l�' n e.: .;.D 1Bôa:;-Pes(as) con eceram aque es sa oes on e se movimen aram poucos pa-
Recebemos e retribuímos -votos res, num ambiente acanhado e sem nenhum atrativo. _ RITZ _

' Emoções' ainda 9ão sentidas .num

�de BÔ'aS-Fe�tas q�te nos, enviou oI
'. Hoje a �é.de do "12" está ricamente apresentavel, 00m As 8, horas filme espetacularx!

.s�. Arolde Cal�eI:a, Inspetor Re
sua longa faíxa de espelhos, em derredor do salão, com a pro- AGUAS SANGRENTAS D<)MINIO (DE \BARBAROS"glOnal de Estattstíca.
f "1' ,- .

, Colorido Pedro ARMENDARIZ _ lIenry,'

"FORMATURA ,uza e feenca I ummaçao círcundando os forros e as paredes,
com FONDA _ Dolores del RIO

.' - Agrônomo Hans Georg - naquêle maravilhoso ambiente.
Randolph

'

SCOTT Margarite No Programa:
- Sippel - Agora, com o aíargamento sofrido, podemos admirar as CHAPMAN 1) _ A Marcha da Vida _. Nae,

,;_-=- Acaba de colar grau de en- magnificas arcadas, as colunatas, de aspetos grandioso. E No Programa: Preços: Cr$ 5,.()0 e 3,20c�enheir<i-a:grônomo pela Faculda por tudo .ísso. pela legião de DEBUTANTES _ senhorinhas 1) _ Imagens do Brasil 88 .-, "Imp. 14 anos"
de Nacional de' Agronomia da U

CECI VIEIRA ,DA ROSA _ RUBI MARGARET CAPELA -::-
Nac. IMPERIO - (Estreito).uíversídade Rural do Brastl, :) Sr
2) _ Metro Jornal _ Atualidades 8 horas

Hans Georg Síppel, filho do sau IRIA ZAPPELIN - ROSA MARIA DE CAMPOS - ARLETTE
Preços: Cr$ 5,00 e 3,20 HERANÇA FATAL

.doso dr. H. G. Sippel, cirugião NEVES GONÇALVES - LORETA ' GANZO - EVANGELIA "Rigorosamente Proibido até. : Tim Hall
"dentista. SAVAS MADALENA SEARA LEITE 'JANDIRA (

,

18 anos", los PERIGOS DA REAL POLICIA
VIAJANTES PELUSO - VERA FIALHO - MARLENE ABRAHAM _ ODEON - II MONTADA

- 7 e 8 Eps.

VL!r. Isaac LOba�o Pilhto dêsde já pode-se fazer um julgamento sincero do que ,será"o As � horas
.

'

IMPERIAL
- la aérea seguiu, on em, pa, "

_ ';, . Um dos maiores sucess-os mu- Finalmente HOJE
'

Ta o Rio de' Janeiro, onde passará, BAILE DE GALA DE SA:0 SILVESTRE, na �lte de 31, onde �ais da temporada! ' REABERTURA
as festas �,e Natal" o Sr. dr.

Isaacf'
O grande mundo social tl�sta Capital e quiçá de outras cida- Romance enternecedor _!;_o,m mu- (Coiápletamente Modernizado,Lobato

'

Filho, 'I'ísíologo do Hos des vizinhas desfilará pelos salões cintilantes er enganaIados, sica sublime! com novos aparelhos)
.pita I "Nerêu I!'amos". ,

' t;a'es de ala GINO BECHI - em - As 8,30 horas
Dep. Ilmar Corrêa mo seu� . J g." ':' -.. . A CANÇÃO 00 BOSQUE

/.
Um dos dramas mais sentimen-

- Da Capital F�der�l. regres- O baile de 31 marcara epoca nos anais sociais de nossa
( ESTRADA DEL BOSCO) Itais já ",�roduzidos p.elo. c�mena 1

,-sou, ante-ontem, VIa aerea, o sr, terra. /

'

, Uma historia baseada 'na Ietra Um f'ilme que -vai dírêto ao co.
.dr, Ilmar de Almeida Corrêa, ílus-

,

, -' d,a canção-titula!
'

I ração,' provocando Iagrimas sen-
"tre

.

deputado ?l?ito pelo Partido O .va'I' empalou em Sa-o ,F do Sul ,Estrada, deI Bos,co.um dos ma�o-, tidas! ,

,SOCIal Demoorático.
. R �

,

'.
'

res sucessos mUSIcaIS do ano.

moI
ARTURO DE CORDQVA em'

NASCIMENTO',·, .
.

. ...._
'

"

,'. terpretada na MIa pelo
.

proprío 5 ROSTOS DE MULHER
- Acha-se) em festas, com ti, C�nsoa?te _�QtlclaI�lOS. ex- LIga Jomv:lense�_� ,I?�s_po,r,: -mN6.."BECHr: ,'- � .'

=.
,- "

;' .

com
.nascimento, a 18 do corrente, na cursionou dom�go a CIdade tos.

. ,

'. No 'Programa: \ Pepita SEIDtADOR'
Maternidade "Dr. Carlos' Corrêa" de São Fra:ncls�o �o Sul a C? cotejo travadAo .entre o

1) __ CineTandia Jornal Na-, 1) _ O Esporte na Téla Õ1
-de linda menina, que receberá na -br�va .equipe �rmclpal d� A �lvI-c�leste e o. grémio san-

cional.
.

Nac. '

'pia batismal o nome de Tânia·Re· vaI,. více-campeao d�.Capital, L�anclsquense fOl. arduamente Preços: Cr$ 5,00 e 3,20 I 2) _ Rio de Janeiro _ ShGrt.
.gína o lar do sr. Walter Dias. que teve por adversário �,�or- disputado. terminando com "Imp. 14 anos" _ ,,3) _ A voz do Mundo _ Atuali..' ,

te "onze" do Clube Atlebco, um emp�te de. 4 tentos, resu}- _ ROXY _ ! dades
.

,0",11.'ecrllatl·VO Club'e' local, detento�_pela 2� Y.ez con- t�o satl�f�tono para o �re- Unico ma I Pr,ecos Cri 6.20 (unico)\J secutiva do titulo maxl1no da ml_o de Júlio Rosa.
Um' fil�é &8nsacional eletrizante! "Imp. 14-anos�

';.0Cp�!�2!�!�0 <lia 23 Cancha para a disputa do ))rasi� NI-ltlAnho promovid,o, a' te_,nente,do corrente este Clube fará
I

ti d bIt'realizar em seu salão�imatm elro e o a ao ces o Pôr ato do sr. governador vendocse em todos 'com uma
,soirée com inicio ás 22 ,h�oras, Segundo soubemos de fonte sivelmente ainda êste mês 01'- Aderbal Ramos da Silva; acab� t�c�ica �super�el e uma dis·

d
' ..

1" d construça-o de !Ser promovido por mereCl- clplma tllgna ue altos louvo,'-Não de esmola nas ruas. Auxilie I fidewgna, o sr. governador enara o mlC o a
.

t
-'

b'd d'd' de uma moderna cancha de mento mtelectual, ao P?�to d�; res, em rece 1 o gran e nu-.as associações ben�fici�ntes.' Aderbal Ramos a SIlva poso
bas ueteboL 'ara nela ser segundo tenente da Pollcla �l' mero .d� abraços e telegramas
efet�ado em �arço do ano litar do Estado onde conclUlu I de f�llcIdades, tanto pela con·

vindouro', o Campeonato Bra- com brilho _invulgar ? .c.�lTSOI clusa? do curso �om?, pela
sileiro de Bola ao Cest9, desta de Preparaçao �e. ofICIaIS, o sua, Justa

. pr?,moçao. C? Es-
vez ar 'anizado 'ela-' loriosa llf"SO jovem e estimado con' tado ,EsportIvo, cumprI:rt;lenFederagção Atlétici cafarínen- terrâneo �ewtoh Lemos do ta-o. Ipr�ze.rosamen'te, �e�Jan'

Prado. ;, dO'lhe mUltas prosperIdades.se.
N'ltinh'

.

