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Alo IIXVI I

4ez:I�y Jú�ior tem feito, mesmo em comício's e à face �?Sfilhos desta bôa terra as mais desprim�r,Q,Sas J.'ef�rêuçJas",
vem agora o tretego prócer do udenísmo barriga-verde
l"eivindicar ia legitima autoria da risível :Q.eca co�qne
prêtendeu opôr-se ao critério constituci��al em que .a

encontra amparada a elegibilidade «!o fir. Ner�u �tnos.Não é esta. pois. a vez prímcíra em que Ja. êamínlíada
·

....1 • In " C ta";nense dos mais eminentes é assal-
.

e-oor10.sp ue um a '.L

.' •

-

.' t advogado údenista sempre infelizfada pelo 11"reqU1e o ,

.tidas e não menos desastrado na sua futl-JUlS suas arreme1.
• ••.Jwima exegese constitucional, em relação à elegIbll�ad,�-flo Více-Presid-ente da ltepública. L- .. ,.. �..__ • ..._L

.

Numgesto cuja impudência não se afere apenas pela

�
Uz Pinto - s';

mais extremada manifestação de vaidade pessoal, -o sr,

III .m. ai b It.la pronuneíára emamente pela recomtu Q sr. Nerêu Ra·
A!onso Wande;ley J.�nior fez q�.es�ãO de retificar �a _' :� ma C8Ulíloltilil ro ,essa aull. mos � Sen�d , c�o �m inieI"�re��do e� termos de ele.

DOta de um jornal oarjoca que atríbuíu 3 �utrem, que nao I
.' iânCla polftIclíãia JUs� 1rlstór1a, nao lhe importas"

4 êle, advogado há muito domiciliado em Santa Catarina,
_!t........... seJ;P, ao conceito precj$P do� méritos de um c()es�aduan��

- w'éonsístente recurso contra 3 elegibilidade do gcail.de .

•
õdí f d �Jijal. a tmpUgn'1cab dos Wanderleys et ctitêrva. ;.

...

Já agora, porem, ae 10 lmpoten.te se alía.. no un o
CMarinense. sr, Nerêu Ramos. para a Câmara F�eral.

da conciência do sr, Wanderley Júnior. o pavor de ter de 'fi sr. Netêl1ltRamo,s está eleito, Irá à Câmara com li

'Mais do que P2I fátua presunção �e saber jurf�ico(_do (lU&-
,defronta'l', na Câmara da República; o porte jurídico e a �id\h:dade com que comparOOe à Mesa' 'lo Senado. O seu:

Dor incurável e)nsanó despeito para com o preclaro Vice-
estatura parlamentar. do sr: l'ferfl BJamos, perante éujo inand'ato é legitimo, é constitucionalmente fundado. Nem,

l'resid6iite da. República', li. cuja pe�S?Dalid8d,� O' sr; Wan-
'saber e cuja dignidade politica. ainda há pouco..$� r.eri�ifU}l o sr: WanOO.rley Júnio'r, com o palavreado ôco dos seu�admirados e enowecidos os mais expressivos testemll1lh� >rêWtsO$, em quaisquer outros cor-religion,_áI-ios do exal.da unanimidade nacional, através da palavra de atgumas tMIo cherete do udenísmo local, illlostados em denegrir �.d'3� maís eminentes figÍtÍ'llls do Senàdo Federal. reputação e obstruir, a Iúmínose car-reira 40 grande (!áta-

�

rineD;Se, -' nada enfim ° desviará do cumprimento dosdeveres que O' mandato' de' sua gent·;! lhe conferiu. C9m osolhós voltad :parI!! a prosperidad9.de sua terra e para II
,

intan.'gibilidade do patrimônio moral e polttíco que SantaCatai'iDtlojá conqustou, o sr. Nerên Ramos levantará a SUai
I

�voz no parlamento da 'República. falando 'Com a autoridadede quem nasceu e formou o seu espírito em· terras cata-rínenses, amando-as com indescoutluuadodendo-as com honra e denodo inexcedíveis,
zêlo c deren-
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O ESTADO--Sábado 23 de Dezembro d� 1950
�

.

-----------------------------------

\,

eLU_H BelH BH AGeSre
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 to, COM INICIO ÀS 16 II ORAS, RETUMBANTE "SOIRtE" INFANTIL, COM'\
A DISTRIBUIÇÃO . DE BOMBONS. �

, TEI.HADO

ONDAIIT

DURAVEL
• Elaborado com material .betumlnoso
inalterável e libras de alta resistência.

• Recoberto com mineral refratário. 1
• Modemíssimo sistema de fabricaçOo
norte-americaDa. .

I

Irmandade do S. Jesus dos Passes
e Hospital de Caridade

.

IRMANDADE DO SNIlOR JESUS DOS PASSOS E HOSfITAL"
DE' 'CARIDADE

FUNDADA EM 1765 - ANIVERSARIO DE FUNDAÇÃO
De ordem do Snr. Irmão Provedor desta Irmandade, con-:
�

.
-

vido os Irmãos e Irmãs para, revestidos de suas Insígnias.
'\.. (balandraus e fitas), assistirem as solenidades com que esta,

Irmandade comemorará o seu 1860 aniversario de sua runda-

ção. '"

Dia 1 o de janeiro
As 7 horas r- Comunhão Geral dos Irmãos e Irmãs

As 8 horas - MiJSsa com sermão ao Evangelho.
Consistório, 21 de dezembro de 1950

Luiz S. Bezerra da T1�indade - Secretário

LEVE I
• Pesa 5.1h Kgs•. aproz. por mt2.

'

• t.oOOmts2.fransportam-se làcilmenle em
um caminhão pequeno.

• Requer mui pouca madeira para sua

colocação.
'

1!CONOMICO
• Bailto éusto iniciaL
• Grémde economia no transporte.
• :Madeiramente levíssimo.
• Colocação fácil ,com pregos, comllllL

VALVULAS

.bl',ip$�
MAIOR ESTOQUE , ,

fttlântida Radio Cat. Lda.,'-,

- Rua rraj�no, 3t �
ONDAIITS/A.

JL�'����C�AIXA POSTAL 3398_SÃO PAULOL
\

Distribuidores em Santa €-atarina:
CARLOS,' HOEPCKE SIA - ASS.- dos Servidores Públicos·

de Santa' ,Catarina
-

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, nai·

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 responaabílíza,
por nenhum tratamento especiali
zado sem a prévia indicação dos
médicos da soeíedade. Nas vísítas
à domicilio o transporte�orrerá
por conta do associado.
Naldy Silveira - 2° Secretário

Dr. Renato Costa

. -,
Dr. Miguel Sales

Cavalcante

�;
-,;;. ,'- '�..

B r iin q .- • dos
Querendo festejar condignamente as .Festas de Natal e Ano Bom e ver

os leus filhos alegres, Iançam suas compras de, brinquedos na Graííca 43 S.A.

que mantem um grande sortiment-o das ultimas novidades em brinquedos nacio
nais e estrangeiros, vendendo aos preços mais baratos da praça.

- Procure .tambem ver o grande sortimento de livros, jogos e o ínteres-
sante sortimento de 'Iívros infantis.

,

.Não esqueçam Graíica 43 S.A. lnd. e Com.
Rua João �into 9A.-Florianópolis. \--...,
",

.

I

\ ,

BUSSOL.A·'
,-

a SUB. rev-ista

AGUAR.DEM
--------------------------�------�--------------------- .....

Lira
�

Tenis . Clube·

I

Dia 25 de dezembro - Grandiosa Soirée de Natal' às 22 ho- '

ras - Ambiente a carater. - Sorteio de lindos premíos ..:_ Ma
tinée .Infantil-das Lã às 1.9 horas - Desfile' --- Papal Noel che
gará às 18 horas. trazendo premíos e muitos bombons.

,

Dia 31 de dezembro - Elegantíssíme "Revelllon'V'às 22�

I horas,
com apresentação das "Debutantes de 1950" - A dan

ça da �'Polonaise", que vem alcançando todos os anos notaveE
sucesso - Surpresas.

'-��,��
Fabl'loant. e dlltrlbuldol'" cla. .famada. aoa
flagal' -DISTINTA· ,I RIVÊ1'��PODai am g"aa;
di IOl'tlmlnto cll àa'lmll'a. ii ligado••' bl'la.
Iton. I balato.� alcrod•••• 'mona. I G.lamlatol

, � • _ ' ,,' ...
.

__,_pala .lfalatl" qa.� .I1.,.b. dll'liamlntl elaa
Idb.laal! - A -Ca.a A CAPITAL �hQRUI" �.te.llo cio. Sora", CO.llol••tl. cio Inilllol no 'Iatldo dl""lh. faa.. lm ',lImll
.i.lt. Q'!t•• d. If.tuQ·l'lm, .ua!� 1 Gompl'?swl MATRIZ :.� -Flo.I�:;r16poll '::. 'lFI-IaIAIS em ;_'álum.aau:.�Lai•• ; ,

"--�""" --=m�.$=ft�3&&�·q·&u&��-"��__�__aJ""""""" _ B&..�_
-

-,\

...Ihol••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



< mado•••
'

71', HÁCKENSACK, Nova Jer- '{
sey, 22 (V .A.) - O jornal i
"Hachensack Star T,e}eg:ra:rn" ,;
recentemente fundado anun· ('

v

ciou que no próximo domingo pu-
hlícará uma edição extraordín r

Iria "perfumada". Os exempla-
(ALVARUS DE OLIVEIRA)

res desse dia terão 52 páginas Icua Arcípreste Paiva' _ �dificl0 Ipl,I.$el-Tetreo .

,

- " e serão impressos em' tintas
De uns tempos para cá certas coisas têm se relaxado de verde, vermelha e preta, e per- "

::tal �aneira no Rio, que não sabemos a quem recrímínar. tan-
fumados' cbm essência de pi-

C
.

t' E t d I d Ati t· 8-�tas sao as reclamações... , nh��gUndo .� dir;ção do [or- alpenDa O s a ua, e e ISIUma dessas é a- proibição que foi feita, em boa hora, de nal, o perfume durará uma se-
.

