
'i:�
.

··t'E�'A T.A.C. - Tran5Portes Aéreo$ Catarinense stÃi(ãa�guro
ontem a linha Florianópolis - Tubarão .- Port'b AI��le

Luz, e Energia Ele,trica·
. Embora ainda em fase de experiên'(!ias

sujeitas a naturais falhas que vão sendo re

paradas à proporção que se apresentam, os
serviços de fornecimento de energia elétrr

ca a esta capital e aos municípios vizinhos

estão merecendo os mais francos elogios.
As instalações feitas pela Emprêsa Sul Bra,

siletira de Eletricidade, que vêm das usi-

� nas termo.elétrícas do Capivarí para Flo

rianópolis, estão comprovando a mais de

sejável eficiência, podendo.se mesmo regis
tar, sem favor, que honram o corpo de
técnicos daquela organização, cujas ativi

dades em largas áreas de Santa Catarina e

do Paraná são de molde a legitimar a con,
"

-

fiança das populações beneficiadas pela
sua vasta rêde elétrica.

Já agora, portanto, não há senão reju·
bílarmo.nos 'por motivo da solução de um

dos problemas que, pela sua incontestável

premência, vinham clamando por . uma

providência segura e�eficaz; ao encontro
dos interêsses da coletividade, nesta capr
tal e nas circunvizinhanças. ° problema
da

.

energia elétrica deixou de preocupar o ...

público e não se prestará mais a explora,
ções dos demagogos de opereta, sempre dis·

postos a ludibriar; a opinião dos homens
-

sensatos, com' o intuito tle índtspô.los con·

'tra os poderes legais. Não somente Floria
nópolis, mais também os municípios de

-

Bíguaçu. São José e Palhoça estão servi,
dos por abundantes reservas de fôrça e de
luz, que continuarão a suprir por longos
anos as necessidades das respectivas popu-

.

lações, pormaís que se lhes estimem Os pos,
siveis índices. de crescimento demográfico .

Resta'nos��entretanto, mencionar aquí. "

de par com aquelas justas referências -ao
perfeito traoalho técnico da Emprêsa Sul
Brasileira de Eletricidade, os íncontestá,
veis "méritos do govêrno do sr: Aderba.1R:.da
SilV"a, a cuja iniciativa, desde logo ampa
rada. no próprio espírito público' do ilustre
Chefe do Executivo e na inabalável c�nfL
ança que depositava no triunfo final do
empreendimento, promoveu a realização
do �lano, adredemente estudado por erige-

.

I

nheíros do Estado e-agora plenamente con,

cretízado pelos técnicos da Empresul.· Na
.

verdade, não faltaram vozes interessadas
em tragar no desânimo a idéia do aprovei
tamento das usinas termo.eíétrtcas do Ca:
pívarí para a solução do problema da ca

pital. A serenidade do governador Aderbal
R. da Silva, inspirada no conceito que lhe
mereciam os engenheiros do Estado e da
Emprêsa, resistiu a tantas oposições e a
tantos embaraços, até à conclusão das
obras, que nos permitem agora ver plena.r
mente. satisfeitas as aspirações da nossa-
,gente.

\

.

Póde, assim, o atval goyernante cata
rmense, p'restes a transmitir o poder esta�

. dual· ao sucessor eleito, inaugurar os servi
ços de energia e luz �létricas em Florianó_
polis e nos municípios mais próximos,

_

�crescentando essa realizaç�o monumen·
'tal a inúmeras outras, que se contam em
todos os setores da administ:ração pública
de Santa Catarina e que lhe assinalam na
história política do nos§O Estado, um' lu_

..I'

g�: ?e relêvo entre os mais operosos e pa_,
tnotIqos governadores. ". _,." ,

\
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Getulio· Jargas e Café· Filho serão diplomados nos
-

primeiros dias do mês de' Janeiro .

,
.

__RIO, 27 (V.A.) - o sr. Mo- belião dos anjos", a "Folha O tempo costuma fazer des
:zarl Lago declarou que os srs- Carioca" publica a seguinte sas ironias: o sr. João Neves,

" Getulio Vargas e Café Filho nota, ilustrada com o clichê vitima do acordo entre o Gal. _,

serão diplomados, nos prímeí, do sr. João Neves: Dutra e o udenísmo. foi sacrí,
ros dias de janeiro proximo. "No meio da átual calma' ficado exatamente para ceder
Âcentuou o antigo politico ca- fia politica, a atuação do sr. lugar ao sr.' Raul Fernandes
.ríoca que não será necessaria João Neves da Fantoura ad, que, agora, segundo tudo in
uma lei para apressar esse ato. quiriu, nas ultimas horas, ex- dica, lhe devolverá o posto... '"
Contudo, se houver necessída, cepcional ímportáncía. Não é sabe.se que oficialmente o sr.

, de, tal lei será elaborada íme- novidade que o antigo tríbu, Getulio Vargas só pretende
ciiatamfpte. De qualquer mo, no vem tendo seu nome em cuidar da formação de sua e;.

do, a posse ocorrerá até o dia foco, como possivel chanceler quipe ministerial depoís de
::n de janeiro. de Vargas. Já agora, nos me- diplomado pela justiça eleito-

- s - íos políticos, se tem como cer, ral. Isto, entretanto, nã� o

Esteve no Catete o sr: João
I
to que o sr. João Neves será impede' de ir, desde logo, ín,

Neves I realmente o sucessor do sr. cumbindo alguns -amígos de
RIO, 127 (Co. P:Y - Sob o ti' i Raul Fernandes na Pasta . do certas tarefas relacionadas

tulo "No Catete <r chefe da re-' Exterior. com a atividade de seu proxí-

- ,

..

, mo governo.

Pio XII firmou a Bula que) prer- co�:�t:O!�t:r�:e�e������Ji�
g A S I d 19 5O çes, de modo especial. A. sua

ro OU O no an o e
_

--., atuação, de. sábado para cá,
-, Cidade do Vaticano, 27 - nhar as mésmas indulgências, é vem Indicar isso. Envolven·

Os católicos romanos de todo no mundo, em 1951, os catótí: do assuntos transcedentes da

o mundo tomaram conheci' cos deverão dizer mais orações nossa politica externa, o 'sr,

mento hoje de que deverão e, especialmente, invocar a in' João Neves .lpanteve, entre

aumentar as suas orações - tercessão da Virgem Maria. O outras: duas lmpo�-tantes con,

particularmente as em favor acontecimento religioso mais Ierencías, nas ul�lmas horas:
i--

da paz _ a fim de garihar os importante do- Ano Santo foi; uma com o presidente. Dutr.a
beneficios da extensão do Ano sem duvida, a proclamação do e outr.a _

com o general GOlS

Santo. A Bula pontítícía, exten- dogma e o 'auxilio da Virgem Monteíro.
dendo o Ano Santo de 1950 pa, Maria. "Cada católico - escre "A sua presença no Catete,

_ Ta todo o ano vindouro, foi as, ve o "Osservatore Romano" ao para conversar com o chefe de

"sinada pelo Papa pio XII orr explicar os termos da nova Bu' Estado, não deix� de ter �m
j;em, dia de Natal, depois do la papal, - não deve perder a aspecto �e emoçao, c0.n�ecI�a
-encerramento do Ano Santo oportunidade de invocar, duo como fOI a sua partI:clpaç�
de 1950 em Roma,

"

a-- Cidade rante esse período. contra essa no curso da atual sítuação.
Eterna. A Bula, ..denomj.nada ameaça, o auxilio da Virgem co�_o chefe .da" .cha�ada "re

"Per Annum Sacrum", foi "pu, Maria, a Rainha da Paz. Explí, b�l�ao dos anJ<?s e a fígura de

plicada hoje pelo orgão do Va I cou o "Os�r_vatore Romano' cI�lva em .varlOs lances
. q�e

ticano _ o "Osservatore Ro_ que os católicos, para recebe- nao. precisamos _recon�tltUlr
mano". rem as indulgências, deverão aqui, de-_vez q�e sao muito re-

Assim, no momento em que rezar cinco vezes o "Padre c�ntes. .E natural que as ati