Será esta mais uma contri' 1. o, con�o e maIS. co·
buicão do ilustre chefe do exe- nhecldo. nos melaS esp.�rtlvos
cut[vo barriga'verde aos espor- da Capl�al, tanto que Ja teve

tes catarinenses. oportumda�ie �e .oferecer aos
clubes AvaI, FIgueIrense, Cole-

A esmola dada nas ruas agrava giaI, Atlético, Bocaiuva, Ubira' TINfA,S PARA PINTURA
o problema da mendicancia., ratan j Barriga Verde, hou- � C O T T -o II A R

ANIVERSARIOS

Cr$ t.750�f)O
")

í

,{

o quanto custa uma enceradeira

A R tf,-O
'ÉL _É C TRO LA N�D I A

Se ••co querel& tiCi;I ,
De modo taci! e elegal
Fazei hoje uma interição
Credito Mutuo Predia

,.a..�...�...�...�...�...�...�......�...�...�...�...�...�...�...�...�...�..�_�..!++�.. �'t�...� � �...�...�...�...�...�...�++,�...�...�.....� �. � � t' � � � � � � t' �'�." � �_�, � t'_��,"_�+'_�,......,AI �..t'_If t' t'"t'�t' � � �_� t' ,. � . ..,� - ,

i NATAL--Jesus nasceu--NATAL
,I

:�I'

..�. � O Empótt·lo Ros,a oferece os melhores artigos de natal

Xlti"
� , ' i 'pelos melhores preços..... TA

'
.

4l�� amaras-FlgO�-Passa�-Nozes-Amend?as-Avelãs-Chocolates-Balas-Brinquedos I;:�t..' 'de ,92:1alquer tIpo e rIcas BONECAS. Cestas de Natal (as mais lindas) por �:.�,�t." IJ �;l qualquer preço e para qualquer bolso. �t.�t· Os proprietários do Empório Rosa,' agradecem aos seus clientes a prefe-

i�t -; rencia com que �empre foram �istinguidos. 6.x no transcurso de mais uma , �
t.+ 'data maXlma da Humamdade desejam aos seus freguezes, �.�"...�. amigos e ao publico em geral um (, ,"

�: Feliz Nafal e próspero Ano "Novo ,
:� v- SALVE 1951 �i�:, '

'-
-

_ �...y _�
...,.�:*:�:�:�:":�:+_�:�:�:H:�:�:+;:�:� �:�:+j:�:�:�:f(�:�!�:�:�+!:�:�:�:�:�:�:�:�:�:��

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

I
Dia 10 de daneiro

As 7 horas .,;_ Comunhão Geral dos Irmãos e Irmãs

As 8 horas - M�ssa com sermão ao Evangelho.
,

Consistório, 21 de dezembro de 1950

Luiz S) Bezerrp. da Tt.indade - Secretário

, ,

Rra ArdpreEt\:l Faiva - Bdificío Ipasel-Terreo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Pedidos comRepresentante
PS.fa Sànta Catarina

DORIVAL S. LINO

I
EdifiCio. IPASE - 2. andar

ICaixa/Postal 260

"') FI�rianÓPOlíBr=_S. "catarina

4

I Or�' CL...·RNO·'.."'::G�
aALLETTI

ADVOGADO
Crlm•• cf.,.l

OODltltu!çao d. SQCtdud_'
NÁTÚRALIZACOE �

.Titul08 -Dtlolal'Gt6rioa

Radioterapia por ondas eurtaa-,EletrocoQulAOiO-
RaioB Ultra Violêta e Infra Vermelho. '.

Consultório: Rua Trajano, nO 1, 10 andar - Edific!o
do MonlepiQ.

Jo._
,

,Horirio: DaI IJ As t2 bora. - Dr. MuBll.
/

Das·15 ás 18 horas - Ora. Muni.

Residência. - Rua Santos Dumont, S•.Apto.' L "

� Agencia Geral pa'ra 8ta '; CalanD8
. Rua Felipe SChm1dt, 22-Sób.

Caixa Postal. 69 - Tel "P,'ot,ectorõ" __. PLORIANOPOlafS
'. �

,.....--__.... _....._.__.�__�_ ..l. ------ -"'--

_ ..... �
-_

EeClrlt61'io • R••id.nol"
RllO Till'adentc'J. (1,

IFONE •• 1488
I

;__""---"

DR.I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respirqtótio

TUBERCULOSE
. Círacgia do Tórax

Formado pela Faculdade Nacio-:
nal de Medicina. Tt"siologista e

Tisiocirurgiãd do Hospitál Nerêu
Ramos. Curso de especi(lZizaÇão
pelo S. N.,. T. Ex-interno"·e s«.
assistente de Cirurgia do Prof.'
,Ugo Pinheir�Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe SCbmicrt,:18

.

Consultas, diarÜ1m�nte,"
.

das 15 às 18 ho ras.
Res.: Rua Durval Melquíades,

128��:;::a d�:a;b,
.

DR..� WLADYSLAWA WOLOWS.KA MUSSl
e

DR. ANTõ'NIO DIB MU&SI
Médicos

Cirurgia-Clinioa GerQ,l-Parto.

Serviço comp�to e eapecíalisado das' DOENÇAS DB
SENHORAS. com modernos métodos de diagnóltico e tra·
tamento. ,

•
e- COLPOSCOPlÁ - lUSTERO - SALPINGOORAFlA - 'ÍI:�-

.

..'

;t�,giISMO BASAL
.

�
�.

cóMfiÃN1i1A
....�1ilNçI1fÁ&BAiíiA--;;

....n:� i

i fudada em 1870 - Side: -lAHIA
�. _, INC-N;DlOS F.i TRANSPOR'L'E8

� .. Clful.o Bal..c. li. '1'" .

CAP�Al. I! I;lESERVAS ••.• �':.••••
-

... Cr,
Reaponaabildadea .••••• . ..;... : , . , . •.

_ CrI
.

Receita .;.... • ••• ,.. • ..•. :, .••..• ',.' , • Crt
Ativo .••••••. • .•• ", ....•.. •.....••. CrI'
Sinistros pago. DOI. lUtimoa 10 anoa ..•• CcO
Reaponaabilidàdea •• ,... .... . •••... ; • Ctt

/ -Di.retorea:
Dr. hlllpllHo dOUtra Freire 4e CarnU... Dr. Frase.. t. II.

.' .tllÚio 1'1'•• Dr. Joaq_i. Baneto d. Ar.Ajo • "... .tln... ,
.,.,,_-.rJL-...,_-...--:"'!"__ ..:-:...._-.....-:&-_..,_-..�-......-.....

-

..
- .................. _"••-_,-..-.., •• _ ;.-__• __ ••••• w

10.100.11841,10
'.973••01.711.17
.

11.05S�,1o
1.2.1711.II01.eo
".118"',111,10

.

71.7."401.101.,)0

... ".

s e e e SoeIA ... ;

PORTO ALEGRE

,.,- '�UA VOLON ,'ÁRIOS DA PÁTRIA N.� 68 • 1.0 ANDAR

CAIXA POSTAL, 683 • TELEF-ONE �640 • TaEGIlÀMAS: .?OTECTOR».

,/

fDr.. Mílton Simone Peleira
.

Clinica Cirurgica
;;)

-

••leatiu d. Senhoraa

_.,I' CI}URGIA GERAL
_ t.. Serviços dos Professores Sene

!Acto ílontene8ro 'e Piragibe· No·
gueira (Silo Paulo)

OoIllultu: l)a8 U ii 17 boru
,a.. Fernando Machado; 10

,
'

".iII! • -

Tl'i:Jn.'por tê. COlO o I· (; t J. t'J i () d.

_-<. são FBAfUlSCO 09 SUL para N�ví YOBK /

, Lnfo.maoõ•• Gomtt.' Agent..· .
. •

PloriaoôpOlil -_ Carlol Hoepcke.S/J\ - OI - Tetetoae 14tH (. li: d. ,ele,:.

) Sã� Fr.neillco do 8u1-C.rlol ao�pcke S/A -(::1- Teleb,a� 5 d )) � 'tMACÍt

o Haltio

..... -..