' �"
"

=fumar-se dentro dos cinemas. Em quase todo cinema se' "via" mana. O "Hackensack Star Te- Promovido pela Federação 5.000 metros rasos - 1° lugar
-- porque hoje em muitos já não há mais, o célebre aviso: "Ê legram" iniciou sua publíca- Atlética Catarinense, efetuou- - Waldentar Thiago de Sousa,
:::proibido fumar no salão de projeção". ção no dia 4 do corrente mes, se sabado e domingo ultímos, do Olimpico; 2° lugar - Wal-

N
-

d di t d
-

no estádio da Policia Militar, demar Joaquim de Araujo. doJustificável sôbre todos os pontos de vistaesta proibição Om8. O r8 or a o Campeonato Es�ual del�enriqueLage; 30lugar-Le�'=porquanto num salão fechado, ainda maís com a refrigeração, Caixa BcoDom.,"a Atletismo de 195,O,. Os resulta- nídas Palma de Matos, do Llo
,c'abafado e cheio, a fumaça do cigarro piora o ambiente de tal " - dos foram os' segumtes: Ira. /

_.forma,' que chega a dar náuseas. RIO, 22 (V.A.) _ O presí: 100 metros rasos - 1° lugar 10.0� metros rasos - Nao
O pior é -que agora até as senhoras fumam também -e o dente da Republicá assinou, - Arlete Perteíto. do Lira com se realizou "', '

.
'

.número de fumantes aumenta ainda mais. ; .

decreto, nomeando para o car-ll"; 2° lugar -'Paulo Gonza-J 110 metros com barreiras -

Não sabemos se houve ordem de relaxar' a proíbíção,'mas go de diretor da Caixa Econo-, ga, do Lira; 3° lugar - José ·1� lugar - Ernesw Trell?-el, �o
mica Federal do Rio Grande 'Barão do Lira. ' LIra; 2° lugar - Lothar Schie"

.:íQ que se passa é que até em cinema de primeira, já� ,.fuma do Sul, recentemente criada I 200 metros rases'_ l0'lugar fIer, do Lira.,

.no salão de exibição, embora em alguns ainda haja o célebre por dei do Congresso Nacional _ Arlete Perfeito, do Lira; 2° 400 metros com, barreira -
-cartaz do é "proibido".

",

,- o deputado Damaso R'OCha. Ao' lugar - João José schaerter, Não se realizou.
Falta de policiamento? Falta de tíscalízação? ser conhecido o fato na Cama- do Lira; 3° lugar - Oríon To-' Salto eTf': distancia - 1° lu-

Onde andam. s h
.

,. :. ra.dos Deputados, o sr. Damaso noli, do Olimpico.
_

gar :- .Hello Amaral Lange,o o�erus d� nos� polícia CIVIl, aqueles Rocha" que ocupa o cargo- de 400 metros rasos _ 10 lugar do LI�a, 2.° lugar - :&gon Bely.!;�uardas. que, sempre havia em c,ad� cinema mantendo a or- 120, více-presídente daquela. ce-: _ oríon 'I1onoli. do Olímpico: do OlrmplCo;' 3° luga:: - Wal·
.

-dem e físcalízando o fumo nos salões? I sa do Congresso, recebeu ex- 2° lugar - Pa)llo Gonzaga, do ter Bernardíno, do LIra.

Tu,dO piora de uns tempos para cá, tudo se torna

"menti-I pre�siva manifestação de sim-, Lira�,
3° luga� - Walter �r-I Salto em a_ltu_ra - 1°. lu.gat

.ra carioca" . . .

'

patía de seus .colegas das bano i nardíno, do LIra.
,

,

- Walter .o�lvelra, do L�r�. 21)
,I �', ;

_

'

cadas de, vanos Estados, sem 800_metros rasos - 1° lugar lugar - SilVIO Ney Sonclm, do
_, '

� mesmo. aconte� nos bon�e.s e no�,ôníbus onde nao s:' distinção de
-

partidos. Dentro! _ Ataliba Zandomenigo, d� Li�a; �� l.�ga: :-""' Egon Bely. d()��r:s�eltam �als o� .aVISos (nos omb�s aliás nunca houve pro.�-' do pra� legal, o novo diretor
i Henrique- -Lage;: "20 lugar"':": Olímpíco...

'

.

))Içao) do e proíbído f�ar nos tres prímeíros bancos" ... 1 da <?3;.ixa Economica Federalj Paulo Gonzaga, do Lira.
, ! Sa!to_ com vaJ'a r: 10 luga:,O uso do fumo esta muito enraizado e as Imulheres tam- seguira para Porto - Alegre, a '1.500 metros rasos - 1° lugar - SIlVIO Ney soncíní, do Lira._,

-:bém aderiram, muito embora sejamos dos que acham que .a
fim de assumir seu cargo. - A�aliba Zan�o�enigo,

'

do 2� lugar - Ernesto TremeI, dD
.mulher deveria ter 'apenas hábitos femininos, deixando as BecllILla'tlvo Clube HFelI?-flquD·�".f. Lagde, L2. -lugar -ILrr;;u,to triplo- _ 10 lugar _ídéí d ulí

.

d lad A' d .
, I li e rpe usra, o ira.

..' .::l elas e masc imzar-se. e o .. , m a outro día uns �s- ,

3.000 metros rasos _ 10 lugar Walter Olíveíra, do LIra; 20 1'11.-
--tudantes numa Universidade' dos Estados Unidos. foram pa- Coo.,õrdia _ Waldemar Thiago de Sou-·gar - Egon Bely, do Olimpi,.
.ra a aula de vestidos em represália às mulheres andarem de Com inicio às 22 horas de sa, do Olímpico, 20 lugar --- co; 3° lugar� - Helio �ra1 '

-ealças masculinas. . .
,

_ hoje, será leva<lo a ef�ito, Waldem�r Joaquim de A:�pj�,; Lan;e, do LIra.
,

o,Mas convenhamos que é um abuso que é uma quebra nos salões deste clube à ,rua' do HenrIque Lage; 3° lugar.,-; A remesso, de pes? - 1 ��e comodidade e de CO�fôrto dos própri� cinemrus (nos bair-, Chapecó, animada soirêe dan- i�onidas Palma' de Matos, do, !�r '20�abor SChlplChisc� -d'"� ,ante LIra ----.... Ira, ugar au o t 1
70S e em certos cinemas de- 2a. classe a coisa ainda é pior, che- '

' .

g ,do Lira; 3° lugar - E'rnes.
,,::ga a'ser uma calamidade). \____ to' TremeI, do Lira.

No estado de coisas em que estamos, descálabros por to-

M. C. I
Arremes_so do dardo_ :- 1° lU:,dl()S os lados falta de policiamento e de fiscaliza ã R' eXIC8n 'Ir,cu,s

gar - PB;ulo otto ScheIdemaI?-
"

ç o no 10, tel, do LIra; 20 �ugar _,_ HellO,-e mato.
Amaral Lange, do Lira.

,..
O "é proibido fumar nos 3 primeiros bancos", e "é proi- Arremesso do disco _ 10 lU•

.:bi(l:o fumar no salão de projeção" não passam, hoje, àe "men- gar - Silvio Ney Soncini do

<tir�ioe.s'" . .

-<>- Estré ia
.

boJ"e Ies la ..Cap'irai 'I�U�gYa�r��e�p�a:u�lO�aAMrad:I.g:O:':droBLeli�ANIVERSARIOS Yila, filhinha do sr. Francisco d' I
Avila, da firma !\-layer & Cia. Ira; 2° lugar'-- Marcil.io silvà.F--azgm anos, hoje:

rI!o
- Menino Nelson, filhinho do O mal"or- CI·rco ••ext·cano ate' hOJlle ,do Barriga Verde; Sã lugar .-.

- Sra. Alipia de Souza Lu '

sr. Ten. Nelson de Oliveira Co,e- JlI
I'
Nabor Schlichtsch; do Lira.

\"/' Menina Vaida-Inês Lisbôa, lho. h d' B "I 4 x 190 '.com revezamento -tlfilhinha do Sr. José Lisbôa.
_ �!\. ,Sarg. Acelino �s,sonj�o "C ega O ao rasl : 1° lugar - turma do Lira Te.

Menina Ilz'a-rrerezinha d'A- Cardoso. nis Clube.
'

,;>

AI - .' ,

d·t 4 x 400 com revezamento--
. raçoes, lne 1 as Turma do Grêmio Esportivo

:R e p �r e 5 e n t a.- n ,t e Pav·I'lião arrufado ·00 f1ampo- do' ManeJ·o Ol:�i;�;ações de 'BoaS-Fes- '

.

Senhor, com Escritório de Representação aparelhado, o fe-' - _,_"
•

1'1 tas use o Braço de Longa
:�r�e .seus serviços no Distrito Fede�al,. dando as melhor� refe- (Largo General Osorlo) Distancia -- Cia. Telefonica
:.:renClas. Favor escrever para A. OlIveIra rua Paula Freitas 45 Catarinense.
"�apto 1.004 ..:_ D. Federaf "

'Diário da Nefropt)le
Mentira Carioca

os t.750.00 I

.,. Q ESTADO- Sábado, 23 de Dezembro de 1950 3

,.� Puro linho para vestidos -e tailieurs metro 'por ,€r$ 80;00
_..... ., /

Calçi)s de'· tropical para praia a Cr$ 98,00
Saias plissadas a Cr$ 14'5,00, na A MODÉtAR!H

Vida eocial Jornal Perlu-

o quanto custa uma enceradeira

'A' R N- O
.: ELECTROLAN.DIA

/",

Panelas de Pressão ARNO
a Cr$ 510,00

Grelhadores Etétricos
a Cr$ 500,00

n-a Elefrolandía
Ru't Af.cipr,este - Paiva. - Edf. Ipase - Terleo

PARA OS MALES 'DO
� FrGADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

í#H E P I C H O L IN·
!

,
.
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I

Dr. eLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crlm•• 0(9.1

Ooa.tlt1:1.!gâo de Soqilclad..
HATURALIZA�OE s
'tituica Dealarat6rlO1� ,

I Elorit6rto • R••leI.nala
Rua Thaellatu 47.

FONE •• lf68

! DR. I. LOBATO FILHO

f DoençfüSERCULOSEatório
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e
Tisiocirurgião do Hospital Nerêú
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia..do Proj.:
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, ij8
Consultas, diariamente,

das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquíades,

.
28 --- Chácara do Espanha

\ ·BUm-iDe a tortura da
tosse

Porque sofrer tanto? Bato
Bill é o seu remédio de confi
ança. Contem poderosos in
gredientes anticatarrais e ano

tíssétícos. Desde as primeiras
colheres tira a opressão do pei
to, solta o catarro e acalma a
tosse mais rebelde. Os médicos

_____ recomendam
I

Satosin para a

tosse e bronquite, das' crianças
e adultos. Em tôdas as' farmá
cias e-drogarias "Satosin" -
o dominador das gripes, tosses
e bronquites. '.