.findava o Ano Santo de 1950, Nosso. a "Ave Maria" e o Si- vld�des do sr. Joao Neves, nes

-o vígessímo quinto da Igreja nal da Cruz, n� intençã� do te mstan�e, se resguardem, .e
Católica e, em muitos aspec: Papa. Em seguida, rezarao o

num abrigo bem.compreensi,
tos, um dos maiores jubileus Credo. Deverão ser rezadas vel, mas conseguimos apurar

da história _ o Sumo Pontí, mais três Ave Maria, [untamen'' que.o tem� de ·�uas c�:mversa·
fice enfrenta um novo perio'l' te com"a i:�lVocação "A Rainha çe� �odena _ �lfrar_se nõ'' Se"

do a ser devotado á sua gran, da Paz .' Finalmente, uma Sal_ gumte. o Brasil �� fa�e da

ríe e continua cruzada em prol) ve R'aipha�'. A Bula 'p�de, aín, guerra
e �ua partícípação na

da paz. Cognominado o "Papa I da, que seja rezada, Juntamen_ conferencIa dos cha�celeres
da Paz", o chefe da Igreja Ca- te com as orações acima, a que

convocada para fevereIro.

tóUca vem lutando em prol foi composta especialmente pe_
da concordia entre os homens lo Sumo Pontifice para o Ano BRINQUEDO'S',/ desdê que subiu ao trono pon� SaIl:to. �. ultima 0�a9ão era

"

tificio, a dois de março de obngatona nas praticas do
.

'EMPÓRIO ROSA
1939. Em sua mensagem de Ano Sant? e:t;I Roma, junta_
Natal, Pio XII teve, a oportu· mente com tres "�adre Nosso",
nidade de afirmar que" a

_

paz três "Ave Maria", o "Gloria Pa_ Aleótádo
.

C·oolranão se tinha materializado t�r" e o "Credo".

-_ a despeito das' fervorasas. As indulgências de 1951 pa_ O vlc� pre'sldeD' tA' da.orações dele e doo milhões tle ra os católicos do mundo são _

V- _

ti

peregrinos quê vieram a Roma da me.sma natureza 'que as Assamblel·a Bul_ .durante todo o ano prestes a confendas em ROma este ano. ti -

fihdar. Não obstante, o Sumo Os católicos que desejarem es_ Coreana
�

Pontifice levará avante Jt su� se beneficio terão de visitar de-
meritória campanha, pois, se- terminadas tgrejas. A Bula pa_ SEUL, 27 (AFP) ......,. Um 'des_
gundo as suas próprias pala- pal ex�sso� a crença de que conhecido tentou assasinar o
vras, "a humanidade enfrenta o ardor mamfestado nas ora. vice'presidente da AiSse bl

,.

diss�nções ,que ��egaram aos ções e �os at� religiosos deste Nacional SUl-coreana,m S��
�onfms da terra. _

ano seja reptIdo, no
_ mu;-tdo, ,Cl1.ang. :€ste parlamentar sul

O Ano Santo de 1950 chamou em 1951. Termina com um ape_ coreano declarou à olici
_

a,�oma quatro milhões çle �a_ lo a todos os católic:.0s para qll:e "um homem se at1rOu �ôt��
tolicos de todo o m��do, a f�n: rezem pelos que sao �e:segul_ seu auto e dispan-i)U sucessiva"
-de ganhar o benefICIO espm- dos, pelo descanso espmtual e mente vários tiros de rev I
tual das indulgências. Nos ter_ bem el)tar moral da familia e vÍL<::ando.;o" O vI·ce'pre .do vetr,

,
.

d t· f f· d
.

"t-' ---. s� en e
_mos cta. Bula ontem �sslDa a e o

.

rIun o mal a Igreja de da�Assembleia coreana
.. : ,

.hoje publicada, a tnn de ga' Cnsto. �L_' tanto, não foi atingid�.
no- en

) .

I
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�i· Machado & Cia. SIA-Comércio e Agências ��+�t" distribuidores das afamadas balanças FILlZOLA, comunicam que estão aptos (i��t" a garantir assístencía permanente às balanças adquiridas em suas lojas, con- (t1�t" tando para isto' com os serviços de mecânico especializado na Fábriza Filizo- �.,�t" la, de São Paulo, onde o mesmo vem de realizar completo curso de

.. especía- .:.
�t" lízação em consertos, ajustamento e reformas de balanças. '

....J
�t.. Rua João Pinto, 12-Florianópolis.-Santa Catarina --- Telefones: 1658-1500-1362 ..�J.
�- �
.�. � � � � � � � � � � � * � � �� � �� � � � � �� � � � �� � � � �� � � � �t'."."."."....,....,....,."."."....�."."....,......,....�."."."....,....�."....,."....,...�"....,.".t!......,."....."#"

Bscrit�rio de Conta-I REPRESENTANTEbilidade �aDta \ Importante emprêsa editora de São Paulo' precisa de-
----- Catarloa elemento idôneo e ambicioso, ótimamente relacionado nesta,

Dirigido e.oríentado por té- praça, para, vender livros técnicos e cobrar suas contas aquí..
\. -

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

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

Sta, Catarina
-

r

./ Oficiais

FERIDAS. REUMATISMO E:
PLAOAS' SIFILITICAB

Elixir de Nroueira
M.dlooc:QO Quzilisl' DO tl'l:Ita en.u.t

da .'IUis
-_._-_ .. _---_.. ------

·CLINICA E CIRURGIA DOS O
LHOS - 'nuVIDO - NARIZ E GAR
GANTA DO

DR� J.. J. BARRETO

Atos
contar de 11 de agôsto de _1950.

-

A Maria Borba de Sousa, Professora

Complementarista, referência IV (Escola
mista de Passo do Sertão I, município de

Araranguá), por 15 dias, com vencimento

integral, a contar de 8 de setembro de

1950.
.

De acôrdo com -o § 2°, do art. 168, da

lei n. 24:9, de 12 de janeiro de 1949:

Decreto de ZO de dezembro de 1950

O GOVERNADOR RESOLVE

Retificar:

•
na fUnção de Zelador,

De acôrdo com o processo n, 1.025/50,
da Cespe:

Para trinta mil cruzeiros ..... , .....

(Cr$ 30.000,00), o provento I anual de
Leonor de Sousa, aposentada, por r de
ereto de 29 de março de 1950, no cargo
da classe M da carreira de Diretor de

Grupo Escolar, do Quadro único do Es·

tado (Grupo Escolar "Vitor Meireles, cio
dade de Itajai).
Decreto de 22 de dezembro de 1950

O GOVERNADOR RESOLVE
I

Deslgnar:./ -,

'De acôrdo com o art. 40, do decreto
lei n. 572, de 28 de outuBro de 1941:

Wanda Albaní, ocupante ao cargo da
elas" I da carreira dá Oficial Admtnís

tratívo, do' Quadro Único do Estado, pa
ra, pelo prazo de dois anoS: ter exercício
na Secretaria do Interior' e Justiça,
Educação e Saúde.

-

Decueto de .26 de dezembro de 1950
O GOVERNADÓR RESOLVE

A Carrnela Benedet Casagraride, Re·

gente de Ensino Primário, padrão E, do

Quadro único do Estado (Escola de São
Simão, distrito e município de Criciuma),
por 45 dias, com vencimento integral,. a
contar de l'i' de agôsto de 1950.