RADIOTERAPIA
"RAIOS· X

DI. Mffl)NlO MODESTO
Ateade, ....e.te••• Hospital ft CutU..

Dr. ' -tini' Nevts ·"O:,..<PolydorÔ -E. i.lhiato .:
' ..

""ter d. Materaidade ••'il.. t.
·

•.stco • ..ne....

B..,I&.I li. CUI4ai. .. .tloapltal de CarldacM ·doe n.

CLlNICA' DE SENHORAS' - CI· rianõpoli•• AMlstente da

RURGIA PARTeS Maternidade,
JialDóltico. eontroíeue tratamento loenç.. doa órgiOl ·lnternOl........

,..eclaDudo da gravidb. Di.UJi· dalmente do cora�ió .• 'VUM
li_ da tMlolelC!ncia e clt menopau· J�çu d. tirold. • demais .ac.
.. Pertubaç6es mellltruala, h�,,· doIu, lnterllU »>

'

��s.e.tumorea do a,parelho _ni� ,'lbIlea a cirurgia de .e.wOI'•• -
II feminino.

'

Partos

.....çõea do utero, ,0d1'101, trom· fISIOTERAPIA - ELEt."'I'ROCAJIoo'

';-u, apendice, bkniu, �,etc. DIO'GRAFIA - METABOUSIlQ

;tmrgla 1l1i.tica
_

do perinéo (rU' BA.M.L

=�TENCI.( AO PARTO' B 'Opa- (O=�e��O:�:::'a ..
RACOES

. OBSTBTRIC.� CU .

t_lIlÇU glandlllare.;""�d., od-
·toa, blpopitle. ete.) _4' \

'

'''---ia.. nel"VOIoa _l ElterillGad•v.......�
, \.

Relini... ','
,'. I

o..'altório R. JO,lo Pinto, ,- 'feL

�1 .

Rwd. R. 7 de Setembro � .dit.

MI. ti Sousa - Tel:,S-4S.· _/

CONSULTomo:
.

Rua Vitor MeireIea L ti
Fone mandal 1.'781

RESIDOCIA: \
• ..enida Trompowatl II

Fon� manual .,..
.

---------*---------------

;D,. Roldão ConsoRi
).

CIRURGIA GlCRAI. - AI.TA (Soo'
amlGA -_ MOLtSTrAS D. _ IPI"

NHO:RAS - PAtTOa .

hr1udo feia rU1llclaQ lia· .... '

_ .. UalftrII!dade ele Sb ......
u4e foi ...Iatente por ftr!eI ... ..

. iler"rioo Clrirlico do Prel., �
c:lIftII.....

Ciraqia 40 eatl>mqo • .... ........
ru, lateati_ delp4e • p-. .....
de, ri... .,-õ.tata, besip, .....

mm. • _,.•. V� _...,.
ceie. nri_ ........

Coualtu: na. I 'a 5 lI.onIe, • ,.
l'eH.,. SeIualdt, 21 (a.tta. da c....

Par.ile). Teltof. 1.591
Ilul�ada: Rua 1:_ Jam.. .u.;

TeJit. II. 164

Dr. Newtolt d')\vil.
. .:tnIqt. ceral - Doe.sc;aa d. s..IIa..

1:.. - Pro�tolqla
J!'l.trleid.4I. Médica

.:auolt6rio: Rua Vitor Meirela a.

II - Telefone 1.S07
_

�

Consultas: ÁS 11,80 horàa e l tu

I. das 15 horas em diantê
Reaidência: R_ua Vida! Ramo. ft.

...... Telefone 1.421.
.

Dr. 'A. S.ntaef.
. (hrmkuO pela PaculJ1ade. NacdD
aal de M�lc1na da UWTeraldade

do ltruU)
Iüd1co por eollCUt'1IO ail &41�

c1& • pg,teopllta� do D1&tl"1to
J'ederal .

1IX·l.Dterno--, de Hospital I'II1qtdf..
tr1eo e ManIcômio Jud1e1&rto

.

da Oapital Ped�...&1
h·interno da Santa Oua ele ...
lI8l1c6rdta de .R1o de JIlDdro
OLllUOA IDDIOA - 00_0"

. lOIaVO&Ul
OolUlJÍtarto: lIdUlc10 �.

Ifeto ...:. 8ala I.
Reslc1lncf" :

Avenida Rio Branco, 144
Das U,.. 1. 1l0t"U

Telefone:
-

Oonsultório - 1.:aw.·
1le8tdtnc1a - U•.-

Dr. MarioW�ndh,usen
;JI5Ma ",éd1ea de &dal_ �várl._
:leuultórlo - aúa JoIO PlDto. le

.

�elef. 1L 18
eouaJt:a du 4 ••..'. li .....

......,.... : lJ'eH..............
Tehofo 111

Dr. Paulo Font�s
'ClInico , ."..dor _

C-lI1Ilt6rio: Rua Vitor Mélw., n.
TllIlefllll.: 1.405

c...altaa 11:0.. 10 'a 11 • ... 14 ..
�, lo..... 1l..ldêneia: Ku 111_

U. - Telefou, t.'"

o ".t.LJi DO-IT.uAJ
Pl'ee1In••• Ap"

�PMH,
LIVJUJUA· .', L1VJt.AlIUI

.ou. .

.'

;J. _..... ••• • ., ••••••••••••
. CAU8 • TIIRBIDf_ /

POI8Ue T••. _ 011 � _
nnder1
N40 encontra eompradorf
Ilntre6u,. ao Ilecr1t.6r1o ...... J

L L. ,AlT.. ;f
,

-Rua Deodo!o ..
.

f

"VIRGEM ESPECIALIDADE" da·
, '.

-

/ '_

CIA,�WETZEL]IND J � r ai &. L-JOIN V [L t..-�. ("1ttl1ll r J�'.,

'TORNA, A ROUPÁ BRANQUISSIMA
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Q ESTADO-' Sexta-feira, 22 de Dezembro de 1950 5

-�LUBB BelB °BB AGG8Tf)
DIA 31, COM INICIO ÀS 22 HORAS, GRANDIOSA "REVEILLON" DE SÃO SILVESTRE, COM A APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES DE 1950.
INAUGURAÇÃO DAS GRANDES REFORMAS EM SEUS SAlõES. DIA r, COM INICIO ÀS 16 HORAS, RETUMBANTE "SOIRtE" INFANTIL, COM

A DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS.

A complementarista' Altair SchwartzPara Maria Araújo Cascais e não Ma- para, .na qualidade de extranumerário-
-ría Cascais o nome do Professor admiti- diarista, exercer a função de Professor
do pela portarta n. 4.161, _de 30 de ju- no Grupo Escalare "Horácio Nunes", de
.Ilho de ,1950 (Escola mistá de Macacú; Valões, município de Pôrto União, a con
distrito de Garopaba, municípío da Pa- tal' de l0 de setembro de 1950.
.nioça). A complementartsta Teresa Demlnella

Para, Maria Crescêncio dos Santos e para, na qualidade de extranumerário.
-não Maria dos Santos o nome do Profes- diarista, exercer a função de Professor
.sor admitido' pela portaria n. 4.263, de no Grupo EScolar "Pedro II" d1"Blume.
12 de julho de 1950 (Grupo Escolar "Elí- nau, a contar de 15, de fever�iro de 1950 .

. seu Gullherme", de Ibírama). l De acôrdo com a lei n. 277, de 18 de
Para Maria Dolores dos Santos o no- julho de 1949 e côm o salário diário

me do-"Professor admítIdo pela portaria , de Cr$ 22,40, correndo a despesa por
n, 3.774, de 15-6-950 (Escola mista conta da dotação 26·1-26 do orça-
,Gai'uba, no 'município -de Gaspar). menta vigente:

Para Erotides Lenzi e não Clotildes A regente de ensino primário 'I'omâsia
Lenzi o nome do Professor designado .Fernandes de Oliveira para, na qualtda
pela portaria n. 4.723, �e 10 de agôsto de {le extranwnerário.diarista; exercer a

• .de 195D, para reger secçao no Curso Pri· função de prí)fessor na Escola mista de
márío Complementar do Grupo E;scolar Passo do Gado, dlstrtto e municlpio de
"Polldoro Santiago", de 'I'ímbó. Tubarão,

Remover, a pedido: A regente de ensino primário Laila Is-
'Carmen' 'Baltazar, Regente de Ensino phair para, na qualidade de extranume

.Primário, padrão E, 'das Escolas Reuni- rárto-díarfsta, exercer a função de Pro
.das "Catulo da Paixão Cearense", da vi, fessor na Escola mista de Rio Claro, I'

'

.la de SOmbrio, muníoípío de Araranguá, distrito de Major Vieira, municlpio de
.para a mista de Baixo Rio F'íorfta, dís- Canolnhas, a contar de IOde setembro I
trito de Síderõpolís, município de Urus-' de 1950.
.eanga,

"

.