-
.

. . . . .. .... .... . .....

.. ..

.?ItJw, J

'",
�

"IAVOHrADE!
,Desobstrua o nariz ta

'pado, quando e onde,
:quisef;- "'*'"', algumas
'aspitaçiSes do cOmodo
• e_ficaz- I

•

DRA. WLÁDYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
,.

DR. ANTóNIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Parto•
.

_

Serviço eompleto e espeeialisado daI! DOENÇA! DB
SENHORAS. com modernos métodoi de diagnóltieo e tra
tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO :- SALPINGOGRAFIA - ME ....

TABOLISMO. BASAL
.

Radioterapia por ondas curtas-Eletroeoqulaolo-'
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelbo.

Consultório: Rua Trajano, na l, la andar - Jlldifie1o.
����� '.

.

Horário: Da. g As t2 boras - Dr. MuHi. �

Das 1<5 áfl iS boras 0- Dra. Musai .
Resldênoia - Rua Banto, 'Dumont, 8. Apto. L

s
é

e e SOCtAL:

po�ro ALEGRE

RUA VOLON ..ÁRIOS DA PÁTRIA N." 68 • 1.° ANDAR

CAIXA POSTA!.. 6SS - TELf;FONE 6640 • rEU::GRAMAS: .PROTECTORAI I

AgeDcia Geral· D ira 8t8. Catarina
Rua Felipe i:u;hmidt. 22-Sob. .

Caixa Postal. 69 - Tel "P,otaclorao - FLORIANOPJLIS
- ....'-... "-- ..

--�-"--------------"---"""COM;ÃNúlA"" . ÇA"DÃ-uXiíL(,;
......u

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
IN�NDlOS E TRANSPOR'!'ES
Cifru •• 8&1..c. '.-'11"

CAPITAL II RESERVAS ••• CrI
RespoDJal)Udad� .... • • • • • • .. • • • .. • • CrI
Receita •••••• •••.•• ! .. ...!. • • • • • • • • • • • • • Crt
Ativo •••••••• .••••• ••••••• "'.

'

••••••• � Cri'
Sinistros pago. DOI ütttloo. 18 anoa •••• C1:-t
Re'P;Onsabllidadea •••••• • • •• •••••••••. Crt
--- Duetorea:

Dr. Pa.pbJIo .'Um Freire' 'e Canal'•• Dr. I'nac"" •• lIA,
, hlalo MuBon.. Dr. loaqal. Barreto d. Aratjo • 10M Altr...
......"4' _ T _-..�.._ ...,.",.."'& -

"_ _ ".."& __"'_".."&"..:r ..,... __ _ _ _ _ _'..,..

10.100.801,10
1.178.401.711.'7
'7.05S.m.so
14:2.1141.801,80
18.8n.ll.,1o

7I.7H.401.I08,lo
.

,

T�à.n.port�. reguiare. d.
__
corga • dq. éJ t o de

- - .r

SAO FRAN'CISVO DO SUL para NOVA' IDRI
[nfol'mag5•• oomó. Açrent..

'

.
_

_
" •

PloriaoópoU. - Clrlo. HoepckeSIA - CI - Teletoae 1.212 ( �·li. ! ele.:
Silo Prancileo do. Sul- Carlos Hoepcke S/A -C·[ - Telehae 6 \I)) l �MAC g

-

RADIOTERAPIA
, (-

RAIOS X /

DR. ANTONIO MODESTO'
\

Ate.de. diàriubente. 80 HOIPIta) •• c.rtà••.

,
.

Dr.' - Lins Neves
·

Mre"r da Maternidade e .Ule•••

Bo.,ltal 'e Caridaul.

CLlNICA DE SENHORAS - CI-
. RURGIA PART6S

.

ilapóltico controle' -e tratamento
,.pecWisad� da grav1d�. DI,tor-'
\0. da adolelcencia e da menopau

� pertuÍ>açõe. menatruala, 11f_1"

"Qlçaea e tumorea do aparelho ,em·
11 fem,inino.

. .

'-,oraçõea do utero, ovirlOl. trom·
U. apendíce, h�rniu, variIeA. de.

intrgia plúUca do perineo (ru·

U'U)
,SSISTENCIA AO PARTO I!I OPJ&.

RAÇõES OBST211UCAS
l"lIçaS g}andWare., tirolde, o'd,

-toI. hípopíse, ete.) /'

'bttarbiOl nervOloa - &terllidad..
- Reldmes. .

_

..:oaaultório R. Joio Pluto, , - 'hl
M1 /

RNid. R. 7 de Setembro -: adir.

:ru e Sonu - TeL 841.

_ Dr. Newton d'J\víla I

CInqia ceral - Í)oeIlC" d. s.....
18. - Proetolqla
Fl8tricid... Médica

eounltórl!>: Roa Vitor Meltela a.

• - Telefone 1.807
Consultas: As 11,80 ho...... lar
t, das 15 horas em diante
Residência: Rna Vida] Ramoa-a

• - Telefone 1.422.

�----------------------------------------------------------------�--- Dr. MárioWendhausen
..... lHcUca .. a4111tóe • m.....
00IUnIlt6r10 - Rua .Joio PJDto. 1.

Telef. Il. 169
.

Os_lta du • 6•. : 6 ....
�''''Mia: I'dI,. ....., '-... Ia

T.w. ni

Ó,. Polydoro ·E.·S. Thiago
)léd1c� '. ,.l1e1n

.. Ba.pital ·de Caridade�.. r...
rianÓpolii. Auiatente d.

Materoldade
JoeDÇ" dOI órgãos lnteraoa. .....
clabDente do coraçlo e 'YU08

'cençu' da tiroide e demala ,,0'10
dulu lnternu

ma.lca • eírurgía de aen.hor" -
- Partos

nsIOTERAPIA - ELECTRO�
DIOGRAFIA .z: -METABULISlIlO

BAeAL
'ORARIO DE CONSULTAS: -

.

Dlàr1amente das 15 .. l� bolo·

. Dr. Paulo F_ontes
r: Cll1Ilco , 0JC'a4Dr
Ooou1Ilt6rio: R lia Vitor JI..reIe8, A.

Telefou: 1.••!
0.-111.. tu 10 U 11 • tu .. ..
,f Imo. RNidbc!,.: Jtlla B�

! u. - :111'_: l.6R

r

,'Dr.Milton Simone Peleira
Cliniea Cirurgics.

.

.oluti.. i. Senhor..

,CIRURGIA GERAL
IM Serviços dOI Profe8!1o_r...es Bene·

11Oto ÍIIontenegro e Piragibe No
gueira (Sio Paulo)

Oouultaa: Daa 14 iii i7 bor..
B.. Fernando Machado;- 10

,

Dr. M. S. Cavalcanti
-ataIIa _am-w de .......

"..... ar 'I. II

,,......,�,, •• DI.

ru.
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meirelea L ti
Fone mánnal 1.7(}1·

RESIDANCll2
A..enlda Trompow,ki �

Fone' manual 7H
---------------'

:Or. Roldão Contoni
�CJRURGIA G�RAI, - AI,TA a·
aURGA - JlOI,tSTIAS ». ...

NHOllAS - PARTO'
.

Ir-.clo tela IrI01llüde .. ......
Ma ta Uafnnicla4. .. ,.. ......
lIBde foi .uiatente por ririCII -- ..
ler'Iloo Cirúrgico do Prof. AIlIJt4l

c-rIII ....
ClraqJa dó eat6mqo • YIu ......
na 1utelti1lCII deIpda • p-, ......

, i., rilll, �6,tata. 1Ield... •...
''''ri.-. tnIIIIDU. Vari� .....

ceie. -nriMI • ......
_ Cou1l1tu: Ca. • ,. 5 luIraIt, • na
-, "eU" ScIImldt, II (altoa _

da OIM
ParaiIo). TeIef. 1.591

1leIIU1Ida: Rua JÇateYee J...., U...,

TeIIIf. li. 164 ,

/

Dr. A. S.ntael•

f

((rormado pela Pacu1dad. lfaeto
uI de Medicina da Un1'1'endc1adeo

do Bru1l)
l16c11co. .PQr CODCUr80 da�
ela • Ps-lcopatas do .m.tr1to

Pec1éral
b·lnterno de l!Iospltal PáQIÚ6i
U'lco e IlantcOIBio .Jud1e1Arto

da Oapital '1I'ed��al
Ibt-Intemo da Santa Oua de lU·
1I6licórdia do B10 tt, . Jane1ro
OLnUOA IdDIOA' - DOlDI'Q.6.S

NllBVOSAS
OOD8Ulttlr1o: �1c1o ...-u.

Ireto_ 8a1a •• --;iI"""
.

&es1d6nc1a:
Avenida Rio Branco, 144

Das UI ... 11 bQna
Telefone;

-

OonsUitórl0 - 1.1b4.

�tllc1a - u...

o 'ALB 00 ITUAJ .

PrOftl'GD •• .a.cea.
Progro..,

LIVRARIA U.�.
&Oh

• •••••• lo ..
'

CAI!IÜ II TIIIRBmfOll
Powsue v.•. cuu 011 � .

'I'�der'
NAo encontra oomprador'
Entregue ao DIcr1t6rfo ...,.

5

I
'- L. Alvea.
.... DIodozoo ..

-

f

'íVIRCiEM ESPECIALlDADE" da
.

.

elA,WETZEL]IND JSTRI A.L·IOIN V lL L lU: (W{�rcll r�W!.1

TORNA A ·ROUPA BRANQUISSIMA

o Slhi.
(
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! M�chadô & (ia. SI i\-(omércio p Aqênc-as i
�f.· dlstrlbUl�ores .

das aíamadas balanças FILlZOLA, comunicam que estão aptos ....+
�:' a garantir 3:sslstencla perma_nente às balanças adquiridas em suas lojas con- ..�+
�t� tando p�ra Isto com os s'ervlços de mecãníco especializado na Fábriza Filizo- ...�+
tt _la, de Sao.Paulo, onde o mesmo _vem de realizar completo curso de especía- ..�+
lt�

.

- lIz�çao em cQn�ert?s, ajustamento e reformas de balanças. . �+
f" Rua Joao Pinto, 12-FlorIanopolIs.-Santa Catarina --- Telefones' 1658-1500-1362 �:�. -- .�,.