A,lmitir:
_

Amália Nunes

ref.erência II, correndo a despesa por
conta da dotação 26-1-26 do orçamento
vigente (Grupo Escolar "Fernando Ma

chado", da vila do 'Rio das Antas, muni
cípio de Caçador).
Francisca de Oliveira Mello na função

de Zelador, referência l, correndo a ues

pesa por conta da dotação 26-1·26 do or

çamento vigente (Escolas Reunidas "Pro-
Conceder exoneração; fessor Júlio 'Machado da Luz", de Capt-

A Antônio Gomes de Almeida, do car- vari, distrito e município de Tubarão).
go de Sub-Diretor Penal, interino, pa- Antônio Lima na função de Servente,
drão R, da Penítencíãria do E;stado. referência IV, correndo a despesa por
Portaria de 26 de dezembro de 1950 conta da. dotação 26·1-26 do orçamento

O GOVERNADOR RESOLVE vigente (Grupo Escolar "Antônio João".
Tornar sem efeito: da vila de Içara, município de Cricíuma)

A portaria de 22 de dezembro de 1950, De acôrdo com a lei n. 277, de 18 de
que concedeu seis meses de Iícença-prê- julho de 1949:
mio a Elpídio Barbosa, Inspetor Geral A regente de ensino primário Mônica
do Ensino Normal, padrão' X, corres- Stãehlín para, como' extranumerário
pOndente ao decênio compreendido en- diarista, exercer a função de Professor
tre 1·0 de fevereiro de 1930 e 10 de fe- no Grupo Escolar "Gama Rosa", de São
vereíro de 1940. Pedro· de Alcântara, município de São
Portarias de 15 de setembro de 1950 José, com o salário diário de CrS 24,00,

O SECRETARIO RESOLVE correndo a despesa por conta da dotação
Conceder licença: 26-1·26 do orçamento vigénte, a contar

De ac6rdo com o art. 162, alínea a, da de 16 de agôsto de 1950. \'/1 Formado pela Faculdade Nacionallei n, 249, de 12 de janeiro de 1949: O ginasiano Aurélio Spánhollí para, na
A 'VItória T)larcila da índia Büchele qualidade de extranumerário-diarista,

lIe Medicina, da Un_iversidade cip
Fernandes, Professora Normalista, classe exercer a função de Professor nas Eseo- Brasil. Ex-assistente dos Bervíçoa
F (Grupo Escolar "Floriano Peixoto", de las Reunidas "Professor José Cesário lIe Ottalmologta, do Professor Caldas
Itajaí), de 30 días, com vencimento ínte- Brito, da Poltcltníca Geral do Rió_

_ Brasil", de Celso -Rarnos, distrito de Ant-
gral, a contar de 23 de agôsto de 1950. ta Garibaldi, município de Lajes, com o de Janeiro, e de oto-rtno-larfngologta
A Hilda Mélo, Professora Complemen- salário diário de ces 22,40" correndo a do Professor Leão V�lloso, Hospltai

tarísta, referência IV (Escola mista- de: despesa por conta da
-

dotação 26-1·26 do Moncorvo Fil.ho.
eanta Mari�, distrito de São Bonifácio, I orçamento vigente. -). Consultório: Rua Trajano, nO. 31
�unicípio da Palhoça), de 20 dias, com I O complementarista Estefano Abatti [O andar .

vencímento integral, a contar de 18 de. para, na qualidade de extranumerário- Atenderá, díartamente, à partir do
agôsto de 1950. .

I d iar ísta, exercer a função de Professor dia 1° de Novembro no horário da
A Eugênia da Silva ·Martlns, Regente! 11a Escola mista de Costão da Pedra-edis- \4 ás 18 horas.

'

de EnIlno Primário, padrão E, do Quà-! trtto de Jacinto Machado, município de
dro único do Estado, com exercícío no II Turvo, c.om

o salário diário de Cr$ 21,00,
Grupo Escola, Arquidiocesano "Padre correndo a despesa 'por conta da dotação
Anchieta'.', de Florianópolis, de 60 dias, 126.126. do orçamento vigente, a contar de
com vencimento integral, a contar de 22 l0 'de setembro de 1950. _

de agôsto de 1950. I De acôrdo com' à lei n. 277, de 18 de
A Nadlr Silva, Regente de Ensino Prí- julho d!t 1949 e com o salário dlárto

marro, padrão E, do Quadro único' do Es- ele Cr$ 19,60, correndo a despesa por
tado, com exercício nas Escolas Reunidas conta da dotação 26-1-26 do orçamen-

Para colocar SOLA
em seI. Sapato

, PROCURE

I Oswaldo
telefon es 1536 e 1324

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

De acôrdo com o art. 168, da lei n. 249,
de 12 de janeiro de 1949:

A Olga Pacheco Mafra, Prof€ssora Com
iPlémentarista, padrão C, do Quadro único
do Estado, com €xercício na Escale. mis
ta de Costeira çle Pirajubaé, município
de Florianópolis, de 90 dias, com venci
mento integral, a contar de 7 de agôstg
�e 19'50. � j \�. !;t'h..m· :tf..\; lJí�-I�'-I_,.l
" Li�-e1i'clar, "ex-oü1cioH:
Leonardo Fontes Garcia, pr?feSSor, re·

ferência III (Escola mista de Serro do
Bugio, distrito de Llberata, 'municípío de
Curitibanos), por trinta dias, com venci·
.m.ento integral.

Antônio Matos dos Santos, Professor,
referência III (Escola mista de Faiinal
São Pedro, distrito de São Sebastião do
Sul, município de C"riiibanos), por tpn
ta dias, com vencimento integral.

De acôrdo com o art. 162, alinea b, da
lei n. 249, de 12 de janeiro de 1949:

Maria de Lourdes Luiz Albino, Profes·
sora Auxiliar, referência II (Escolas Reu·
onidas "Professora Rosa TÔJ;"l'es âe Mira'n

_�a", Reta de Barreiros, município de Flo

rianópolis_), por 60 dias, com vencimento
integral, a contar de 6 de setembro de
195!).
Manuel Silva, Zelador,

_

referência II
(Grupo Escolar "Olivio Amorim", de
Trindade,

.

município de Florianópolis),
1101' 60 dias, com vencimento integral, a

to vigente:
Neyde Mastella para, na qualidade de

extranumerário-diarista, exercer a função
de Professor na Escola mista de Rio
Santo Antônio, distrito de Siderópolis,
municiplo de Urussanga, a contàr de 10
de setembro d·e 1950.

"Antonieta Silveira", de Palmeira, mu
/ n ícípío de Lajes, de 30 'dias, com venci
mento integral, a contar de 24 de agôsto
de 1950.
A Maria _de. Lourdes Sousa, Professora

Auxiliar, referência II (Grupo Escolar
"Alexandre de Gusmão", de Bom Retíro),
de 20 dias, com vencimento integral, a

contar de 1° de agôsto de 1950.

Ótima comissão. Exige-se carta de fiança de. Cr$ 10.000,O(};<

- \
PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

Resposta com todos os detalhes, para Editorial Labor do.
Bi'asil S.A. - Rua Marconi, 87 - 30 andar SÃO PAULO - Es
tado de S�O Paulo.

Benta Marcelino para, na qualidade de extranumer.ário-diarista, .exercer a fun

ext�anumerário'diariê_ta, exercer a função ção de Professor Auxiliar na Escola
de Professor na Escola mista de Enge· mi.sta de Ponte de Baixo, distrito e rrlu-
nho Velho, distrito de Jacinto Machado, nicipio de São José. Pra,a Antônio Prado n. 9 - 15'> und::.t;· _ sala 1.;:'(\5 --

municipio de Turvo, a contar de 10 de Iracema Casagrande Costa para, na

I I Ifone: 3·5983 - Endereço Telegráfic:o: ::iOCOlVB.- - S. Pau osetembro de 1950. qualidade de extranumerário-diarista,
Valentlna Dalla Maria Cúrcio para, na exercer a função de Professor Auxiliar

'-"
! ..,

qualidade de extranumerário·dlarista, na Escola mista de Três Arvores, distrl- :._ ------------------
exercer a função de Professor na Escola to de índios, município de Lajes.
mista de Colônia Linha da Glória, dis· Conceder dispensa:
trito do Rio' das Antas, município de Ca· A Vicente Bittencourt, da função de
('ado!'. Professor Auxiliar, referência II (Esco-
Felício' Domingos Mendes para, na la mi!l't.a de Três Arvores, distrito de ín·

qualidade de extranumerárlo-dlarista, dios, mun�cipio de Lajes),
exercer a função de Professor nas. Esco· Portarias de 22 de deeembro de 1950
las Reunidas "Professor Carlos Maffez- O SECRETARIO RESOLVE
zolli", de Botuverá, município de Brus- Conceder licença:
que. r( De acôrdo com o art. 16·2, 'alínea a,
Maria Roberg; Zilá Nunes Aguiar, .AI- da lei n. '249, de 12 de janeiro de

fredi·na de Oliveira Pinto, Otília Costa da 1949:
Rocha e Petrolina S. Pesentl na função de A Gilberto Guerreiro da Fonseca,

OCU-1
'Professor, extranumerário-diarista, \a con- pante do cargo da classe O da caRéira

Ma.1 ,,-e'_S .-a' ·'111-sir'a"atar de 1G de setembro de 1950, nas\Esco- de Médico Leprologista, do Quadro único --ulas mistas de, respectivamente, Corticei, do Estado, lotado no Dispensário Central
ra, distrito de Timbé, Retiro Saudoso, <Iã-- Lepra, sediado nesta Capítal, por _. ---------------
distrito de 9"aclnto Machado, Molha CÔ- quinze dias, com vencimento integral e .---

---

co, distrito da Praia Grande Barra do a contar de 20 de dezembro C<:0rrente. D'
-.