, I A 'regente de ensino primário Zédta
Híran, Ferreira da SIlva, Professora, dos Santos para, na qualidade de extra-

.. diarista, da Escola mista de Zonalta, dís- ! numerárto-díartsta, exercer a função de
trito de Uruguai, município de Piratuba, I,Professor na Escola mista de Ríbanceí
para a mista de Dois Irmãos, sub-distr-ito 'ra-, distrito de Henrique Lage, munícípío
,.ne Ouro, munícípío de Capinzal,

,

de Laguna, a contar de 22 de agôsto de
Bernardina Maria Espindola, Regente 1950 .

-de Ensino Primário, padrão E, da Escola De acõrdo com a lei n, 277, de 18 de
.místa de Rio do Meio..._dlstrito de Anítã- julho de 1949 e com o salário diãri9
!polis, para a I1Jista do Sertão do Bra- de Cr$ 19,üo, correndo a despeSft por
--0;0, distrito de Santo Amaro da Impera- conta da dotação 26·1·26 do orça-
-triz, município da Palhoça, menta vigente:

Designar: Alexandra Drosdek para, na qualidade
A professora Iracema Pereira .para re- de extranumerário·diarista, exercer a

.ger, a título precário, mais uma classe função de Professor na Escola mista de J

Jl10 Grupo Escolar "Carlos Chagas", dé Rio da Ponte, 'distrito de Papanduva,
Píratuba, com a gratificação mensal de município de Canoinhas, a' contar de 18
Cr$ 420,00, correndo a despesa por conta de setembro' de 1950 .

-da dotação 26-1-26 do orçamento vi- i Maria Angélica (Irmã) para, na qualí-
,gente.

" 1 dade de extranumerário-diarista, exercer

IAdmitir: \ I a função de Professor nas Escolas Reu-
De acôrdo com a lei n. 27:, de 18 de I nidas "Prof�_ssora J�s�fina Kre�f": da vi·.
julho de 1949:. . la de Lpornéta, munícípío de V'iderra. I,

A cornptementartsta Gerna As-ostilli i Maria Fátima (Irmã) pará, na quarída-.
.:para, na quaUdade de extranumerário·' de de extranumerâr'ío-dlarfsta, exercer a

diarista, exercer a' função -de Professor 'função de Professor nas Escolas Reuní
-no Grupo Escolar "Professor João Jorge' das "Professora Josefina Kreff", da vila
-de Campos", de Tangará, com o salário de Ipoméia, município de Videira,
diário de Çr$ 23,00, correndo a despesa., Elza Biz para, na qualidade de 'extra·
_por conta da dotação 26-1-26 . do orça- numerârto-dlarlsta, exercer a função de
mento vigente. /. Prof�sor na Escola mista de Ribeirão
Talmor Spr-itz para, na qualidade de das Cabras, distrito' de Ascurra, munící

extranumerário-diarista, exercer a função '

pio de Jndaial.
"de' Professor Auxiliar na Escola mista de Anita Matos Cláudínc 'para, na qualt
Rio Cedro Alto, distrito de Nova Veneza, dade de extranume1'ário·diarista, exercer

llt1unícípio de Cr íctuma, com o salário a função de' Professor na Escola mista
diário de Cr$ 16,00, correndo a despesa de Gargantilha, distrito de Ur'ubící, mu-

'Por conta' da dotação 26-1·26 do orça- nícípío de São Joaquim.
'

.mento vigente. '

I
Maria Carmen

J
Marques para, na qua-

Portarias de 13 de setembro de 1950 Iidade de extranumerário·diarista, exer-

-O SECRETARIO RESOLVE _ cer a função de Professor na Escola

Admitir: , mista de Água� Mornas, distrito do Rio
Maria Balestryn (Irmã) para a função de : d'Una, 110 município de ImaruL

:Zelador, referência I, correndo a despesa I Ení Teresinha l\1unlz ):lara, na quali·

I Socleda'de de Amp.a-ipOr conta da dotação 26·1-26 do orça· dade ele extranumerário-diarista, exercer

��IIJ�f iI:t� I) II �f �:.menta vigente (Escolas I;teunidas "Pro· la 1'I+pção de Professor na Escola mista

,�.' I, I _, ." _'.'. ro aos mDb�r"Dlnsos":fessora Maria das Dores Rosa Concei· I de RIo do Tigre, distrito de Urupema,
_

I ti- \I U
.ção ele Sousa", de Passo Manso, municio município de São Joaquim. Aqui. esta.mos,' mais uma�vez,:pio de Tai6). De acôrdo com a lei n, 277, de 18 de (O REGULADOR V�ElRA) nós as que. se semem fenzes por.ü1'Ianda Dirschnabel na função de Ze· julho de 1949:__ '\
1 d DoracI' PI'llh-el'-r'o da Rocl1a paTa, na A mulher evitará dores trabalhar na SOCIEDADE DE AM·a ar, referência I, correndo a despesa <,O'
;por conta da t!iotação 26-1-26 elo orça· {jualidac1e de extranumerário·diarista,

�
ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS PARO AOS TUBERCULOSOS, a se

menta vigente (Escolas Reunidas "Pro· exercer a 'função de Professor na Escola Bmprega-se com vantagem para dirigir ao povo, sempre acolhedor.••
fessor João Tolentino de Sousa Júnior", mista de Campeche, distrito da Lagoa, combater as Flores Brancas, Cóli- Desta feita, para convidar as au-de Guabiruba do Norte, município de município de Florianópolis, com o salá- •

,

Brusque). rio diário de Cr$ 16,00, correndo ades· ,AVO ,.�.J_",
cas Uterinas, Menstruaes e ap"'B o toridades civis, militares' e ede-

Rifncio Goulart Filho na funç'ão de pesa por 'conta da dotação 26·1-26 do ar·

��
partO', e Dores nos ováriD!l. siásticas, a imprensa, que' tanto

Servente, referência IV, correndo ades· çamento vigente.

�
r

"

�.� É poderoso !!almante e Regttla- vem labutando pela causa· nobre
pesa" por conta da dotação 26-1-26 do Designar:

�'-�' .' ��:
,

dor por excelência. desta Sociedade que integramos;<lrçamento vigente (Grupo Escolar "Ro· Georgina Alice Ubelino, Regente de ,éfó' 'd
•

db t Ensl'llo Prl'll1árl'0, padrão E, para ter .

�
I;'LUXO SEDATINA, pela sua com- conVI ar, a,ln a, tDdos que ,sé in�er o Trompowsky", deJoaçaba).' "I

Ida Duarte ·na função de Zelador, refe- exercício no Grupo Escolar "Horácio '::t:' "MÃf l)rovada efic�cia é receitada por tel'1essam pelo nosso trabalhO', em
O:ência I, correndo a despesa por conta Nunes", da vila de ValOes, município de f,- hUi

.

.' J,' " médicos ilustres. especial, essas Senhoi.'as _:_ 'abene-
da dotação 26-1-26 do orçamento vigente Pôrto' União, até o preenchimento da va· FLUXO SEDATINA encO'ntrli-se -em gadas que não vêm "poup�ndo es-
•
(Escolas Reunidas "Profe$;ra Clotilde ga por Pi'ofessor Normalista, nos têrmos

tod t forços, pelo nO'bre óbjeHvo da So-Francisca Cgelho", da vila de Sangão, da lei.
a par e.