.. .. ........+...+...+...+...+...+......+. � � � � � .. � � � � � �.... ).._ 'f
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'! Vir genf com Si gnrafi�a e rapiOez
so NOS CONFORTAVEIS l\tICRO-ONIBUS DO

•

R4�IDO «SUL-BRASILEIRO»)
Florianópolis - Jtajaí - Joinville Curitiba

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Ação em- peneficio--Rifa
AVISO IMPORTANTE

O responsavel pela rifa de um automovel Mercury, 1948

seguido de outros premias, inichl1mente, piara beneficio da

.campanha politica do P. S. D. e, posteriormente, cm benefi

cCio da Sociedade de Amparo aos Tuberculosos, avisa no.::; Se'

nhores Portadores de bilhetes (brancos e amareles) que a

'1b.esma fica transferida de 19 de dezembro de 1950 para 24

de .fevereiro de 1951.

Florianópolis, 18 de dezembro de i850.
. José Cardoso da Costa

:.Ruo Md,�c"lJl D�odoro, 341, 1.oClndClt <......
)a. \

CURITIBA rfUCIlAIII.· PROSEBRAS PARANA. ._

Btlânlida
.

Rádio Catarinense Limitada
apresenta m·ais 2, ióS-uperaveis modelos. para tOál

,

.

� CARACT_f5RI �TlCAS :
.

'

;; 5 valvulas: dndas: longas de 550 a 1.700 kc[s; curtas 6 a 18 mcs. 50 a 16 mts.

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

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

:iXlI
Variavel de 3 secções: FI com nucLeo de ferro

-

Caixa de IMBUI,A de luxo.
_ Grande alcance: Alta sênsibilídade : Som natu'";aL. I

,

Modela ARC-5-P
.--------------------------------.��

Escritório de Conta
bilidade Santa

Catarina
Dirigido e.oríentado por té

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

·Ircx. Postal, 3-!8. Floríanópolís
Rua Crispim Mira, 41

�

Sta., Catarina

Sorteio
A comissão responsável pelo sor

teio da bicicleta mama "KROON"
em beneficio das crianças pobres
do Hospital de Caridade, avisa
que a rifa co-rrerá pela Loteria Fe-

-deral, na extração de 23 '40 cor

rente.

Para colocar SOLA
em seu Sapato

PROCURE

Oswaldo'
telefon 'es 1536 e 1324

P: 15 de Novo n. t2- 2'. andar.

I·CLI.NlCA E CIRURGIA DOS o

LHOS - OUVIDO - NARIZ E GAR
GANTA DO

DR� J. J. BARRETO

FERIDAS. REUMATISMO E
.

PLACAS BIFILITICAS

. Elixir de Npooeira
Y.dloaQao :luzUlllr DO b<ltarn.Dt

cio .tlOl.

Formado pela Faculdade Nacional
de Medicina, da Universidade do
Brasil. Ex·a.ssistente dos' Serviços,
,ie Oftalmologia, do Professor Caldas
Brito, da Policlínica Geral do Rio

ie. Janeiro, e de oto-rtno-Iaríngologta.
ão Professor Leão VelIoso, Hospital
)doncorvo Filho.
Consultório: Rua Trajano, nO 31

� and�
'-

Atenderá, diariamente, a partir do
:lia 1° de Novembro, no horário da
\4 ás 18 -horas.

Por 'motivo de )Viagem vende-se,
no Estreito, uma casa de negÓCio
com muito boa casa de moradia.
Aprovei'te esta oÍlortunidade.____"
Informações na agência deste jor.

AVI S O

-Casa de negócio
à venda

o Clube de regatas Aldo
Luz, <comunica aos possuidores
dos billietes da tifa de 2 apa
relhos de jantar' e café, que
devia' correr no dia 23 do cor

rente, que a mesma ficará
transferida para o primeiro
sabado de fevereiro próximo .

A DIRETORIA

Colégío ;�EstaduaI Dias Velho
EDITAL

\

EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO GINASIAL
'1 - ia época:
a) - inscrição - de 15 a 30 de novembro\

b) - realização - Primeira quinzena de dezembro, nos dias 13,
. 14 e 15.

2 - Documentos: Certidão de idade com firma reconhecida;
. Atestado de v,aciJ;la;' com firma re-conhecida;

Atestado de saúde," com firma reconhecída,
Os documentos estão isentos de sêlo por lei.
3 - Inscr ição : Deve ser requer-ida pelo próprio candidato, 011

por seu responsável, e dirigida ao diretor do �stabel,ecimeIito, com a

declaraeão de que não se inscreveu, nem se Inscreverá, em exames

Ie admi.ssão, em outro estabelecimento, na mesma época.
.

Só serão aceitos candidatos que contem, pelas menos, 1-1 anos

completos ou por. completar até 30 de j!lnho de 1�51. .

. 4 - Provas: O exame de admissão constara. de J?rovas esc�l
tas de português, de matemática, de geografia e de histdria �o Brasil,

sendo etímínatõrias as provas de portu�uês e de �atemábca e. não

podendo prosseguir nos exames o candidato que nao alcançar pelo
menos nota 5, em qualquer delas.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(

DR.

\
A. DAMASCENO· DA SILVA

ADVOGADO'
.

AÇõES CIVEIS Ê' COMERCIAIS
� .:�

Praca 11 4. Novembro. ZZ -:- _r' ....

.<

Floriallópolis -- Sallla C.larl..

....O........•................············..·······M

. Se.rViC05 Aereos
. \,

(Cruzeiro do Sul), Ltd�.�
Fundada em 1927

Conforto - Segurança - Rapidês /
NOVOS HORARIOS .

SEGUNDAS-FEIRAS' - Fpolis. - Joinvíle - Mafra -

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

TERÇAS-FEIRAS - Fpolis. -=- Curitiba
.

- S. Paulo

c/baldeação - Rio. Saida agência 5,30 h6ras.. .' �
Idem - Fpolis. - Curitiba -=- S. Paulo e RIO. aalda agen-

cia 11,15 horas. .

. .

"

_

Idem _ Fpolis. - Mafra - Curltíba - Itarare - Sao

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

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

.

,

.. ,

'

..
-

Idem - Fpolis. - Joinvile - Mafr:a - U. da Vltórm -

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

QUINTAS-FEIRAS - Fpolis. - Mafra - Curitiba. -

Itararé - S. Paulo (Ida e ;volta) - Saida agência '1 horas.
. Itlem"-- 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 _ Salvad9r
- Saida agência 6,30 horas. . .

Idem _ Fpolis. _ Joinvile - Mafra _ U. da Vitória ....;.

Lajes (Ida e volta) _ Saida-agência 7 horas.
SABADOS _. lfpolis. - Curitiba _:... ·S. Paulo c/baldeação

Rio - Saida agência 5,30 horas.
Idem _ Fpolis. _ Mafra - Curitiba� - Itararé - S.

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

9,30 horas.
MACHADO & elA S. A. - Comércio e Agências.

FLORIANÓPOLIS - Rua João Pinto, 12 -;- T�l�f. 1.500.
BLUMENAU _ Rua 15 de Novembro 1.326 - Telef. 18.
ITAJ.Àl·- Alvaro Luz - Rua Dr. Lauro Müller, 26 -:

Telef. 211.
BUB-AGENTES em Laguna _ Tubarão _ Críciuma -

REPRESEMTANTE
Importante émprêsá editora de São :PaUlo preCisa de

elemento Jidôneo e ambicioso, ótimamente relacionado nesta

praça, para vender l�vro� téc:r:lÍcos e cobrar. suas c?utas aqui.
Ótima comissão. Exige�se carta de fiança de Cr$ 10.000,00
Resposta com todos .os- detalhes, para Editorial Labor doO

Brasil S.A. - Rua Marconi, 87 - 3° andar SÃO PAULO - Es
tado de São Paulo.

Modelo ARC 515

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A A- Decretos de 15 de dezembro de 1950 gento da Policia Militar do Estado, das do orçamento vigente:
A A-'

O GOVERNADOR RESOLVE funções de Sub-delegado de Polícia do !lca Maria Moreira para substituir, nO'

Conceder aposentadoria: distrito de Lagoa, municipio de F'Iorta- Grupo Escolar "Visco.nde' de 'Taunay";

De acôrdo com o art. 199, § 30, da lei nõpoüs.: distrito de Lauro MUllelr, município de

n. 249, de 12 de janeiro de -1949: A João José da Silva, Sub-Tenente da Orleães, por 40 dias, a Contar de 26 de

A Olga Nunes de Abreu, no cargo Polícia Militar do Estado" das funções agôsto de 1950, a professora Maria Isa

da classe F da carreira -de Professor Nor- de Delegado Especial de Polícia do rnu- bel de Sousa, que requereu licença.

malista, do Quadro úI�ico fu, Estado. dicípiO -de Bíguaçu. Irací Oliveira Córelova para substituir.

Remover, a pedido: Designar: no Grupo Escolar "Correia Pinto", dQ'

Wilda BIasi, Professora Normalista; Gentil Leandro dos Santos, 20 Saro Painel,' município de Lajes, -por 8 dias,..

classe F, do Grupo Escolar "AdeUna Ré. gent'o da Polícia Militar do Éstado, .para a contar de 1° de agõsto de 1950, a pro

g is"; de Videira, para o qrup_o Escolar exercer as funções de Delegado de Po- fessora Alaíde Batista Kirchner.

"Horácio Nunes", de varões, município Iícia do municipío de Bíguaçu. _ A complementarista Ruth ,Wassem pa:�

de Pôrto União, a' contar de 22 de agôs-
. Portaria de 22 de dezembro de 1950 r .. substituir, na Escola mista de Varge!u:

to de 1950. O GOVERNADOR RESOLVE Grande, distrito de Lauro Müller, muní--

Decreto de 16 de dezembro de 1930 Conceder Doença: ctpio de Orleãés, por 40 dias, a contar dlll'

O GOVERNADOR RESOLVE A Agrlpa de .. Castro Faria, ocupante do ,14 de agôsto ele 1950, a professora, Ma:-

'Exonerar: cargo da classe O da carreira de Médico, ria Viana Rezende, que requereu tíeen-

Aristides Carlos de Sousa ao cargo de dW Quadro único do Estado, enquanto ça. .

Comissário, padrão I, do Quadro único durar o período de seu mandato de Depu- A ccmptejnentartste, Eloar çorrêa parm

do E�tado, que exerce interinamente, tado Federal,
.

substituir, na Escóla mista de /AttI>ÍO':

como substituto, por ter sido nomeado Portarías de 14 de setembro de 1950 distrito de Mirim, 'munícítno de Laguna.