-

Rio Meleiro, distrito de Meleiro e Mo· Licenciar, "ex·orficio": eselalha Côco, distrito' de Timbé, tôdas no mu- De acôrdo com <l art. 162, alínea b, da
nicípio de Turvo. lei n. 249, de 12 de janeiro de 1949:

.

De acôrdo com a lei n. 277, de 18 de Julieta Gonçalves dos Santos, ocupan-
julho de 1949 e com o salário diário

I:e
da-função 'd_e Auxiliar de Cozinha Die

de Cr$ 16,00, correndo a despesa por tética, referência III, lotada no Centro
eonta da dotação 26-1-26 do orça· de Saúde, desta Capital, por quinze dias,
mento vigente: com vencimento integral, e a 'contar de

Vancta Gerlach para, na qualidalle de 14 dé dezembro corrente, .

MOÇAS DESANIMADAS!��
HOMENS SEM ENERGIA, ,

•..Não é sua culpa!'
É a fraqueza que � deixa cansado, pálido,
com moleza no corpo e olhçs sem brilho.
A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as fôrças para o trabalho.

VANADIOL

)

\

aumenta os glóbulos sanguíneos e VITALIZA o sangue cn-

fraqueeído, É de gosto delicioso e pode ser usado em todas
as idades

Participação de noivado
Atilio Polli e Victoria Pollí. participam aos parentes e pes

soas de suas relações o contrato de casamento de seu filho Léaa
com a srta. Esmeralda Schlegel.

,. '-

João Schlegel e Esmeraldina Schlegel, participam a:os pa.,
rentes e- pessdas de suas relações o contrato de casamento d€".:\'
sua filha Esmeralda com o sr. Léo Polli,

Esmeralda e Léo
confirmam

,

Florianópolis, 24 de dezembro de 1950.

-CIMENTO BELGA-( -.,

J)bpômos de uma partida :li) símento belga, sacaria

rle 5.eis folhas, vapor em desc::.tl'�a Pre';Ll IHra embclU'ques
de [:'ar ios iao interior e Estados C,'�: flO,(lé) por Sr1C:! p;lsta

v�gfio. Pedidos à

SOCIEDADE COMERCIAL D� :\1ATERL\IS LTDA.,

••. o mais acertado
conselhó é o usob

. Magnésia Blsurada,.
que neutraliza,' rã
pldamente, a h1per
acidez estomacal e
age beneficamente<
sObre o ligado.

um ,emprego
P·essoas ativas que mOI:em ou desejem morar no interior

do Estado-, 'die preferencia nas praças de Joac.aba, Porto União
e Rio do Sul devem escrever, telegrafar para cabra postal 270
Florianópolis dando os se81lintes dados: nome, idade, grau de

instrução ·e ocupações anteriores e 50e possível fotog:çafia.

_lide Rádio Catarinense Limitada
apresenta mais 2 insuperaveis mo·dolos para 1951

CARACTFRISTICAS:' .'

;; 5 v_gJvulas: Ondas: longas de 550 a 1700 kc[s; curtas 6 a .18 mcs: 50 a 16 mts .

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

llII 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.

_ Grande aLCance: Alta sensibilídade : Som natural.

-

Modelo ARC-5-P Modelo ARC '515

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-Cr$ t.750.00
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o ESTADO- Quinta-feira 28 de Dezembro de lJ5J 3

:1.!RA TÊNIS CLUBE - DIA 31 GRANDIOSO BAILE DE SÃO SILVESTRE _ APRESENTAÇÃO MAGISTRAL DE UM GRANDE PIANISTA DA RADIO TUPY DE
�S�O PAULO - ALEGRIA - FESTA _ ENCANTAMENTO SERA OUREVEILON" DO "CLUBE DA COLINA" - GRANDES PRE�A�ATJVOS E SURPRESAS ES
TAO SENDO ORG_ANIZADAS PARA A MEIA-NOITE -DE 31 _ AMBIENTE FINO E CHIC DENTRO 'DE UMA A�EGRIA IR�ADIANTE - DANÇA PA POLONAISE
._. APRESENTAÇAO DAS DEBUTANTES - MúSICA _ LUZES ALE�RIA _ COMO SÓ O CLUBE DA COLINA PODERA APRESENTAR DENTRO DE SUAS

�,����?���������==��====��GR�A�N�DE�S�R�E�A�LI�U�Ç�ÕE�S����������==���==���==�_/

Vida eocial·'Cine. Diário ..

�

- RITZ - .

..

""NIVE''RSARIO'S .

"

, ,As 5 e 8 horas ",..ln
, 'ACONTECIMENTO SOC,IAL A!ÇA

•

",•.::Ira. Moa.h'ir 'Tomé de Oliveira Silvdira � Ferreira E.�TRANHA FASCIN· O (1.:
,T!anscorr�,. hoje, o aníver, �eali.za'se hoje o enlace ma. Burt LAN���ER ,I' .

"".sano �atallclo da.ex:ma. sra. trímoníal da senhorita prores, Lizabeth SCOTT _ Kirk DOU' I�. Man� Ram� OllveI;a. esp?' sara Ma!ia Olympía Moreira GLAS .; W,endell COREY �t;;.Sa do dr. Moahlr Tome de 01I. da SSvem:t, filha do sr. Egidio No Prog m . Icua Ar: Ipreste Paiva _ Bdificio ipasef-,Terreo-veira, alto funcionário do De- Silveira e de 'sua ema 'espo. 1)
"

A �a �. d V'd I • '

�partamento de Saúde Pública. sa Maria Augusta Mor�ira
�

da N �' are a a I a -

j ,. ,.;_ ,......---:---------�
A il�stre �a.m�.será. no di� Siveira. com o �r. dr. Harilil. ��. _ Metro Jornal - Atua-: Homena"ge:m Pcstume4l-e hoje, muítíssímo

.' 'cumpri, ton Abade Valénte FerreirÇt. lidades.
'

. -I .

�mrelaençto�edsa pelas pessoas de suas � cerimonia religiosa que Preces: Cr$ 5,00 e 3,20 a ��Sl-r" Jobn' Diel'

.' sera realizala na capela do '�I 14 . "

,.

_

As �omenagen� que lhe se' Ginási� Catarinense ás 9 ho- mPODE����.rao tributadas, Juntamos, as ras sera paraninfada por par. As 8 horas.nossas.
,

te da noiva pelos srs, João EI. FALAM OS SINOS-:FAZEM ANOS, HOJE: gydio da Silveira' e exma. sra.S F' derí D" f . com
_

.?", .

r. I e ,e.rI�o ,.mlz, U�l� �an� Augusta Moreira da Loretta YOUNG Celeste. L..
-eronano do Mínístério d:" F a Sílveíra, e, desembargador Jo, HOLM _ Thomaz GOMES:.2end�, atualmente no RIO de sé Ferreira Bastos rf exma. , No Programa'JaneIro.

. . "

sra. Maria de Lourdes Caldei" 1) _ O Esport� em Marcha- Srta.
��dlCe Mana, fIl�a ra.Bastos e por parte do noivo _ Nac. .