� '"

d 1- A professor'a "'i1da BIasi para exer- ciedade, enfim ao pOVO' bom; e."un,c,pIO e Jaguarun,,), a contar de ::> " r

<le setembro de 1950. ceI' a função de Auxiliar' áe Inspeção do Cr$ 300,00, correndo a despesa por I De acôrdo com o art. 10, alínea d, do amigO', �ara assistir, - no pró-
Amélia Zandonali na função de Zela· distrito de Valões, município de Pôrto conta da dotação 26·1-20 do orça- decreto n. 413, de 16 de fevereiro ximo dia 23, às 8 horas, à missa

dor, referência I (Escolas Reunidas União, COnl a grlltificação anual de .. menta vigente:
.

de 1949 e com a gratificação men· na Catedral Metropolitana em in-"PrOfessora Josefina Kreff", da vila de .cr$ 600,00, correndo a despesa por conta A professora Nair Carone para reger sal de Cr$ 50,00, correndo a despe· t
- d�

,

...
da elotaça-o 20-1-7 do orçamerlto vI'gente, "d" ) t d d ã 26

- ençao OS doentes, pobres tuber-.,poméia, município de Videira), corren· mais uma secçao (em uas serIes no. S3 por con a a otaç o -1-23 do
'110 a despesa por co'nta da dotação a contar de 22 de agôsto de 1950. Curso NOrmal Regional "Ivo d'Aquino", orçamento vigente: culosos, ,e após, distribuição de
26-1-26 do orçamento vigente.

.

'

'Nadir Silveira, Professora Normalista, da vlla de Santo Amaro da Imperatriz, A professora Maria Pia (Irmã) para presentes de NATAL, na escadaria
De acõrdo com a lei· n. 277, de 18 de classe F, para responder pela direção do município da Palhoça, a contar de 10 responder pela direção das Escolas Reu· dO' Teatro Alvaro de Carv'alho. _

JUlho de 1949: '" Grupo Escolar "Abíl1o Cesar Borges",
I
de agôsto de 1950., ,! nidas "Professora Josefina Kreff", da vi- I A todos DS que com a '

A regente de ensino primário Melita da vila de Nova Veneza, municipio de A professora Iracema Lucilla Gandolfi la de Ipoméia, municipio de Videira, " P, recerem,
Refert para, ha qualidade de extranu- Cl'lClluna, com a gratificação mensal de I Dutra par", reger I11ai,g uma sec,ão (em A professora Diva Beltrami Menezes nossa simpatia e agradeCImento,
meráriO-diarista, exercer ,s função de Cr$ 600,00, correndo a despesa por conta duas séries) no cursVo"laNodremsaalnRtoegAiOmnaal_ para responder pela direção das Escolas ,Casa&' �d'e neg,o'c •.o"PrOfessor no Grupo Escolar "Roberto d, dotaçiio 27-1-1 do orçamento vigente. "Ivo d'Aquino", da Reunidas "Professora Olga Boppré", da .

Tl'Ompowsky", de Joaçaba, com o saláriO . O professor Ascânio Sedrez para re· ro da Imperatriz, llmnicipio ela Palho- vila de CaneVnha, município de Tijucas,
<liário de Cq� 24,00, correndo a despesa ;:;er,' a título precáriQ, mais uma c� �a, a contar de 10 ele agôsto de 1950. a contar ele 'lO de jutho de 1950, a' ve n'-da!Por conta da dotação 26-1-26 do orçamen- Ilas Escolas' Reunidas "Professor Carlos

to vigente. lI'laffezzoUi", de Botuverá, município de

De acôl'do com a lei, n, 277, de 18 de Brusque, com a-gratificação mensal de

jUlho de 1949 e com o saJáriO diário Cr$ 420,00, correndo a despesa por con·

ta ela dotação 26-1-26 do orçamento vi·
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fo procur. OI conc...
slonáriol Chevrolet
em tlHlo o ,aia.

compreender porque

•

•

•

•

•

s. A.

de Cr8 �,3,00, correndo a despesa por
eOIl'ia (la dotação 26-1-26 do orça- !:pn+A, A. éC1l1f:8r de S fie setembro de "

'meu,to vigente:
-

Com a �átlficação mensal de. ,,"'.

para

•

acima de

Por mo.tivo de tviagem vende-se
no Estreito, UI�a casa de neg6ri�
com muito boa casa de moradia.
·1.IH'ovei-t!' ""ta opcrtunidade,
InfO'rmações na agênCia deste jox:.

e.stá
,

o que mais conta num_caminhão é o

que está por baixo - e no novo
I

Chevrolet V, encontrará ainda mai..
,

potência, rigidês, durabilidade

-para lhe dar mais quilômetros de

o�ração econôm�,.. mais anos de

serviço lucrativo. Antes de decidir ..

compra de uni caminhão, veja o novo

Chev,rolet, que apresentai caraete
�.

�t:

-rilti<:� que'1'eVe�terão efu-maia íúcro
para o seu neg6cio I

-MAIS TEMPO NA ESTRADA -

P.rocluto cla

t;ENER'AL MOT'ORS
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1 Trasõporles Aéreos· Calarinenses S.A. ii• 4gora. sob e orientação' técnica da Crllelro -do Sul· .

� I
.:.
.�.
.�.
.�.
.�.
I

..�.
AS TERÇAS,!QUINTAS E sABADOS:........ ..�.

Porto Alegre-:-Lajes-Florianópolis- Itajaí-JÓinvile· ...�.
�uritiba:::':'Paranaguá�Santo8 eRio.' .�.

� Mo�erDOS e possanlês aviões' Douglas . j .R_'ull:_f'eJi_.rpe_Sd�_l:dd_,4A
•.

-.

TarI·fas redu'zidos f c�l�"�-:i��:a ·-éJ1·p·ó-s-"�.M-I• .'. �t Bulcão Viana nO. 61. com recente '.
.. �

. :.'+ �t instalação de agua fria e quente, I'. O I G E S , .- O�.'+ TRAFEGO MUTUO COM: .,. campainha elétrica, dispondo de ..

�!� Cruzeíro do Sul-R' 'o :!: amplas salas de visita e jantar, 4

�.. I .......� quárLos. espaçosa cozinha. quarto
.

to SPA I
-

..:. de banho novo e completo, com

ti:
'

. -dvag- orla
_ egre .:. chuveiro para empregada.

,,/ Pluna-Montevidéo i, t ���,.�����;:���!�;���.���i�:
�i� PA'S�AGEN8 E· CARG4 :

'

..�. llN:fAS PARA IMP,RESS1\.

rt� ..:. (OITO MAl

�t· Florianópolis: Fiuza Lima & Irmãos ..� .

�..... C' ·�·TERRENO
��t.

Rua onselheíro Mafra, 35-Telefone 1.565
..�.. .

�. - ..:. � VENDE-SE 1 lote situado ã
�� Agência CRUZEI�O DO SUL ..�. -Avenida Mauro Rar:nos pertq�t· Rua João Pinto 12 _ Telefone 1.500 ..:. do C.ampo do Manejo.

�:
.

• ,.. % Tratar nesta redação com o
....

•. I
.

..+ Sidnei N ti� .. sr, 1 nei oce 1.

�i:�." Em Itajaí : .. Luiz -Nocefí :::., :::::; :::.::::,...:.:': .: .:
,... Rua Ped:ó Ferre�rà.: (Ed. Bauer) Telef. 329 e 330 ..,.. '" ". '

,.
..

.

\ :"
. �

••nu r.ÜeldM... .-.. ....,••,

�i:-" Em Blom808U: ,Ag'ênci(l Cruzeiro do Sul :1:
,• .::....:,!fl:!:::�� ,•• • ••,.. CASA MlSCgLANEA··'dbtd

::" \
• Rua 15 de Novembro, 1326-Telef. 18 .... ,rMeate psra. M. -FIIIPOLIIO' bu dor. do. Ridioi4 R"�C. 4

:.... .:. • 11.111" eaden,eb tl9 ca.Dft'-t, ctOf.; VAlywu e"pilcol.