Para outro cargo. O SECRETARIO RESOLVE por 6 meses, a contar de 7 de setembra

Decretos'de 19 de dezembro de 1950 Oeneeder dispensa.: de 1950, à professora Alba Bíttencourt-

O GOVERNADOR RESOLVE
- A Celmira Casagrande, da função de de Sousa, que requereu Heença-prêmío,"

pr6mover, por antiguidade: Zelador, referência I' (Escolas Reunidas Com a gratificação diária de treze

"Professora Julieta L,entz Puerta", de cruzeiros (Cr$ 13,00), correndo a r'

,De acõrdo com o art. 29, Capítulo VI, A I

"

do decreto-lei n. 694, de 19 . de ou. Nova' Petrópolis, município de Joaçaba), .

despesa por conta da dotação 27-I·:!f

tubro de 1942: a contar de 10 de setembro de 1950. do orçamento vigente:

Jgão Cardoso de Sousa, Segundo Te. Admitir: Maria Almeida para substituir, nas,

nente do Quadro de Administração, da Zelína Pereira Medeiros 11a função de EseGl._as Reunidas Tiradentes, distrito e-

polícia Militar do Estado, ao pôsto de 'Zelador, referêncía I, correndo a despesa -muntcípíe--de Pôrto Bel-o: por 15 dias; a.-

ta dA t
•

26 1 26 d 'contar de' 30 de agôsto de 1950, a pro-
Primeiro Tenente do mesmo Quadro da' por con a "o açao - - o orça-

to
.

t (E I R
' .._- "P' ressora Ed,í Marques da SUva, que re-

mesma Corporação. men o vigen e sco as eumoas 1'0-

Classificar: ,
fessora Edite 'Alano", de Urupema, .mu- quereu Licença, .

Gllberto da Silva, 'Capitão de Adminis- nicípio de São Joaquim). ErCÍ Freitas Wolff para substituir, 1111-

traçã;;' da Polícia Militar do Estado, no De, acôrdo com a lei n. 277, de is de Escola mista de Fazenda do SegJ;êdO'..

cargo de Contador-Tesoureíro da mesma julho de 1949: distrito de Painel, município de,. Lajes•. ,

A complementarísta M ii Ca 1 por 60 dias, a contar de 1° de setembro>-

_..-Corporação. "�
,

. irrsua arv e ron n

Decretos de 20 de dezembro de 1950 Lockes para, na qualidade de extranu- de 1950, o professor Sebastião Wolff, que-'

O GOVERNADOR RESOLVE,. merârío-díartsta, exercer a função de Pro- requereu licença. r
'

,

, �ransferlr: féssor na Escola mista de Sertão dos Maria Silveira 'para substituir, na Ea.

.
'""lntônío Sales, 20 Tenente do Quatiro Correias, munícípío de Tubarão, com o cola mista de -Guam1ranga, distrito e

_

A - Bronquite é uma porta a�"'rta_ ,de Adm1nistração da Polícla MUitar do salário 'diário de Cr$ 21,00, correndo' a I
município de Araquarí, por 6 meses, a;

à
.

graves enfermidades. Corte. I' mal Estado para o de cómbatente da mesma despesa por conta da dotação 26·1-26 do contar de 10 de agôsto de 1950, a pro-

.

pela raiz tom.ando "Satosín" _ po- Corporação, em virtude da sua aprova. orçamento vigente, fessora .Regtna "�iga, que requereu li-

•••.•..••... _ ••••
�

.• '" •••• " cença-prêmíc.

ROXY- -,- ás '8 horas. deroso antissético e descougestio- ção no .CurS() de Formação de OficiaiS. De acôrdo, com. a léf n, 277, de 18 de rsantna Frick, para substituir, na Es-

U t d t
.

b
.

I
Rettflcar: julhÇ)- de 1949 e com o salário diário cola mista de Povoação do Rio Vermelh&.,

,

- m filme .sensacíonal e nan e a raqueta, ,ronqulos f' P!l -

Para' Werner Pabst, o nome do Escrl-'
de Cr$ 19,60, 'correndo a despesa distrito e município de São Bento dor

eletrizante e cheio de emoções. mões. "Satosín" tem .efeito r�pido. vão de Paz, vitalício, do distrito da se-
por conta da 'dotação 26.1-26 do àr. Sul, por 60 dias, a contar de 10 de se-

MISTERIO DO MEXICO
-, Fluidifica O catarro, diminue a tos- de, município e comarca de lndaial, que

. foI designado pela portaria de 4 de de:
� çamento 'vígente: temb_ro de 1950, a professora LoUrdes-

com se e torna a respiração livre e fá- laUta Thieves Lopes para, na qualida� Salsbrum, que requereu Íicença.

:t,.:rTillia'm LUNDIG'AN eH. Nas Bronquites asmática.5, cro-
zembro corrente, para arbitrar o proven- de de extranumerário-diarista, exercer a Teresinha Signorell para substituir, rui!

'Vy to de aposentad,oria que caberá a9 ser.
'

'

Perigós .• ; �Traições. :. Mor- nicas ou agudas ""Satosin" � o S<'U ventuário vitalício' Sílvio Scoz.
função de Professor na Escola mista de Escola mista de 2° Braço do N{)rte, dís.-

,

Nomear:
,Canoa.s, município. de Bom Retiro. trito de Ma.ssaranduba, município

.

de:,

teso "
- \

-

remédio de coofiança. Peça ao sec
D

•

d t di'
Hilária Gedoz para, na qualidade de GuaramirÍín, por 90 dias, a contar .de 1.-

A maÍlS espetacular e- àrro- farmacêutico "Satosih" - c domi- ,ed:c�rd� �:�en�b�: 'd:\9:8: eI n. 230, e�trantllnerário-diarista, exercer a fun.
I
'de agôs�o de 1950, a pr�fessora, M�alda,

. J'ada aventura vivida, sob-os nador das gripes, tosses e bronqui,- I S'l
.

ü'i I
çao de Prof-e�Ol' nas Escolas, Reunid:;ls

I'
Signorell, que requereu licença.

ce'os ,do 'Oeste,' teso
vo � velra, ocup�nte ter no do c\,-1'. "Professora Elisa Augustà Corrêa", da Maura Silva Linhares' para substituir.

�o�. o.nsu;to�;UrIdICO, padrão S, da (vila de Ipurilirim, município -ge Concór-' na Escola mista de Barra �o Espraiada"
O VALENTE DE, ARIZONA ons� tOrIra .

Ufl Ica dO_ Estado, para' dia, a contar de 10 de aiDrll de 1.950. ii distrito de Canelinha, mu·nicípio de 'Fi-

XOSSE NA IDA'DE DO I"RE""CI- exercer e .etlvamente aquele car"'o. P
,

- . ..

com A· '" ..... •

.-D .."
b oríarlas de 15 de setembro de 1950 ,lucas, por 30 dias, a contar -de 25 de>

TiIn Holt MENTO O ,;���oR���;RdeR:����ro de 1-950 O SECRETARIO RESOLVE agôsto. de 1950, o professor·AltamirilRo-
L t S� T id Cid' d C

E Designar: cha Lmhares, que requereu licença.
U as. . . ocos. . . orc as... u a 01 ombala a tosse - e Conceder exoneração: ,

-

Lígia de 'Meireles Almeida" Professora
"

Otma Pezzini para substituir, 'nas Es-

Continuação do espetacular fortifique os pulmões da 'êriau!.'a I A Agripa de Castro. F,aria, de Membro, Normalista, classe G, para ter exercício

I
colas Reunidas "Professor Carlos Maffez-·

seriado! com "SATOSIN" _ poderoso ao-
do Cons��ho BenltençlárlO do. Estado.

-

na. Inspetorfa, Escolar .. d.a 23 Circunscri· zolli", de Botuverá, distrito. e municipio.
_

..'
Portarias de 16 de, dezembro de 1950 ' �

OS PERIGOS DA REAL tissétlco e descongestionante
_

das o GOVERNADOR RESOLVE
ção, com sede na cidade de Blu�enau. I de Brusque, por 90 dias, a contar de 15

:BOLI'C'T;'" MONTA
.

De acôrdo com o art. l°,"'-alínea a, do de setembro de 1950, a professora Cata:�

'r'
-

'oI.n. . DA - rias respiratórias. B{lstam algd- Conceder dispensa:
_ decreto n. 413, de 16 de .fevereiro l'ina: Zuco Sedrez, qUe requereu líceJlça"..

No Programa. mas colheres de "SATOSIN" o ...ra A José Domingos, das funç6es de De- de 1949: ,_.\ / '/

J I da, T'l N I I" legado de Polícia do município de 'Ima.
orna

_
e a _

. ac, que a tosse ogo se aca II\6, até. ces· ruí
A professora Noêmia Iracema Flnger Romilda Mari para substituir;_ no Grl!-�

,Preços: _Cr$ 5,00 e' 3,20. sar de umll vez. É excelente rmné- À Manoel V' t' d S usa d f ! Jung pafa r.espoRder pela direção das Es- po Escolar--"Roberto 5rompowsky", d�

"Imp. 10 (DEZ) an''''s''
-

-

°

Icen e e o
_'

as un-, colas Reumdas "Professor, Rodplfo Hol· Joaçaba, por 30 dias, a contar de 31' de-,

'" dio' parK combater Gripes e 'les- c_o�s de 1 s�p,Ie:1te do Dele�ado de

po.,lenweger", de Lajeado Mariano, maniclpio agôsto de 19!5Ô, a serviçal Leônida Ba-

IMPERIAL ' friadõs. Peça ao seu farmacihtico 11CIa do. mUlllC1pl0 de ImarUl. de Piratuba, com a gratificação mensal I tista, que requereu licença, com a graU-

,AIs 5 e 8 horas ou droguista "SATOSIN-' - o io- ,--o..Deslgnar:
-

,de Cr$ - ;,\0,00, correndo a despesa por

I
ficaç'ão diária de onze cruzeiros .... --

O drama mais sentimental minador �1as Gripes, Tosses e BroD- Manoe! Vicente de Sousa para .exercer conta da dotação ',26·1·23 do orçameI!to (Cr$ 11,00), correndo a despesa por con-

'da .tempO,rada .!
- a� fUllçoes de Delegado de Pollcia do. vigente, a contar de 1° de agôsto de 1,950. 4 da dotação 27·1·1 do I>rçamento vi-

quiteS. m'unicípio'de Imaruí. I A normalist� Ely Waltrick para' subs·
.

gente.
éEnedino/Antõnjo Corrêa para exercer titui(, no ·Grupo. Escolar j,\iodêlo "Vidal Portaria de 19 de dezembro de 195..

as funç()es de 1° su.plente do Delegada, Ramos"" de, Lajes, por 30 dias, a contar I O SECRETARIO RESOLVE .

de Polícia do rounicípi9 de lmaruí. 'de 10 de s�tembro de 1950, a professora Conceder licenç�:
----

.