"do .sr, Antônio Manoel da Bíl. pelos srs.: Paulo Ferreira ei- 2) _ Atualidades Warner-va C '1'.

..�' exma. sa. eClIa Valente Fer. Pathé _ Jornal. '

- Sr. Oscar Víeíra de Sou' reira e ·.�esembargador Henri- '

Preços: Cr$ 6:20 e 3,20..sa. que da SIlva Fontes e exma. ," 'fImp. 14 anos"- Sra. Carmen Vieira Lins. sra. Clotilde da .Luz Fontes.
.

_ ROXY �
- Sr. Elpidio do' Nascímen, O ato civil terá lugar ás 10 As 8 horas::to Valgas. horas na residencia dos pais Ultima Exibição- Sr. Janir Paim. da -?�iva á rua Bocaíuvai 17, '

,. FLORES DO PO'- Sra. CastOrina Lobo S. servirae de testemunhas por com-""Thiago, beletrísta. parte da noiva sr. dr. '�ainie Greer GARSON _, Walter ,!
- Sr. Altino Oliveira, do co' Guimarães Duarte e sua noí, PYDGEON t

�;4���:esta praça.
.

va senhorinha.Ercilia Pe�ido
I

No Programa: r J
(

, e sr. dr. FrancI�co de ASSIS e Cinelandia JORNAL _ Nac.
Coqueiros Praia Clube exm�. s.ra. Mana. de Lourdes Preços: crs 5,00 e .3,20

A 27 de janeiro do ano pró. da SIlveI!a de ASSIS, e por par- "Impr. 14 anos"
<:Ximo vindouro, o Coqueiros

te do nOIVO pel? sr. Mauro Ra, IM:I��RI9 • (Estreíto).
·Praia-Clube. realizará grandío, mos e exma, sra, Dulce Grant

i " 8 horas
,.;80 festejo que constará: la. Ramos, ,�epre,sept�dos, pelo sr. "FALTA ALGUEM NO MANL Em cerimonia realizada recentemente no Cemitério Na'
-prova - 3.000 metros, com

dr. FlavIO.d 1\q�IhO. e exma- C.OMIO - Oscaríto cíonal Arlington, perto de Washington, capital dos
..

Estados
-ssaida do Mira Mar e chegada sra_: Prosolm� d Aqumo. e pelo IMPERIAL Unidos, inaugurou.se a estátua (no fundo) do falecido mate-
-em Coqueiros. 2a. prova - 200 sr. ar. HenrIque. Stodleck e ÁS 5 e 8 horas
.metros. nado livre, na praia exm�. sra. Mana da Graça O CAVALHEIRO NEGRO chal de campo "sir" John DiU, chefe da missão britanica junto
-daquele aprazível Clube. 3a. Stodl�C�, rep�esentados pelo com ao Estado Maior Combinado em Washington durante a segun-
':;prova - "La Brasse", nado de sr. �UlvIO Vieira e. s_enhormha Carlos NINCHI·- Mruriell� da guerra mundial. A estátua, .trabalb,u do escultor norte.ame'
pei·to, 100 metros. ,M�rI� da Conceíção Seara LOTTI - Roberto VILLÀ - ricano Herbert Haseline, ergue.se sôbre o túmulo

.....

de ,.lsir" John
2a PARTE - Grandiosa sol- _LeIte.. .. �

Al:ber�o CAPOZZ.I "

DiU no cemitério militar de Arlington, onde foi sepultado em,

d 'I it R' Ao Jovem par que seguirá D d I M BON.ree, quan o sera e ei a a ar
R' d' .

J ineí .

d NAIrReçDao o gema: .

.

1944, de acôrdo com seus, próprios desejos!
,_nha .do Clube. p�ra,o I? A'e. a erro OI! e

s-. PARTE _ Monumental fixara resilde'!icIa apresenta- No Programa :-
.

A fotografia.mos�ra o presidente Harr_! S. Truman �alan-
..festa venesíana. com o valioso mos nossos votos de um futu, O Esporte na Téla _ Nac. do durante a cerímonía. O chefe do executivo norte.americano
<concurso dos clubes de vela, ro repleto de ventura. 2) - Fo'x Airplan News - prqnunciou seu discurso menos de uma hora depois do atenta-
-sendo a praia feéricamente ílu; Atualidades. do praticado contra sua vida por dois membros de um fanátí,
::minada.

Lendas de T.odo Preços: C�$-6,20 e �,20
,

.
.CO grupo de portoríquenhos anti_norte americanos. t> atentado

, L5IVRE -dcn_ançast·maIOres de
foi pI�aticado em Blair H.ouse, residência provisória d8 presi.Grall·da-O anos po erao en rar na ses_

. .'. -

-'. .

�·O Mu'ndo são de 5 horas. dente dos Estados Umdos.
Os doentes internados no

'Pavilhão "Josefina Boiteux",
Escute hoje - e tôdas às ( Cumprimentos de Bôas festas����Op�r H��1�taàê��e�a:����:: quinta-feira, às 21,15 horas �

'. A S A Recebemos e re�ribu:nos, rea de Fpolis.

- '

suge.stivo programa LENDA�

,"cer: ao sr. des. Medeiros Filho,
DE TODO O MUNDO, com a . �I' car'tões de Boas Festas e cum- Panair, do Brasil.

'Provedor do Hospital de CarL Casal mgles deseja alugar_ primentos pelo Ano. Novo, das Folhinhasparticipação do novo elenco
asa conf rt vel de pre�.rlade, à Sociedade de Amparo rádio-teatral da Rádio Guaru- umAa � O a

'. seguintes firmas e pessoas' Joalheria Muller.
:aos Tuberculosos, à Federação ferencla no centro da CIdade.

D J L d'
., �

Cia T Janerjá. T t C I d I l�s r. orge acer a..:. - •• •

.Espirita Catarinense, às Ir
Uma oferta da LOJA REN. à r:: ��ã�opin��s�. �6� �g e

Sr. Enéa� Noronha .'
. Sul América Vida.-mãs da Divina Providência ,.e NER _ A Casa dos artigos de'

'

��. ArchImedes Fana e fa� Cia. Seguradora Proprieta ..-ao R'.Jtary ClUbe, pelo Natal qualidade! Não de esmola nas ruas. Auxilie mlha rios do Brasil ... tque lhes foi proporcionado: == 4 '",_ '4 as associações ben-eficientes. Destacamento da Base Aé-

o quanto custa 'uma enceradeira

ARMO
ELECTROL'Â'NDIA,

/

.'

#H E P A C ii O L a.H

PARA OS MALES DO
-.., FrGADO "

ESTÔMAGO e INTESTtNOS

�
. .

....

Panelas de' Pressão -ARNO
a Itr$ 5tO,00

Grelhadores Etétricos
<a Cr$ 500,00

_�..���D�a�·_E_le_'_r_OI_a_n_d_ía I

__�'11 Rua i\i'cipreste: Paiva - Edf. Ipase - Terleo

As últimas novida�es em Mamats, Shorts, Calçõ�s e Çalças
Praiá, pe'os menores preç_os, na A, MODELAR!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Crim. • oi".l
• OOD.titulgão n. Sooledodu

I NATÚRALIZA(;OE�
Titulo. O.alol'Gt61'1a.

r
:

Plantõés
,

23 Sábado - Fármacia Catarí;
nens,e - Rua Trajano.

24 Domingo - Farmácia Catari;

_ nense - Rua Trajano.
25 Segunda-feira (Natal) - Fár

macia Noturna - Rua Tr�ano.
30 Sábado - Fármacia Santo

�gostinho _:_ Rua Conselheiro -Mafra
,-31 Domingo - ,Fárm'acia Santó
:Agostinho - Rua Conselheiro Mafra
,

.

-,
...-

O .servíço noturno será efetua-

ilo pelas Fármacias Sto. Antônio

e Noturna, situadas, ás ruas João
Pinto e Trajano n? 17.

A presente tabela não poderá
ser alterada, sem prévia autoríza..

ção deste Departamento.
Departamento dê Saúde Publica;

,
.

em 27 de novembro de 1950.

,.

Luiz õsoaiâ» d'Acamporâ

Inspetor de Farmacia.