�i:: Em Joiovile: Soe. Comercial {(Minas» Ltdac =i= ��,PIf_1I_D_IA_L. �_R_u._C_o_nc_p.t_he_.ir_o·_·M_lItl' _

_ � Rua do Principe, 482- Tel.!.' 455
.

; Curso de admissão �

'- rt'+; Em outras cidades do Estad-o com os sub·ai!'entes .....

�� .

' .' .

d-a CrU?elrO do Sul '

, :i:
.,... � �..,.. � +.. � ��� � � �-� � � � � ,"t'� � �,., �.� � .T.� � �-�.�,-� �-� ,� �_.�.� � � � � �.� �
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·VENDE-S·E
\ ,

1 SORV:ÉTERIA' DE 8 FUROS MARCA

"B A C C- E L I'"
corn r.an .... il1atfp. nal'lI filO 1it.ro� rtp sorvete, pqniOlltf .. r.om com

pressor "COPBLAND" '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".

ESCALAS:
}

SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS:
Rio-Santos-Paranaguá-Curitiba-Joinvile-ltajai
Lajes e Porto Alegre.

DAli I.OGRAFI,A·,
(orrespond.nci 1 .'

(omarel.1

FIUZJ' LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra,�37 /-�

Florianópolis

-Confere
Dlplom.

. DIREÇAOI,
Amélia M Plgozll

IIn"ODOI
. Moderno e EflcllDts

/'

Ru. IGeneral BUtencourt. 48
,

(Esquina Albergue Noturno)'
�..:...--__.--------------

a. . •..••....••••.•••••.•• � ••

r
Participação \

Lauro Soncine e Sra. ,
participam aos parentes' e amigos, o nascimento

'de seu filho LIBORIO. ocorrido na Maternidade Dr.
Carlos Corrêa, ,no dia 17 do corrente.

_/ ....
_-

I Manoel. Macbado retornou ar"Ri.
i

.

Amanhã publicaremos nma entrevista que
fizemos com o [ulz guanabarino.· .

Seguiu terça-feira, pela

cru".!
zar, mais uma vez, que o sr;

zeiro do Sul. com destino à Manoel Machado deixou-nos
Capital Federal, o sr. Manoel melhor impressionados do que
Machado, árbitro de futebol, o proprio Mario Viana. Dese
que conviveu entre nós duran"( [amos ao sr. Machado felicida
te algum tempo. SS., muito des no quadro de juizes da.
embora pertença a segundaS F.M.F, que aliás, volta a i11-
categoria da F.M.F., conveceu� tegrar, bem como auguramo-
em todas as vezes -em que foi� lhe Bôas Festas e um 'Feliz:
colocado à direção de um pré'� Ano Novo.
lio de futebol. Desejamos frV" ,

CLUBE'DOZE DE AGOSTO
De ordem do sr. Presidente, convido a todos os

Associados e exmas. familias, para o Grande Baile de
Gala de São Silvestre: que esse Clube realfzará em a

noite de 31 do corrente e com �io às 22 horas. quan..
do serão inauguradas as gr.andes reformas em seus \
salões, como também apresentadas a sociedade flo- i"t

ríanópolitana, as Debutantes de 1950.
- Não haverá reservas de mêsas.

TRAJE: Casaca, Smeking -e ·SUmer .
O Secretário Geral -.Arnaldo' Dutra

\

\ .'

QUÉa VESTlR·Sr (OM .

(ONfORTO E ELEGAN(J.A'
PROCURB A

Alfaiataria· Mello·

- a mucosa estomacal -

fica irritada e hipersen
sível, exigindo o uso de
um alealtnlzante como

. a Magnésia' Bísurada,
para protegê-la e pre
venir .: a hlperacldez.
Magnésia Blsurada
- em pó e em com-

primidos.
)

Magnésia
'Bisurada'

•• � • C\ •••••• ........ '1

Dirigido pelo Prof. José Warken '

Funciona em Janeiro e Fevereiro.
E;{ames pam' gindsio rnascul.{nos e femininos
para a Escola Industrial e Academia de Comércio.

lnicio das alllas: 4' d,e. Janeiro.
.

,

lnScl'içáo: dias 2 e 3 de Janeiro, das 8 <as 1'0 horas da manhã-.
Local: Altos do Albergue Noturno, Av. Hercilio Luz N° 20.

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

InformaçÕes antecipadas: Rua Alm. Lamego 67. �

Colégio Calarinense
!Edital

Exame$ de Admissão: Inscrição: dias 15 a 30 de. novembro.
B:x:ames dias 1° a 2 de dezembro, ás 8 horas. .

,_

Documentos: Certidão de idade, atestado de vacina e sanidade.
!

J!;xame� de 11 época: De acôrdo com a Portaria n. 163 e 636.
J.

�
I Para os alunos do quarto ano e do III Cientifico:

-Em fins de janeiro.
II Para os demais: Primeira quinzena de fevereiro (12 e 13).
III Exame de admissão:.lnscrição: Dias l° a 13 de fevereiro. '

Exames: Dias 14 e 15 de fevereiro.
Para os candidatos ao exame de a,dmissão haverá um cursa da

preparação re-gular desde 29 de janeiro; Mais informes co� a diretoria.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO ......Sexta-feira 22 de Dezembro {le U50 7

SERVIÇOS MÉDICOS
Dr. Danilo Duarte - 2as., 4as. e 6as. das 17 às 18 hs.
Dr. Paulo Fontes - 3as. das 17 às 18 horas e 5as. das

14 às 15 horas.
- 3as. e 5as. das 14 às 16 horas

(doenças de senhoras em seu

consultório). Aos sábados, na f
.

secledade, clínica em geral, das
14 às 15 horas.

Dr. Miguel Sales - Diáriamente das 15 às 17 horas
Cavalcante '- (exclusivamente crianças em

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

Observações - A Associação não se responsabiliza
por nenh1Ml'l tratamento especíalí
zado sem a prévia indicação dos
médicos da sociedade. Nas visitas
à domicilio o transporte correrá
por conta do associado.

!-' Naldy Silveira - 2° Secretário
-. �,-=--".c>,�,- -',)jr�"'"• ',' "

'!'lF.'-"'I!�!i����t'8l.F:GI:lj'*$I.lr_:'. I ..�...��·�·��·-'i�....�.:,.".t.;

Lira Tenis Clube
Dia 25 de dezembro - G�andiosa SQjrée de Natal às 22 ho

l'�S,- Ambi�nte a car:ater. - Sorteio de lindos premias - Ma

'ÜJl�e �nfantIl das 15 as 19 horas. - Desfile - Papai Noel che
gara as 18 horas trazendo prémios e muitos bombons.

Dia 31 de dezembro - Elegantissimo "Reveillon" às 22
horas, com apresentação das "Debutantes de 1950" -'A dan
ça da "Polonaíse", que vem alcançando todos os anos notavel
sucesso - Surpresas.

ASS. dos Servidores- Públicos
)" ,

de Santa (a.arina
.Lí"·.·,'·· ... ,

, "

. ' '--;'fi
, ,I':' \

Dr. Renató Costa

..... ""'/ r-::-,

I Yip.gem com seguranCa6 rapidez
SÓ NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RA?IDO «SUL-BRASILEIRO» ".

Florianópolis - Itajaí, - Joínvílle - Curitiba

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

\

S,.-rv1cos A-eleos
-(,Cruzeiro do Sul,) Ltda.

\

Fundada em 1.927

Conforto -

.._Segurança - Rapidês
" ,_,'" " NOYOS BORARIOS

SEGUNDAS:FEIRAS -' Fpolis. - Joinvile -, Mafra -

U. da Vitória':':" Lajes (Ida e volta). Saida da agência 7 horas

TERÇAS-FEIRAS - Fpolis. - Curi-tiba - S. Paulo
<;

c/baldeação __ )Rio. Saida agência 5,30 heras,
Idem - Fpolis. -' Curitiba - S. Paulo e Rio. Saida agên-

eia 11,15 horas.
'

. Idem - Fpolis. - Mafra - Curitiba - Itararé - S9,O
, Paulo. (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.

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

Idem - Fpolis. - Joínvíle"� MafFa - U. da Vitória -'

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

QUINTAS-FEIRAS - Fpolis. - Mafra - Curitiba
.