. Portarias de 2? de dezembro .de .1950 Olga Valenfê Waltrick, que requereu 11- De aCôrdo com o art. 169, da lei rr�

lO GOVERNADOR RESOLVE 'cença, com,a gratificação diária de dezes-.. 249, de 12 de janeiro de 1949:
.

sete cruzeiros (Cr$ 17,00), correndo
�

a A Timóteo Justo Paulo ·Alves, ocupan-
Conceder licença:

-:- çespesa por conta da dotação 27·1-1 do, te do 'cargo dá classe E da carreira de
De al)ôrdo com o art: 168, �a leI n. .• I orçamento vigente. Guarda·Sanitário, do Qu�dro único do,

219, d� 121 de" janelr� de 1�4.9: I A regente de ensin9 primário Teresi. Estado, com e�ercÍcio no CEintro de Saú-
A ntol1leta de MedeIros Vieira,

ocu.,
nha de Jesus Baião para substituir, no de de Joinvile, por vinte dias, senda;

pante
.. d� cargo da� classe. G da carreira_ Grupo Escolar "Professora Ana: Gon. quinze com vencimento integral e cinC(l'

�e �scrIturário, lotada na Diretoria do
I din",

de Laguna, por 90 dias; a contar com desconto de um têrço, e a cõntar deõ
nterlor e J�stiça, por l;loventa dias, com de 17 de setembro de' 1950, a professo- 30 de -novembro p. passado.

-

..

vencimento mtegral, e a contar de 12 ra Sônia Baião Dt\tra, que requereu li. Portaria de 18 de dezembrl> de 1958-

__.....- ..... ..... .. Ide d-�zempro co�rent�. cença; com a gratificação diária de dezes- O SECRETARIO RESOLVE
• r' ".

. onceder dlspensa�.. seis çr-uzeiros ('Cr$ 16,00) correndo' a
. Conceder licença:

,� " .......� A Gentil Leandro dos Santos, .2° Sar: despesa, por conta da dot�Ção 27-1,1 do De acôrdo com o art. '162, alínea llF-

---��------------------------�-�-�--\---------------� m�men�vip�� §�romhln�ocomouLW�M

I.(�:�:�:�:+:+:�:..:�:�:�:�:�:+!�_�..:++:..:..:..:..:..:..)+� <+(..:..!..:..!..!..!..!..!..!..!..!..!..� Com a gratlficaão 'diária: de quinze lei n, 249, de 12-1·49:

�
�-;l... - crIlzefros (Cr$ 15,00,), correndo a A Raulino Vieira de Melo, ocupante dO!

'

1� NATA'L 'J;
.

NATAL
:�' -�;_��;s�OP:�'ç:l�:�atO�ig�:t:eÇ:ãO .... �:;Oe�:rc��:�e:! ::sp!�!�:it�e c�:::u:;;

� _

� ,

.

'

_-.; esus nas,cIU-"';'
"

.

;:. A regente de, ensino primário Maria e Trãnsito Público, de' quarenta dias"

.:- ( ,

�
José Batista para substituir, na Escola com v.encimento integral. ",

. 4 ".... mista de Volta do Silveira, distÍ'Ito e mtl-
; Porta.ria de 20 de dezembro de 1956

�
, O EmDórl·o Rosa oferece os me'lhores 'ar'tl'gOS \de natal

��. ntcíplo de Araranguá. por 60 dias,
'

em í 'O SecretáriO-da Segurança Pública, nG\-

� ...: 'prorrogação, a contar de 20 de agôsto'de: uso das suas, atribuições e de acôr!io com<

, �

A' .

pelos melhores preços. .

... �� 1950, a professora Dilma Freitas Ger-,
o disposto no decreto·lei estadual 11. c..

� Tamaras-Flgo�-Pas.sa�-Nozes-Amend.Qas-Ayelãs-chocolates-Bala.s:B.rinquedos fi,. hardt, que requereu licença. 126, de 28 de fevereiro de 1946,
,

I de qualquer tipo e rICas BONECAS. C,estas 'de Natal (as maIS Im.das) n.or
I A comp'1ementaris'ta Maria Helena de:' RESOLVE �

D �
,

lo' �l' Oliveira para substituir, no Grupo 1!JSC�- Nenhuní: alvará' -de ,Ucença para div�r-
<. _

. qualquer preço e para qualquer bolso. ..,. lar "Hercílio Luz", de Tubarão, por 30 ti\Y'e;:ltôs pÚbli.0s, çfualquer que seja sua

Os��ropriétários do ,Empório Rosa" agradecem aos seus cl�entes a prefe- O dias, a contar de 22 de agô,to de 1950, a n?tureza ,(bailes, cinemas, concêrtos, es-

" :'l;'enCla com que sempre foram disting�idos - e" no. transcurso de mais ,umá �.... professor[ Neusa Brognoll Tonelli; -que pet5c:'I«s teatrais, s�ssões de rádlo·difu-

.>,. 'data. maxima da. Humanidade deseJ'am, aos .seus fre!:!U,e.zes,
'. f requereu litença. são, etc,) dos· quais

\
resulte luc.ro direto-

� ..... A regente de ens;no primário Alzira ou ind'reto li seus empresários, deverá,

amIgos e ao publico ,em geral um ,.' 'C- '

,.. l\[
.

.,,. "3�eno p'ara su- tituir, nas Escolas

Reu'l
ser fornecido pela autorlâade policial.

Fel.·z NAtal e'pro'spero A 'o No :: nielas "Professor JOIo .Schütz", da cida· sem a aprésentaçã'o prévia do programa

U ,- I!y .VO ·�t I de de T,:Fvo, por ao (jjas; a contar de· devielam'ente aprovado pelo Serviço de,

��
. _' SA'LVE 195":1� '. .... 30 de agosto de 1930, a professoraBran· Censura de, Diversões Públicas.

�l'
..�. ca dos Santos VisaIli, que requereu li· -.R,egistre,se, pUbliql\e·se e cumpn-se.

� � : çença. Sec!'etaria da S�gurança P,ública, .em

�...� .' ,

. +.. Com a gratificàção diária de catorze Florianópolis, 20 d'� dezembro -de 195ft,

r.'" -- -- _
.�

I
cn'zeiros (Cr$ 14 o) d Cei Ant'l' 1 r' Ir' " ' .

'tA. �..� ;..:++.."'''#'''''_ #........
.

� c+,
-

� .. '.. .. .. .. .. ,.. .. .. � .. � .. .. � .. ..
' "o , corren o a ,. o no (e .ara )"as, ",ecretm'lcJi

� �,� � � � � .. � � .. .. w+".+f.�."+:." �•..., w..� +-+'.�.w \�'.+ � des�esa por conta da dotação 27·1·1 <la Seg\lrança púbUca.

RITZ - ás 4,30 � .8 hora�'1 Quantas mulheres você
..
te

- A "bomba atômica" do lve em sua vida?
Cinema Brasileiro I

. I Roberto teve cinco .. i.
110 minutos de gostosas e; MANTE .. , A NOIVA ...

ãnínterruptas gargalhadas! VE'NTUREIRA. , . i

OSCAR/TO --A QUASE ESPOSA .. ,A IN-
no seu mais hilariante siil- FELIZ TRANSVIADA.
me:,

'

........só uma voltou para a

FALTA ·ALGUEM NO sua solidão !
"MANICOMIO' QUAL DELAS?'

\, Conheçam a resposta assis-
tindo:

'

5 ROSTOS DE MULHER

com
Modesto de SOUZA
Vera NUNEs
Cecy M,EDINA com

ij.ocir SILVEIRA I Arturo de CORDOVA - Pe-
e muitos outros! pita SERRADOR MIROSLA-

- Verdadeira tempestade de VA .)
riso! .

-

Um filme sublime e ínol-
No Programa: vidavel!

1) - O Esporte na Téla NQ Programa
Nacional. \. -

,
'J 1):::""':: A Marcha da Vida

, 2) - Noticiario Uriiver�à1!��c. --i�'
- Atualidades, :�·:?"t .. �i..,:'� RIO DE JANEIRO

Preços; Cr$ 6,20 e 3,20' V:·�..s:hórt.
"LIVRE" - Criançás maio- !!.' Preços: . Cr$ 6,20 e 3,20,

res de 5 anos pO<iferão entrar. "LIVRE" creancas maio-
. . . . . .. . ... . .... . . . . . . • res de 5 anos poderão entrar

.ODEON - ás 8 horas, as 5 horas,
AGUAS SANGRNTAS

.Oolorído
Randolph SCOTT

,

Margierite Chapman
�o Programa:

1) - Imagens dó Brasil

no,'88 - Naciónal.
2) - Metro jornal Atua-

lidades. .

,

Preços: Cr$ 5,00 - 3,20 .

"Imp. 1� anos".

Combajaa
BrODfJuije

j

tonifiêando as vias respi.

B,'A L'A N C, A
Sua balança precisa de co;nserto, ajuste ou reforma ?
� ':Dispomos de n1ecân\co especializado na Fábrica
.�I �� -. "�� Filizola, em São .Paulo.

'

:.... ,': ,Machado & Cia. SIA--Comercío e'Agências
rD; :Rua João Pinto, 12 - Florianópolis

- �I;' ltiiT_�ones 1362-1500-1658

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VENDE-SE:
1 SORVETERIA PE 8 FUROS MARCA

«B A C C E li)
..

r.om l'an"''''lclarlp nar» 1ÔO 111:rl).-<: (ip ."orvAte"-._pq.1iO::lrlll l'om com-
pressor "COPRL�ND" original, motor de 3 H. P. e batedeil'la COm mo
tor de 1 H.. B. em perfeito estado de -funcionamento e conservação,

TRATAR NO "EMPóRIO ROSA". "�

-A Co.ntador�a Seccional junto à Delegacia Fis�a�!m Sa:p .....

ta C::atarma avisa os Senhores Chefes de RepartIç�o que os
-

empenhos de despesa deverão ser emitidos até 31 de dezem

bro, na forma do art. 2 da Lei 869, de 16-10-49, e, de acôrdo
com o item VI da Portaria n=, 321, de 25-11�49 (D.O. de '29-

,

11-11-49) do Senhor Ministro da Fazenda, comunicarão à- \

Seccional acima na primeira hora do expedi�nte do primei--
ro dia útil de 1951 o nu'mero do último conhecimento do em-

penho extraído.
"

\ Alváro Accioi; de Vasconcellos - Contador Seccional

!.--

(..:..:..:..:..:..:..)+:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:...�...�...�...�...�...�...�...�...�.<...�...�...�...� � �..��
� � �-� �-�-� -� � �" -�-�-�.�-_.':- _�-� «
• 6
.. ,

/

.�
. ..�.

t Cc�C �? t
-�i. _

C_o" --
_

�) - :�:

I
. ... ;

i Trasnporles Aéreos Catarinenses _S.ft. ii.