VEN·DE-SE-
,

" �

• Uma casa e um terreno a

Avenida Trompowski, 52..
Tr-atar�o. prêço, "na mesmà

o ESTADO-Quinta-feira, 28 de Dezembro de 1950

ORA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
•

DR. ANTôNIO DIB :&íUSSl
, i): --.

Médi(lOs
Cirurgia-Clínica GeráI-partot

Serviço comp�to e espooialisado daI, DOENÇA! D.
SENHORAS, com modernos lIlétodol de diagJ1ó.Uco e tra-
tamento; I _.

,�

CQLPOSOÓPIA - HIStERO - SALPINGOGRAFIA - 101- ....

TABOLISMO BASAL

Radioterapia ." por ondag oUT1u-EIetroeóqulaOlo
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO-t, 1° andar - Uifldo
do Montepio.

" ,

Horário: Das I> is t2 horal� Dr. lIus1l.
Das Ui in tS horas - Ora. Musal.

�esidêntüa - Rua Bantos 'Dumoat, 8, Apto. L

CDMPANlfn� Dl
f€w ACCIDENTES

S f! De SO,C,AL.:

PORTO ALEGRE"

RUA VOLON ,'ÁRIOS !lA PÃTRIA N.O 68 • t.· ANDAR

CAIXA POSJAI... isas • Ta.gFONE 6640 • taEGRAIIAS: toPROTECTORAo

Agencia 6'8ral .pua -. 8tH. Catarina
.

Rua Felipe �"hmldt, 22-Sob.
Cai!. Postal. 69. - Te} "Protectora-. '- FLORJANOP3LIS

. - " - • -fl'ft' .,.- - �•• - - --

'X'
. . .. . - - - - ..

COMPANBlÃ ""ALUNttr"Dl","jjAfôA;rU;---
, ""� J .'�

. Faudada em 1870 -}Séde: lABIA '

INp:aNDIOS E TRANSPOR'l'.
Cifras •• Bala.c••• '1'44

CAPITAL B RESERVAS CrI 10._.tIOfI,Io
Res:POnsabildadea •.•••• • •••• :. CrI U78.401.7i1,'7
Receita �.. Crt 17.051.241,30
Ativo •••••.•• .••.•• .••• • •• •• • • • • • • • Crt 142.178.601,80
Sinistroa pagol nOI áltimo. 10 anoa .... Ctt 18.38'1.111,10
Relponsabllidadea ••• � •• • � � • •. � • • • • • • Crt 7t.7".4.81.101,10

IDiretorea:
->.---'

'Dr. Pamltlillo .'Utn Frei....... Canall••, Dr. I'n lJ6.
.

A.Dlalo .Ma..rr•• Dr. Joaq1lim Barreto d. AratJo • J Abre..
.

.

_T T.& � & &T ,&'P & ..._, ,.,. •• • .,..

_._--

Tran.portelti regulares de .carga f; ccr:l1tcde'

SÃO FB1NCISUO DO SUL para, Nâv� 1011
Infol'maaõ•• Gomo. Agent... .

l'lorianópoHI. - C.rlos HoepckeS/A - C[ - Teletoae 1.2U
São Pr.nei.co do Sul - CarlQt Ho!!pc�e SIA -C,[ - Teleloa! 6

IIIJIIIIIII...IIIIWIIIIN'N....
. _ .� "1

�

/
'

._../

"'.__Iiio ","","",",vv§vrlll'III'rlll'glll'.i?wIII' III'v,.;rvW'vW'..,;tW'..,;t.",·v..T:._ W' ..:r_""._._ 101 ••__
'"

,

.

\
'

RADIOTERAPIA
"RAIOS-X ..

DR. ANTôNIO MODESTO' ,\_
Ateadé. ãriuaeate, ao Hospital" euwa••

Dr. Newton d'Av.l.
ClnrPa .eral - Doeacu d. S..lIIft·

."" _ Proetol.
Flatrlcida.. MUtea

Couultório: Rua Vítor Metrelea D.,

•� Telefone 1.801
.

eoósultas: ÁS 11,80 hol'U • II tu

I. das 15 horas em diante

Reaidência: Rua Vidlil Ramal.
• - Telêfone 1.422. ,"

o

Dr:' A.- S�nt.e'•
(I'Ormado pela .aculdade !faeloo
aal de Medicina ,da Unh'era1dade
j do 8raaf1)
IMd1co por concurso' da

.

AaIattD- .

CIa e PmcopatàB do Dlat1'1t.o
Pederal

h·lnterno de .IIospttal �w.<
trico e II8D1cOnrlo Jud1cJ6r1o

O P I F'· da Oapltal Pederal
r. au o .ontes h-Interno da Santa Oasa de .... '

ClIllieo e operad....
..-1córc:l1a do B.lo 4. .Janeiro

.

::.uult6rio: Rua Vitor lflllnJ.l, ...
OLtKIOA ldD!CA - DODQ"

Telefoa.: i.4.5 NJlBVOI!A8'

--.1 ':-'a!tu ... -10 i. 111 • w .. II ��=:.. IlldifJ:l,lio &m61III.

•

1� lmI. V...fdbel.: 11.. 111_ Besldllnc1a:
II. - Telefoa.: 1.'" Avenida Rio Branc;o, 144

'.
__-I ..

, Dr.Milton .Simone Peleire T�:O!!:" 11 Doru

?". c Oonsultório' - 1 .

f Cli� 'Cirurgica ' ...1d'nc1a _ 1.1 .

, MoIUti.. ie Senhora. ---o-j�A."'-L-.-n-.-I'I'-·-U-·..u-.
--

.1 J..'!����!�rof��r���e, P����••
1eto ílonUmegro e' Piragibe No- L.rVR.A.RlA. ."�

8Ueira (;>10 fá'ulo)
Y •

JtOaA
OODtultu: Das U/Ú 17 boru
IlD Fernando Machado, 10

,

,O,;" Li'n. "NeVes 'OúPolYdoro�f..·5,;:J-1ttep�
fIN"r .a Maternidade o .étllco •• K6dleo.. ,art.in

H••,ital .e Cuida0 .. Hoapital d. Caridadé .. It..

CIJ!UCA DE SENHORAS - Cl- rlanópolil. Aasistente cltÍ, "

RU1\GIA PARTeS llaternidad.

JIqnó.tico, contro,�e're tratamento Iloeaoaa doa órgiol internos, ..

GPed.nudo da graville.. DlltuJ'-
. etalme�te do coraçlo • v ..

,i_ da lMioteacbcla e da JDenopau- Ocea_ da tifolde e demafa 1101-'
... Peituba� menatrua1a, hfl",· dÓI.. Intemo

\

aÇ4el e tmnoi-ea do aparelho .eni- Clbdca o clrurld* de aeohOl'd __,

11 femiJrlno. Partôa '

'9O!'aç&. 40 utero, ovirioa. tram- nsIOTERAPIA - ELECTROC\ilrv'
u••pendfee. h6rniu, varia.,,te. DIOGRAFIA - .MET�ULlb()
1.I'W'ttia plá,tio. do perineo ('ru- BA!AL

vu) , .IORARIO DE CONSULTAS:-
SSIS1.'.dCIA AO PARTO B DPB- D1AriaIilente das 15" 11�

RAÇOES o'BSTETRlCAS' ru.

l"'çu glanchilare.. tiroido. -�..
..

CONSULTamO:
lodI, blpopiae, etc.) , Ilua_ 'fltor Meirelea .. �I' .

'lstUrbioa nervo'Da - Esterllidad. Pone. manual 1.701
'

- Regimes. RESID:&NCIA.I
;ollaultórlo R. Joio Pinto, ,_, 161. A'Yenlda TromPoWatt •

, .481 __ ,

.

Fone
�

manual ,...

,l'eatd. R. 7 de Setembro - IIdif

;t,u a Soou -'Tel. 841.'
'

Dr. MárioWendheusen
_1Rea .Mi....atlaltlDe • wt_
1';ioU1Jlt6r1o - Rua .Jo&o PInto. I'

Telet. K.. 70
Çc.."I� da. • 'L, II lIercI

lt_�'Mia: J'eIl,. Süa!Ct .. IIL
TeIef. 11.