Itararé - S. Paul (.T.da :tlAltaj - Saida agência 7 horas.

Idem - Fpolis. _ P. Aregn-J - Saida agência 2.30 horas. -

SEXTAS-FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - São Paulo

c/baldeação Rio _. Saida agência 5,30 horas. /'
Idem - Fpolis. - S. Paulo .L 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 - Curitíba - Itararé - S,

Paulo - Saida agência 7 horas.
DOMINGOS --Fpolis. - P. Alegre - Saída agência

9,30 horas. "' "

MACHADO & OlA S. A. - Comércio e Agências.
FLORIANÓPOLIS - Rua João Pinto, 12 - Telef: 1.500.

BLUMENAU ..:_ Rua 15 de Novembro 1.326 - Telef. 18.

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

\.

BUB-AGENTES em Laguna - Tubarão - Orícíuma

® .

@ENTENARI0
I

DA CAPITALIZAÇAo
1850 - 1950

, ,

•

...

/

� � "'�I
-Ó,

NADA MAIS OPORTUNO, à passagem do 1.0 CentenáriO" da Capita-
Uzaolo, do que reconhecer os enormes beneficios prestados a

gerações sucessivas por ê8se vitorioso. 'liistema de previdência,
desde seu advento, na França, em 1850, qúando Paul Verger fun
dou uma sociedade de características suí-generís, com o 11m d.
estimular o eSJ!_irlto de economia.

A origem e o considerável desenvolvimento da Capitallzaçlo
entre um dOI poVOI. mais cultos e adiantados do mundo slo, sem

dúvida, garantia de seus mérltol como lnstltuiçio de utllldade pú
bl1ca. Transplantada há, 21 anol para o, Brasll, após 7!t anos de evo

luçlo ná. Europa, sobremodo fecunda se revela através da obra
extraordinária da SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO, a pioneira da

capltallzaolo no continente, cuja sigla, SULACAP, é hoje conhecii:laJ··

f'Or todo o vasto território brasileiro!'
,

, -........__
Emprêsa fundada para ,servir à coletividade Incentivando ã

,

economia; à SUL AMÉRI(!A CAPITALIZAÇÃO vem cumprllido brt-.
lhantemente seu arrojado program� Els'uma verdade que se-con

substancia na considerável soma de' Cr$ 1.000.000.000,00 (UM)'
BILHÃO DE CRUZEIROS), Já pagos aos portadores de títulos emiti-
dos por SULACAP.

'

700.009 titulos em vigor, atestam, a oonttanea que o pú
blico deposita nessa campeã da previ(lência, e situa os habitantes I

do nosso pais entre os/ que mais se distinguem pelo espírlto de
economia.

Ao comemorar-se o primeiro centenário da capitalização,
SULACAP se congratula eom essa im-ensa eeletívídade; cujas 'vir
tudes nos dão a certeza de um futuro próspero.

)

\ SUL AMÉRICA CAPITALIZAClO, S. A.
t' '"

Companhia nacional para fa'!orecer a economia
=<;

I
� ...._--------------------�-----------------------------------

.

'. '-."
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Chegou, ontem,.a esta Oapi!\l,
procedente do Rio de Janeiro, on-

PARIS, 20 ,(A.V.) - A França de acaba de oolar grau em doutor
enviará esta semana a Moscou a em medicina o nosso distíno con

resposta ao convite sovíétíco parla terraneo. dr. Julio Doin Vieí't'a" fi
a realização .de uma conferencia lho do sr, Bento Vieira, funcioná-

�

CiOS' "4 grandes" - informou um rio publico estadual, aposentado.].
porta-vrz. autorizado do gabinete. O jovem medico, cujo curso. na

Menslagens ídentícas serão reme- Faculdade de Medicina da Urílver
tidas pelos governos de Londres sddade do .Brasíl acaba dJéi co,!
e Washington. cluir com brilhantismo, veio' em
A nota francesa possivelmente companhíé do seu irmão, Gilber

concordará � com o convite, di-I to Doin Vieira, que cursa o ter
sendo apenas que o te�a da con- círo ano daquêle estabelecimento
ferencia precisa ser ampliado pia-I de ensino superior.

,.

ra abranger iodos os pontos <..l,ecl' Ao jovem médico,
'

as felicita
dívergencia entre o leste e o oes- ções de ,

"O ESTADO".
te. A Russia, a, 3. de novembro, I _.

propôs a: realização de um novo! ' O SerVI-l'.O N de' Receaseamentoencontro dos "4 grandes", mas' fio ora' encsmpad � v·' �

para discutir,' unicamente, o pro.'l..,�· "!oi- a
t _IS à· d db_lema g�rrrJaníco. _.__._ I

a RF Lecneldína Dre� ou aan 10 vluva e reeensea or,
-- ui' Em fins do mês de agosto i

falei\Zeiros,
como auxílio à.s despesaS'"

Felicitações de Boas-Fes- I CC''.l no distrilo 'de Irani o sr. Hen- de funeral. ,

tas use o Braço de Longa RIO, 21 (V.A.) _ -o presidente riquc h:�l[1pcl;c que ll'avia sido há Hegislando o fato, queremos: .

Distancia -- Cia. 'Telefonica I
' . .

Catarinense.
da Republica sancionou o d,ecre- pou�o aumitiuo l:.eI� InspeLoria c�ngratular-nos cO'm os

- funcIOna-..
to do' Congres,so Nacional ,o_utori- RegIOnal de EstaLlsuca para as' nos que em Joacaba repres·entarn:

j I·mporta�a-o da.Da- zando. o ,poder.,executivo a promo, funções de recenseadqr do setor nO 9; S. N. R., pelo in,teTêsse em de-"

S Y .' U. ver p�lo.s meIOS regulares a ,en- 14. fenuer os direitos dos s,eus reoen-

Pai dn, ·,mp· reusa
. ccaomncPeadçl.ãdoa da 'Rêde Ferroviária Ci,ente do fato, () Agente de Es- seadores, }?erit como a rcpartiçãG'

II fi ,à L,eopoldiI1la' Itailway. II S T F
tatistica d,esse Municipio fez comu- cenLral, pela presteza com que se

RIO, 2.1 (V.A.) - "A Tribunal. Dotregue ao .'.. ii nic�cão destalhada ao sr. Agente dispôs abrir um I3-llXilio .'iJ._familia
da Imprensa" adi'anta, hoje, que Dep Oao-IAI fara-no -

d' S d
Itinerante da 6a Zona Censitária,

-

do morto, � que r,epresenta justi-·
será enviado, ,esta �emana, ao Con- • li IJI ques tao O ena o o qual por sua vez, apreSentou à ça feita a um cid'adão que, com

gresso, pelo presidente da Riepu' De passagem para Porto Alegre_. ;./ Inspetoria em Santa Catarina. seus 54 anos, ainda se ofer'ecêra
iblica, acompanhado de mensagem deverá che�ar, hoje, � esfa Capital PiJuUsta 1

� para desempenhar uma tarefa de-

justificativa, unI iProjeto que !a-s-. o dep. Damel Faraco, mtegrante da Imediatamente o Serviço Nacio- grande alC'anc.e patriótico, qual se-
.'

segura pIenament-e a importação bancada fed,eral gaucha e, recen- SÃO PAULO, A questão da cria·. nal do Recenseamento mandou ja a de recenseador-.

,de papel e de outr�s materiais dei t�mente, reconduzid? por expres- .Cão do' Senado p�ulísta acaba de! pagar là vim�a' d�o sr. �,e,nriquel (Do "Correio D) Oeste", de Joa·"

dm:prensa, e O mandado de segu- Slva

,son.la
de sufrágIOs . ser entregue ,ao ]ulgament,o e

a-I
Kappcke, a quantIa de ·uul c�:" çaba)

oc'an:ca contra quaIquer labuso' ,de Ao ilustre parlamentar, os nos- preciacão do Supremo Tribunal _

'autoridade. -o proj,eto governa- sos votos de boas vindas. F,ederal, que decidil1á .sobre a sor-
/.

mental amplia de, modo conside;- -�----.- --_._--._ te dessa iniciativa, já tida como'

Iravel a iniciativa do deputadO 'Aumentoo a produ- fracassada. Na reunião que on

Plínio Barreto.