� Aoora, sob i! orleotaçio técnica da Cruzeiro do Sol i I
tJt'+ ESCALAS :

..�.
�. �t
�t.. As SEGUNDAS, QUARTAS' E SEXTAS-FEIRAS: ..�.
rt.· Rio-Santos-Paranaguá-Curitiba-Joinvile�Itajai ..�.

a� Lajes e Porto Alegre. ..�.
� L
i:'. As TERÇAS, QUINTAS E SABADOS: ..�.
�.'+ . Porto Alegre-Lajes-Florianópolis-Itajai-Joinvile ..�.
1+:. Cur-itiba-Paranaguá-Santos e�Rio. ..�.
�i. ..�. Rue Pelippe Scluxlidt 4A

; MQdernls e possantes aviões,;Oouglas i Aluga-se:!: Tarifas reduzidas :t: Confortável casa, sita à roa

� I Bulcão Viana nO. 61, com recente
�t· \ ".'+ instalação de agua fria e quente,

-

....... mRAFEGO MUTUO COM.'-- .�. é d d..... I - campainha el trica, díspon o e

�i� Cruzeiro do S'ul�R'o
""

:i:- amplas salas de visita e jantar, 4

-:-:.,
\;. S

........... quartos. espaçosa cozinha, quarto
�� SPA I +.t. de banho novo e completo, com

..�.: .ivag- OrlO -", egre "- �. chuveiro para empregada.

..�. Pluna-Montevidéo à-

�. A tratar na Avenida Hercilio
..�.: . ��. Luz, nO." 31-Fon,e 1076. '

,l� PAS�AGENS E CARGA': ':�: ·�n�;·Ãs·PMt�··iMPR�\:·��� '

..�. tO'l'TOMAI��� Florianópolis: Fiuza lima & Irmãos ..�.
T·····E·

....

·R·" ··R····_· ·E··
.. ·

N"-_"O" ,� h �
II'

' Rua Consel eiro Mafra, 35-Telefone 1.565 ':
� y
�t'+ A.....

-

CRUZEIRO DO SUL- �t'+ 'VENDE-SE 1 lote situado â

�t· geO(aa '- �t'+ Avenida Mauro Ramos perto
�,•.., Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500 ,+>•• do Campo do Manejo. "

�
,

� Tratar nesta redação com o".'+ <, +>.. S·d· N
-

t·:"�.' n It·· L· N t·- ...�. s�_:___.-' 1 nei oce 1.

'+.�. nm 8J31: UIZ oce I ..�. _

.. ."..................... ..'

��. Rlla Pedro Ferreira (Ed. Bauer) Telef. 329 e 330 �:� I : � � .

fI,I :- ••u.. r.Irel"' ,... ...cf.e!!

�� Em Blumen8o: Agência'Cruzeiro, do Sul �i: ...:: :I!U:!:::c� ,•• • ......' �·���··�����·�����:·��I�l�
�t· Rua 15 de Novembro, 1326-Telef. 18 �t· , te ,ara e ... -PIMPO"''' buidor. dOI :Rádioi'� Ri':C. A

rt� ( . �t· · •.. eader••ta •• cuum 'ctora"ViI"ul.. ,rOi.co,.

,�� ,Em Jo-inviht: Soc. Comercial ((Miuas» Ltda. :�:
IIUTUO PUDw.. Rua Conlelbeiro';,Matra

� _

Rua do Pnnclpe, 482-:_ Tele!. 455
.

•

-

* Cursoo de. admissão
"

,

!t�� Em outras cidades do .Çstado com os
_ sub-agentes �.. /"'

� � da Cruzeiro do Sul _ .:. Dirigido peI&--l!r.of. José Warken
, i - ....�" Funciona .em Janeiro e Fevereiro.
,�.. - .'--_ - ' .........� .... � � � � � � �-�-�-,�-�"-�- ..... -�--�-�-� �-�.. -�-�,- - - -'� E

. ,.

l' f"":�:�:+!:�":":":�:";".";";"'.".".".'+:+'.".".�.�.".".�.'+:+.�."."••�"........" ; R+1 xames pal'!a' gmaslO masc'U mOs e emtmnOs

__ .
,
__------,-...._------------�-----___ para a Escola Industrial e Academia de· Comércio..

AT I LOGRA r IA
Inicio das aulas: 4 d'e Janeiro.

D .

, -r. I InScrição: dias 2 e,3 de Janeiro, das 8 ill-S 10 horas da manhã •

.
' Local: Altos do Albergue Noturno, Av. Hercilio Luz N0 20.

Curso completo: Cr$. 200,00, pag.áveis no ato da matricula.
InformaçÕes antecipadas: Rua Alm. Lamego 67.

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

-

os

Associados e exmas. famílias, para o Grandê Baile de

Gala de São SilveStre, que esse Clube i 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 fIo-· )
ríanópolítana, as Debutantes <te 1950. !

Não haverá reservas de mêsas. �
TRAJE: Casaca, Smoking e Sumer. ,"'1

O Secretário Geral � Arnaldo Dutra

l

QUEI VESTIR-SE COM
-

CONfORTe E ELEGANCIA 1
.

PROCURE A

Dlfaiatâria Mello "

._IIJIIIIiII---
após MMI

.
-

I N D r G E.'� ., i o
- a mucosa estomacal
fica irritada e hipersen
sível, exigindo o uso 'de
um alcalinizante como
a Magnésia Bísurada,
para protegê-la e pre
venir a híperacídez,
Magnésia Bisurada
- em pó e em com-

primidos.

Magnési-a
'Bisurada'

,

I
i
.-

� .

(on'.r.
Dlplom.

(orrespondencll
(omerclel -

eoJéq\o CatqriJlense
� 'El:Iital

II&'I'ODOI
Mod.rao- • -IUcl.ate

DIREQIOI
Amélia M PigOlfl FIUZA LIMA & IRMÃOS

·Cons. Mafra} 37
FlorianópolisAu- General Blltencourl, 48

(Esquina Albergue ,Nóturno)
Exames de Admissão: Inscrição: dias 15 a 30 de novembrO'. .,

i
.

Exames dias 1° a 2 de dezembro� ás 8 horas.
.

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

� .ISxames de 11 'epoea: De acôrdo com a Portaria n. 163 e 636. I

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: Inscrição: Dias 1° a 13 de fevereiro.
Exames: Dias 14 e 15 de fevereiro.
Para os candidat:os ao exame de a'dmissão haverá um cu�o de

prepru:ação regular desde 29 de janeiro. Mais informes com a diretoria,
--

! .

•••••••••••:. .:•••• • .:.••• .-_. .:�: '. ti)

�------------------------------�----�,-----�

.--
"

As residênciãs, com grande area de t_erreno, \Situados à rua Frei

Caneca, urs. 152 e 15'8,

Tra,tar à rua Sald,anha Marinho, nO :18, diáriameÍlte.
Jb_.L.;.--'l�_l _
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SERA HOJE FEITA 'A. "RIMEIRA EXPERIENCIA COM, O FORNECIMENTO DE LUZ DA USINA DE CAPIVARI A ESTA CAPITAL. A POLI
ESTÁ PREVENINDO ATOS DE SABOTAGEM, COMO OS VERIFICADOS EM CAMBORIO.

\

fLORIAKOPOLlS - 23 de Dezembro de 1950

Agradece ao sr, Governador
o Dire'or Geral do D.N.S.

o sr. Governador Aderbal R. da Siatis.fa�o dei agcadecer ao erní-
\

Silva recebeu do dr. Heitor Bra- nente amigo/a vafíósa colaboração
gler Froes, diretor Geral do De-I

partamento Nacional de Saude, o dos drs. Benoní Ribas e Miguel,
seguinte telegrama: .

�
-

Sales Cavaloanrí junto à na, con-
- "Do 'Rio - 300 - Tenho Ia ferência Nacional de Saude".

Bolsa de estudo-pore
Ginásio de Nova Friburgo
A FUNDAÇÃO 'GE'.rU:CIO VA'RGAS of,ere.ce uma, bolsa de estudos,

no valor de CR$ 2'0.000,00, correspondentes a ensino, pensão, assís

tência psíco-somátíca, enxoval, material escolar e estada durante as

f�r,ias de julho, durante cinco lanos, ,0 aluno que, preencher as condi

ções estabelecidas para a seleção inicial, a ser feita pela Consultcsia

Técnica do Departamento de Educação, três dias após o ancerramen-
v

to das inscrições.
As inscr�ções estarão abertas, no Departamento de Educação,

diarfamente, das 14 às 17 horas, a partir do dila 26 de dezembro.

No ato das inscrições, serão dados, aos responsáveis pelos candí

dafos, esclarecimentos e instruções.

_-,A. �� • _'___......;;::.-

o

Pela traiCão, os três A ofensiva comunista contra as resolucôe
traidores já foram da Conferência de Bruxelas, foi iniciad

,,7--.--..... l.l�\fA'· 't ........ '..JbJi3\....Al..J-..... *.1.'�

pagos ••• -LONfJRES, 22 (V.A.) - A im-I "DIA PATRIOTICO DE PfiOTIg
prensa comnista da Europa ini- TO" -,

ciou a sua .esperada ofensiva con- ,P�RI.S, 22 (V.A.) - Os eom
tra as' decisões da Conferenciã de nistas através de toda a 11.11·IJV,
Bruxelas ,e a criação de um exer- Ocidental preparam-se para aOlea
cito internacional. çar os protestos contra o !'aarma�

t.
Na 'I'checoeslovaquia, a agencia menta do oeste alemão. Os com�

".. noticiosa oficial distribuiu varias

I
nistas franceses proclamaram sa

comunicados, 'dizendo Iqne a re- bado um "dia patriotico de protes.:
solução de Bruxelãs tinha sido' to" e apelaram para serem reaJi.'
tomada sob a, pressão dos Estados II zadas demonstrações, através
Unidos. todo o terrítorío do pais. Os co.
Na Italia, o jornal comunista murristas alemães escolheram

"Unita" afirmou que a ltalia ti-: dia 28 de ja,neiro para o seu "gl'an.
i nha sido "sacrificada" em

Bruxe-, de dia do protesto". Espera-Slt
}ous., que igTlIPq's vermelhos em outr()

I Em Moscou" o "pravda" puhli- países do oeste' europeu cumpra
i C011 um longo edital dizendo' que; tambem sua parte no plano de sa
lo governo russo apoia a declara-: botagem.
I ção de Praga, pedindo a unidade O TEERA PREPARADO
da Alemanha, que é 'a unica solu- A GUERRA
ção para a

_ questão germaníca, TEERA, 22 (V.A.) - O premi
"Por isto causou grande indigna- do Irã, Ali Hazrnara. disse ao Q

I ção a todos que amam a paz as in- nado' que tinha ordenado um es

Iltrigas _dos imjp�rialistas amcrica- t�do de alerta a tod�� as �uarni
nos e ingleses que fazem todos os çoes por causa da crttíca sltua'çãn
esforços para converter a Alema- internacional e acrescentou qn
nha Ocidental em' uma cabeça de uma guerra mundial parece pro'
ponte para as suas aventuras e xima.: Razmara "respondeu ás cri
transformar Os alemães em "carne tícas que lhe foram feitas em vir-
para canhão". tude do aumento 'da inflação.