.

. . . . .. . . . . .. � ,. ..
CA8A8 5 TmBKaWU.

POlHJUe V••. CUU ou ..... .
l'en4f'..r'
Nilo encontra oompradOl'f
Ilntrégue ao z.crtt6rfo IDe$"

7

Ia
'e.. L. Alv.. .f
"- DeocIoN ..

o aebio

'''iiRCiEM'í ESPE<IAlIDADE" �a-
t CIA,WE�ZELjIND rrSTRI i:L-JOIN V [�L�; {�lIraa\ r�lls!

I�::::==���� ��T�O�R�N�A�A��R�O�U:PA�,�BR�A�N�Q�U�I�SS�I�M�A �� �_��r- m ê'1I ������..W",:I;!IIId":
,

,
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';�LUBE· DelE· DE 4CQST&
DIA 31,_ COM INICIO ÀS 22 HeRAS; GRANDIOSA "REVEILLON" DE SÃO SILVESTRE, COM A APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES DE 1950.
INAUGUR!ÇÃO DAS GY.NDES IRE,FORMAS EM SEUS SALõES. DIA to, COM ,INICIO ÀS 16 HORAS, RETUMBANTE "SOIRÉE" INFANTIL, COM

A DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS. '

TEI.HADO

ONDAll1
OURAVEL

•.Elaborado com material belllmÜl080
iDalterável e fibras de alter resistiacia.

• Recoberlo com miaeral refratário.
• Moderníssimo sistema de labrica�o
nor'e·americau�.

• Pesa 5.� Kgs. aproz. por mt2.
• I.oOOmts2.lrausporl�'se làcilmen'e elll
um caminhCio' pequeno.

• Requer mui pouca madeira para lIIa
coloca�o.

liCONOMICO
• Baixo custo iDicial.
• GiCi%lde economia DO transporle.
• MadeirameDte levíssimo.
• ColocaçCio fácil ,com pregos com�

I

ONDAIIT S/f4
IL.Jl..JJJ.WMiCÃ J X A , O S T A L 3 39 i '_ SÃO PAU L Ó' ,

j
t

I

Distribuidores em Santa Catarina:
CARLOS "HOEPCKE ,S/A

-BrinqDlIdos
Querendo festejar condignamente as Festas de Natal e -Ano Bom e ver

os seus filhos alegres, fançam suas comp::as de br.inquedos na .Grafica 43.._S ..
A.

que mantem um grande sortimento das ultIma� novidades em brinquedos naCIO

naís e' estrangeiros, vendendo aos preços mais baratos da praça.
Procur;' tambem ver (' grande sortimento de livros, jogos e o interes

sante sortimento de livros infantis.
Não esqueçam Grafica 43.S"�. ln.d. e COJll.
Rua João Pinto 9A.-FlorIanopolIs.

o SUL DO ESTADO � �jLORIANÓPOLlS
INCLUIOO NAS ROTAS 2)

�ó. -)mroJ[I�I�[��[� 7!;BANÃO
;'V�©

-,

I'
,.fI',.'.

,

A NOSSA COMPANHIA.

I
PORTO/ALEGRE

I I.

Tenis
Dia 25 de dezembro _ Grandiosa Soirée de Natal às 22 'ho

l'�s,- Ambi:nte a ca:r:ater. _ Sorteio de lindos premios _ Ma
tme,e !nfantil das 15 �s 19 horas - Desfile - Papai Noel che·
gara as_J.8 horas trazendo premios e muitos bombons.

Dia'!IT de dezembro - Elegantissimo "Reveillon", às 22 '

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

ça da "poiõMise", que v�.m alcançando todos os anos notavel
. sucesso _ Surpresas.

_' /

.

../

, I

Irmandade do S, Jesus 'dos Passos
e Hospital de Caridade .

IRMANDADE DO SNHOR JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL
DE CARIDADE

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

vido OIS Irmãos e Irmãs para, revestidos de suas insignias
(balandraus e fitas), assistirem as solenidades com que esta

Irmandade comemorará o seu 1860 aniversario de sua funda

ção.
Dia, 1 o de janeiro

As 7 horas ,__ Comunhão Geral dos Irmãos e Irmãs
As 8 horas - Mi!Ssa com sermão ao Evangelho.

Consistório, 21 de dezembro de 1950

Luiz S. Bezerra da T1�ind"ade _' Secretário

"

",'--

VALVULAS

.1\"1",,·
MAIOR ESTOQUE

Atlân�!� r���l�o��k Lda·l
1 ASS. dos Servidores Públicos

de Santa Catarina

- . ,�

',' ".',
__

.,

� ,.', '<',,...;J-in:�:!'
'-

-

.., ,
' \l�

. SERVIÇOS MÉDICOS -;
'

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

N 14 às 15 horas.
Dr. Renato Costa /

- 3as. e 5as. das 14 às 16 horas
(doenças de senhoras em seu

consultório) . Aos . sábados, na

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

Dr. Miguel Sales "_ Diáriamente das 15 às 17 horas
Cavalcante

.

- (exclusivamente c-rianças em
seu consultório).

Dr. Antonio D. Mussi _ Operador.
Observações _ A Associação não se responsabiliza

por nenhum tratamento especiaU·
'

zado sem a prévia indicação dos
. 'médicos da sociedade.,Nas visitas
à domicilio, o transporte correrá
por conta do associado.
Naldy Silveira _ 2° Secretário

,

;.

,

�
f

.....

a sua revIsta
• �

- t

AGUARDEM .,�,'

Lira Clube

I

". i

.:
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5 O ESTAPO- Ouínta-ielr a, 28 d� Dez smbro de 1950
..___;�----4,�----------------------� ��_�-�it�'_�------------------------�---------------------------�

Fal�cell num- acídente O PróXima Conferência' -d·os'" -Chu1Iceteres AnrnriciDaS
comandante do 80 exercito WA8HINGTON, 27 (AFP)

- o embaixador Paul C. Da.
SEOUL, 27 (V.A.) - O te. O coronel Robert L. 'I'hom, niels, representante dos Estao

nente .general Walton Wal pson. oficial das relações pu dos Unidos no Conselho da Or,
ker, comandante do Oitavo E. blicas do Oitavo Exército, de. I gan"",ação dos Estados Amerí
xércíto dos Estados Unidos, clarou que os jornalistas Ken I canos, foi eleito presidente da
faleceu ontem na. Coréia, em neth Kantor, correspondente _

Comissão Preparatórla d a
virtude de ferimentos recebi' do National Broadcasting Com t Conferência dos ministros de
dos num acidente com o seu pany, e Peter Webb, corres.· Assuntos Estrangeiros da A_
"jeep". O conhecido cabo de pondente da United Press, te' mérica Latina, durante a reu
guerra norte americano feriu. rão as suas atívídades restrín, nião desta manhã, na União
se quando estava a caminho gídãs, de agora em diante, á

I d· Oda frente coreana, na linha remessa das comunicações D
-

d I Rel'ursos para ncên 10 na pera·ocidental, onde as forças das feitas. Thompson, disse .que a omeooge8 O pe O �

Nações Unidas estão enrrerr dívulgação das noticias sôbre
gr I Conrob,hrt a América de Paris,tando a n,c(va

_

ofensiva
_.

em o faJ�ciment'? de_ generStis. an- a . U
" NEW YORK, 27 (USIS) PARIS, 27 (V.A,) _:_ A ope,m�ssa das trop�s cO,mun�stas. �,es da a�torlz�çao, constitue �IO! ,2? (V.�.) -;-- O ore-

Um jornal diario de New York, ra de .París foi presa domingochínesas. RecolhIdo Imediata, grossa víolação da seguran, bo notícia, hoje, que o casal
dít d idí nh I de um começo de íncêndíc,t

-

h 't I d
.

" .