ça-o de VoltaRedonda
tem realizou a Comissão. E�cial
d� Reforma da ,Constituição, o de-

16
IJ putado cástro Tibiriçá propôs

crlaO"8S RIO, 21 (V.A.) - A Companhia
que a M,esa dia Assembléia: Legis-V Siderul'gica Nacional de Volta Re-

ca.rboniz/adas donda, no iPeriodo de janeiro Ia l�tiva' i�sw �utoriz;ada Ia provo

car, pelos meios lagais, {) pro.nunsetembro d,este ano, produziu • _ •

ciamento daquela suprema côrte
304.436 toneladas, no valor de

de justiça sÔbre Ia matéria, sendo
Cr$ 445.292.420,00; Houve Tegu- sua proposição acJoeita pelàs duas
lar acrescimo sobre a produção correntes que :particípam dos de�
de 1,949 e diminuição no preÇo, bates em ,tôrno do assunto.
pois segundo os dados ,estatisticos
o respectivo serviço do Ministé
rio' da Agricultura, em igual 'pe
rlodo do ano piassa,do, a produção
foi de 221.035 toneladas no valor
de Cr$ 508.380. 500,00.

Só O Piauí respondeu ao TSE
negativamente'

RIO, 21 (Y. A.) - O Tribunal Superior Federal determinou que

ós tribunais regionais eleitorais providenciassem remessa até hoje da

dqcumentaç-1i_o .sobre o pleito presidencial, O Tribunal Regional �leitoral
dd Piauí respondeu não poder concluir ne{se prazo a apuraçao pela
defidencia dos transportes, o mesmo havendo, alegado o Tribunal Re

gional de Amazonas. O Tribunal Superior Eleitoral, entretanto,
.

negou

a porrogação do prazo e determinou àqueles tribunais a remessa até hoje
dos resultados e da .. documentação respectiva, enviando poster-iormente
DS que forem sendo adicionados, Igual determinação foi Ieita- ao Tribu

nal Regional Eleitoral do Maranhão.
",_----.•-.---.--�---.;,.....,.-----_ ----- -."t:.---

- -,.--..-.----- -.-.•.-.•...-..--.-.•---....

FLOR!AHOPOLlS - 2l de Dezeinbro de 1950
, -".. .

15 milhões de.crazeíres para o

aeroporto de Sã» João
:RIO, (V.A.) '::::"A bancada gau-] cruzeiros para ampliação do ae

cha fez entrega, hoje. à Mesa da: reporto de São João, nessa oapi-
Câmara do projeto de lei abrindo I .'

.

!pelo ,lVlitW;tério da Aeronautica. o
I
tal, bem como para a oonclusão l .

crédito especial de 1'5 milhões de; das respectiv-as pistas.

Respond.erão
esta semana

Dr. JDIi� D: Vieira

0:KAYA1VIA, Japão, 21 (V.A.) -
Deze.s,seis· cri��çlas surdas e mu

das mprreI'iam carbonizadas num

'incêndio que destruiu {J dormitó
rio da Escola Municipal para Sur
dos-Mudos e Cegos nesta cidade.
Essas 16 crianças dormiam no

segundo andar do edificio, ,tendo
sido salViás 80 outras que dormiam
no andar ,térreo.

Traidor.'

Traidor.

.'

-Trâidor.

Artjgos de Natal
EMPORIO ROSA'

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

NUNCR EXIST_IUIGURL

PA R A f E R , OA S,
ECZEM�AS,
INFlAMAÇOES,
_ç o C E I R AS,
'I .

F R I E I- R AS,
E S.P I N H AS, E TC.

Assaltado pela 2a vez o avião d
adido de fteronauiica dos EE.UU.

�
ii'

RIO, 21 \ \T.A.) - Pela segundai duas pistolas e regular quantids.
vez o 'avião particular do gene- de de munição de guerra. Comu..
ral' Reubeu Hood adido militar nicado o "falo 'à Delegada de Rou-

, .

.

da Aeronáutica do governo dos bos e Fuls if'i caçes, os peritos apu-

Estados Unidos em nosso país, foi, raram CRle os assaltantes tambem,j
assaltado. Apesar da severa vigí- suhtrairam do interior do aviã�,
lancia em que se encontra em objetos de alto valor de uso peso

virtude do fato anterior, o 'apare soaI do general Reuben. Presu..

lho 41aquela autoridade estrangeí- me-se' que o assaltante ou Ia,sli_al
ra- teve sua porta principal arrom- tantes tenham agido no momen..

bada depois do que furtaram do to em que os processava a subs,

seu interior uma metralhadora, ) títuição <!_a guarda.

Promocões. nor ,merecimento intelectu.al,·
�

- no
�

Policia Mllita.r. (.
Em ato de ante-ontem, o sr. Go- te ano o Curso de Preparação de:'

vernador do Estado promoveu, por Oficiai�, mantid'b �laquela Corpo-
merecimento intelectual, na Poli- ração e, con forme já noticiamos, ..
cia Militàr do Estado, Antônio 'receberão �.spadas amanhã, em.

Sal<!s,' Airton João de Souza, Os- solenidade que se .efeuarâ' no

cal' da Silva, Newton Lemos do quartel. e contará com a p�senç�"
Prado Maurílio Roberge, Onildo de altas autoridades e imprensa.
Pinto 'de Oliveira e Roque de Oli- Também foi promovido, 1l0'·

veir a Mendes ao põsto de segun- Q�dro de Admínístração, ao pôs
do tenente daquela Corporação to de 10 Tenente, o segundo João

Mi)itar. Oardoso em ato ontem assinado-

Estes mil ihares concluíram." ês- pelo sr. Governador do Estado.

Nomeações em massa no 11. do Brasil
n sr, Ovídio de I breu contempla amf,gos

----

RIO, 21 (V.A.)· - O sr. Ovidio udenista Argemiro Flgueíredo-.
, de Abreu, antes de deixar a pre- derrotado nas eleições pura 'go�'

,� sidencia do Banco do Brasil, f,ez! vernador da Par-alba pelo senador

• um largo inventár-io contemplan-
I
José Américo. Acontece que' o sr,

do numerosos amigos com :promo-I Argemiro Figueiredo áinda se en

ções e �ezenas de nomeações.

cer-I
contra em João Pessoa e por is-

ca de 47 escriturários foram ele- .

vades a postos de chefia, com ven- so ficou �ar posse de seu

cimentos que variam de dez mil.' novo cargo. Não obstante, foi O·

cruzeiros a dezes.sete mil cruz,ei-'mesmo assim promovido da letra, .

r05 mensais.

I
A p'ara a letre E, preterindo vá-

No roldão das nomeações, foi nO- rios advogados mais' antigos" que'
meado com car�o de advogado da- não se contiver�� com a lefíerali-

. quele estabelecimento, o deputado dad e do sr, Ovídio de Abreu.

Escreye o 'Diário Papular, de outro dia:
"O DEPUTADO Raul PilIa, que já ,passou da idade na qual o

poeta situou o "mezzo deI cami�i nostra_ vita", prova agora, que"
o amQ[ de outono não é menos vivo do que as aflições primav,eris.

Noivou, como qualquer rapaz apaxonado, o veterano e ilustre
politico, que é parlamentarista até a ponta das cãs. E o casamento.
que é o único objetivo respeitável para tão respeitável sentimento, .

virá, a' seu tempo, unir"O: solteirão penite'nt81 ii sua"amada.
Parece que o exemplo do vice'pr,esidente Albeu B<Jrkley, dos:

Estados Unidos outro noivo temporão; anda animando os namora,�'
dos maduros."

Nota: A transcrição acima nada tem direta ou indir'etamente, '

com o. ilustre, deputado Saulo Ramos. F;i feita à falta de assunto.
V'eM;ando matéria de alçada privati�a, fa ....emos este reparo par'1';
evidenciar a nossa mentalidade: Nem oposição sistemática nem"
apôio incondicional ...

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