': O ,,"premier" disse- que o Irã
A declaração de 'I'ruman con- necesista permanecer neutro em

tendo ameaças á China e á, Coréía qualquer grande conftito. ','Mas.
comunicado oficial das conreren- se .alguern .nos atacar nós defende
cias entre Truman e AUlee imedla- remos". Em face do aumento da
taments seguida de outro prouun- crise resultante da situação mua

cíamento, proclamado Q "estado díal, o .jornal "Etaláat", que ge
de emergencia nacional" atestam ralmente reflete a opinião do go
perfeitamente ri, intensif'ícacão dá vêrno propôs que um "Conselho>
"hístería de guerra" nos Estados Superior". encabeçado pelo Xá do>
Unjdos.. Todos estes fatos mos-. Irã fosse incumbido de dirigir a

tram que os Estados Unidos estão
I poÚlica do governo. Propôs mais

. I

procurando a guerra e não a paz"

I
que membros do Parlamento e-

- ressaltou o orgão oficial do os mais .antígos estadistas Iossere
Partido Comunista da URSS. .nomeados para o Conselho.

O Danl-el Hostl·n'· ,*. * ., ,beneficiados com a traição"
• '

.� dos Urbans, Odebrechxs e Tava

Ires cumpriram, ante-ontem, a obrí-
AclJta.-$8J em FIõr'ianópol�s, des- gação de duas palavrinhas em dete

de ontem, S. Excia. Bevma, D.' sa do ultimo. Fizeram-no pelo al

Daniel Hostín. Bispo de Lages. I to. como quem escrevesse de lu
!

, ,fri!u�tre prelado,
.

que canta c.om I
vas � qepQ,i§ mandasse atirar a

vasto CIrculo de amigos 'o admira- caneta ao .fogo. 'i:«<.....,.. Idores nesta Capital, tem sido A 'tecla do testamento do govêr·
grandemente cumprímentado. no, sempre batida, já não tem

,HO ESTA:DO" cumpnimenta-o, som. Os traidorés fanam à felo-
corujai e respeitosamente. ma lev�dos pelo' temor de maio

'ria aprovar os projetos da oposí-

Pe�a prOibida de ção, Esses sim, se' transformados
Y .ern lei, prejudicariam o Estado.

represen la'ça-o As medidas de iniciativa do so-

T ti vêrno, tas como � lei de meios,MACEIO' 22 (V.A.) -O ea ro
I' d

. - .

di
..

Popy.lar de Arte, constituido 'por
a el e organlzaçao JU lCla_ra, a

Sandra Polo.nio, Maria Dela Cos-
de fixação da força militar, de ,re'

gulamentação do Tribunal de Con
ta, Itália F1austa, Graça Melo e ou

tas, essas ,d,ecorrem de 'exígênciatros ora em excursão pelo norte, constitucional e obrigatoriamenteexibia-se nesta capital, .quando a
serão feitas no govêrno ,futuro. Ochefatura de Policia, por ordem

da Secretaria do Interior inter' que a ,transação com os c!ala·bar�s

t d visou <e,vHar foram projetos man-
rompeu sua 'empora a proibin- . '

-

d t
- d' "A

dando construIr' casas para ope-o a apr·esen açao a p,eça . . . . ,

t't t ·t'" d'
-' rarlOs, ;para JUIzes etc. etc. O

pr,ps, 1 u li respel osa. .'l. lrecao . . '. _ _

,

.'...' . que �XIg1U' o preço da tr,alçao nao
drl1t e�m�a�hla d).<�tnblllu.. nota ['e-l foi o testamento do govêrn�, foilatan o lU: errupça� aSSIm- provo

o testamento da oposição. A vi-
cada conSIderando gesto do secre- ,.

'
'

. .

. 'd I t'
.

t" d ,:i,ona
do sr., 1rlneu obrIgou a anu-

tarlO o u enor ,como an 1- emo-
I

-

d 't t t d' Nãó de esmola nas ruas. Auxilie
t· O t· d I t·

açao esse ces amen o : ai a
era ICG. secre ano . o n ·enor

c m'pr _ e. d
"

as associaf'ões benefici-entes.
f

.

tifo t'
o a-e v n a. ..

nada eZ p'ara JUs Icar a .sua a l'
O
'.. k' 'te-

d
' povo Ja perceJ!Jeu ISSO e

tu e.
'd d'

N R. A f'd t b'
Ta a proVia prova a quan o, os

f
.' -t' C r�terl�' a peça 'rlam e1m projetos ,que hoje servem de des

OI nes a . apl a, censura a p,e o
I f h- t

'

S
'.

d Di
-

P bl'
,

d I
cu pa ,

orem aman a ransforma-
ervlço

.

e- v,ersoes u lC.aS. a
dos em lei.

'

Secr;etarla de, ,seguranÇia' PublIca, MACEIO 22 V. 'A.) _- AcaM
fafõ êsse qU(Ft.eve amplà, repercu. Para os g.eus negócios no inteF.ior de ser �augurado� aqui mais
são. no. Estado e no ,Pais. do Estado um trecho da importante e vi·

Use o Braço de Longa ,Distancia aI ligação ferroviária do Nor.

BRINQUEDOS CIA, TELEFONICA CATARINENSE te com o. .Su1. Trata-Soe do tre
,

cho Araplraca - Porto Real

� EMPÓRIO ROSA IIO'V'8DI de II S d'o .

Colegio, o. ,qua� foi percorri-
, ,

D n.. do ,em tre� especIal pelas au'

'Paleceo a Marquêsa Sagrado Coraeão �:��::t ded�t��Jf:�:;:��
d- Ilegreto 'Hoje, :;ábado, ás 19 horas autoridades federais e esta-
li fi. fi' ,na capela do Asilo de Orfãs, duais e jornalistas alagoanos e
LISBOA, 22 (V:A._). - Fal�� terá inicio, mais uma vez. a pernambucanos presentes ao

ceu a dama brasIleIra BeatrIZ poderosa novena de Nossa Se- ato inaugural.
'

Roque Pinho Tales Silva, mar- nhora do Sagrado Coração,
quesa de Alegrete, nascida no correspondente ao mes de de- TINTAS PARA PINTURA
Rio de Janeiro, aos 67 anos. zembro. ') C O T TO. -1 I

Esta «galéría». �

é o preço que devem::;

aos traidores

Ligação ferroviária'
Norte-Sol

'

COURO CABELUDO.
Tõt<tréQt:CAPII.AII
PÓ�7E, CEliNC:i� I

�

o sr. José Qaó. segundo um telegrama ontem ptlblicado pe
....

,

l� Correio do Povo proibiu que a <Radio Nacional -:- da qual €I'
,

,

diretor - irradie a marchinha, carnavalesca "O Retrato do Velh(J' ,

'.rodos pensarílo que essa musica, ou melhor a sua le,tra, cons�'

"titua critica ao atual PI�esid:e.nte da R-epubli<íla:; f

Nada disSO. A letra nada tem de critica e alude ao sr. GeW'"

lio Vargas.
Dizem que aqui t�mbém a execução, déssa ,mu.sica foi proY

bida terminantemente pelo, denutado" Saulo,_, RJamoso' ..

GUILHERME TAL_

A gatunagem e, a ação da polícia
A gatunagem, em Ploriené- Ontem, no Estreito, os ga-

polis, está tomando aspecto tunas"vísíbaram" várias re-

de tal vultouue não será mais sidências de familias e algu-
possivel passarem os doloro- mas· casas comerCiaIS incluo,
sos faLos ".em branca nuvem" sive a Alfaiataria Múner, can-

A nossa Capital está sendo seguindo roubar corLes' d,e ca-

asslaltada, ;em "horas espe- semÍl'as, ternos de roupa a se- :

ciais", pelos amigos do allfeio: rem entl1egues antes do Na-,

que vêm constHuindo - .ao l.àl, e�
qual tudo indica - verdadei
ra quadri,lha de meliantes a-

/"'

trevidos.' individuas cuja ação
,s,e está tor!n(an�o 'seliamente
perigosa à população.
Dia claro, Os ladrões inva

dem reSidências. Dia claro,
atacam em plena rua. Batedo
res 'dê carteira, "contistas",
profissionais em roubo, todos

ligadas a um comando que sei
diria" organizado,'1- "trabalham"
n.esta CapHal e no Estreito.
Ante·ontem, pôr exemplo,

um comerciante - pana' não

citarmos o numero de casos
�

registra.dos pela Policia - que
havia recebido, num dos Ban
,coso 12 mil cruzeiros, foi ata
cado e roubado!

Estes 'fa'Lo's, que' poderia-
mos completar com outróSr:
tornando esta ligeira nota d�',

mais de coluna e meia, ·estãO'
"

cha!l1ando 'a atenção da Poli--"
cia Civil, cujos agentes se têm�

I,esforçado por loc1!!izar e pren-,;
- 'der os ladrões, que, segundo,,::

parece, são em grande- numero. :;
A ação das nossas autorida-:

des se mulLiplic'u< dia a dia""
conseguindo éias realizar 0"

'

que passiveI, de,ptl'o dos ele-- I'
mento.s com' que Q,_ontam, afim i
de pôr cô'bro .à gatunagem I

em Florianópolis, ·estando ,ji'!
prêsos alguns individuas sus- \

I
,peitos. face aos antecedentes' I

,já J'legistrados.

I
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