E' I Peí t ' e I a o em 1 torna espa o,mem e para um o�pI.a e ça ',. rnam do A;mara eIXO o, an
o "EI,-Diario de Nueva York" Foi sob o grande camarotecampanha, nas proxímídades AInda mais Thompson orde- tes de partir f>ara a Europa, d' rd, blr que acolhe habitualmente od S 1 al W lk

-
'. -.

t tI· to-
.

d 1 1 pre IZ que as emais repu I ,.e
. et?u , o ge�ne: . ta �r .nado nd�ou uma c�nsurda o a a 'fOI homentagea o tpe o. ge�elrha cas americanas· estão em po•. presidente da Republica ou 50-reSIS lU aos rerimen os, VIn o os os serviços e correspon, Canrober da Cos a, que e. - d' ít 1 I beranos estrangeiros justaa falecer poucojdepoís. Seu dencias. Os telefones, que es ofereceu um jantar intimo, sIçlatod· 8dmUl o u�rar, em

re"lmente em frente ao p'alc-:J qu;.

d t t t
.

1
o._

d tílí d I ·d··· , su a o ' e um maior emprego � '-

LaJu tan eG, 0Ty enent(. e b°;:>rone, tavam sen o u ílíza os pe os em sua resi encia.
./ de seus recursos naturais, no

I
um principio de tncêndío se.ay on . ner. am em es correspondentes que ac.ompan, '. force tra ro J declarou à noite de domingo,tá ferido. O mencionados "je. nhavam as . operações do Oi' iA esmola dada nas' ruas agrava

es ��? comum �of ra;. im
•. pouco \depois do fim do espeep" era conduzido pelo fenerr tavo Exército; foram removi, o problema da mendíeaneía.

.

pe;I .àsmjo oo�ums a,.. I� o
I táculo Os prejuizos são assáste coronel TyÍler. O general dos Até agora, os jornalistas �.

- .... -s- -e _

/
_

re en 0d �rna _qu� se· �m, importantes' .

lWalton Walker serviu na, se- vinham operando oom: censu- O t d qdueda. ec araçao e u� teSd ao

I· Com efeit� 70 poltronas rogunda guerra mundial com as ra voluntária, obedecendo ape, C85amen O O
-

UO 'de em,er�;�cla nos s � os
ram queimadas assim com;tropas do general Patton co' nas as indicações fornecidas d H IPi'

m ts va a. e ar
1 �?OnOmICa� o assoalho do

'

camarote denhecído como mestre da tátí, pelas autoridades militares.. ep. 80 I a men e os palSdes a Ifno.ametrI I honra ficou gravemente danr'd t P tt
.

00 ..� ri . canos, segun o se ez no ar Ica e anques. ai . on consi - .

RIO, 28 (V. A.) - Na maior
W h' t tro Ia-í ficado, Consoante os resulta.derava o general Walker co. Telegrsmac retidos: intimidade consorciaram..se on- �m as .Ing �n, lar ou ro a,

dos do ínquéríto, foi prováveln;t0 um ,dos .se�s melhores dís- .,

,

.

',. tem nesta capital, o deputado
o os países

_

e m�ua, espa�,mente um fumante apressadoeípulos: E' Interessante obser- Jose Melo da SIlva, 'I'te. San Raul Pila, chefe do .Partído �h?la receberão mUI�� bene
lo responsável ínvolutárío pela,var que o general Patton tam- Oscar Augusto Base Aerea, Libertador e a senhora Ester fICIOS que se traduzírão em
i' ., d

..

t N f" 1 d
" �

D 1 S E t It G
.

1 " t g s oco IS' E was' mlClO o SIms roo o ma o'bém, per·eceu em consequência ( a cy
. ouz.

a s r�1 o,. era,. Olinto de Oliveira, filha do v�n a en s
\
la

'.
m .

-'I· espetácuJb, te.ve ue acender ()dfl um acident� de yeiculo. .

do Mend�nça FreI Rogeno plrofessor Olinto
-

de Oliveira, hIn,gton .�� fa�e.m planos para cigarro ao atr;vessar á pIa-H4 nume:osas v.ersões e� s/n,. �enalr 10 novemb::o 14, ilustre pediatra rio.grahdense ma,IOr utillz�çao dos r,ecursos. téia.. '

torno d� a�Idente fatal. O O�. Eundlce Luz Trav:essa �I!lnfo, e ex-diretor do Departamento latI�os'a�nenca�os, a f�m de O fogo .ficou oculto algunstavo Exer,cl.to perdeu o seu geo Arno. Ha}1s Brattlg. rua Coe. Nacional da Criança, e de sua co�nr as necess�dades estran. momentos e depois as chamasneral d�POIS que ele teve a lho Ne�o 111, EtelvlI;ta-.S.antos esposa senhora Maria Eplilia �el.ras, caractenzan�o-se a a. saltaram.oportumdade _de salvar a sua rua LaJ@s 47, Euge);u? Vla�a Olinto de Oliveira, Os noivos tIvldade norte::.amencana 'pe'
, .vida. Waloon Walker canse. rua Cabral 499" Alc]lo�e Jac' de'pois aa celebração dos atos lo desejo da assegurar que aI' Felizment�, a primeIra ron,.

g�i� evitar que. mais de cem ques .rua G?apeco, Jose M�rlo subiram para Teresopolis, on. guns d�s- male� que ::fet�ram da do servIço de seguran),amIl hp�ens, ���ponentes_ des' da SIlva, TItO Santos �ospltal de permanecerão alguns dias, a. Amenca LatIn� . nao. se re.1 acalJa de come"çar e o bombér:se exerCIto, ,e que estavam nu. Nereu Ramos, Tte: �oao. �ar. " , pitam. A Ámenca LatIna se' r� que se enco;ntrava no bal
ma armadilha, fossem dizima' doso de Sou�a PolICIa MIlltar, Para os seu� negóclOs no Illtenor. rá agora de maior, importan. cao percebeu a fumaça que,
_dos peios comunistàs chineses. qrlango. SIlva Medeir�s, _AI' _

do Estado
, ,cia, como fonte de materiais comé9ava a se espalhar.. DeuManobrando com eficiência, o Zlra Me�d.es Sac? dos �Imges, Use o. Braço de Longa _Dlstancza estrategicos para os Éstados imedlatamepte o alarrn,e e

generaf Walker livrou- o Qtta- C�sa RadI?, Jos� Gand.l�o da CIA. TELEFONICA CATARINENlilE Unidos, como jam:aiS o foi no �mA q�arto de hor� depOIS a:
vo exército' da -armadilha e SIlva, M�rla Jose pessam; Ce.

R'.CRE tTIVO C.LUBE passado." lllcendIO estava dommado. - - !'.'

conseguiu salvá-lo do ataque cy M.orelra rua 14 de\Ju�ho D SIdestruidor de um exército co. EstreIto, Dr, Waldyr Jumor,
munista 'de aproximadamente Almitánte Antão Alves Bat�tà, CON�ORDI§�m milhão de homens. Ainda Frank de Barros MonteIro, .

Convida a fodos associadQs e
itecentemente, levou a iCabo GUfomar Silv� Marechal H.er. não associados para assistir o
-;uma retirada de quase (1uzen' m�s 37 Estreito, Sra. Franç� "randioso baile que este Clube rea
tas quilômetros, -impedindo que C.a_lxa Postal 230, Ernesto Rao lizará em seu salão na noite de sáo.
-as 'I)uas forças fosse� empur_j:mao ,Andrade Duart� Schutel bado, o primeiro Grito de Carnao

_. 1l'adas pelos comumstas �ara 6�, Zllda. Carten, �rgl'l1a Sena, vaI com inicio as 22
J
horas.

.

O mar Amarelo. Informou�se Lila Gama ao CUIdado Deme. .

A Diretoria
�ue, no momento em que a tri� Nicol�u A, Pena, 2�5, DO:'
morte o foi procurar, o gene_I valma Ros�rua Cnsplm �I_
Tal Walker 'dirigia'se para o ra 31 .fundos, Dr. Casem.lrofrónt a fim de citar a 27a. DemettI Cons. Mafra, EnedIno
brigada- da· comunid.age brita. Azevedo Hospital .

Caridade,
nica. Toledo 'F.ranc1SC:O Nilo P:raze' - -- --_

-

PUNIDOS DOIS CORRESo res, João Leite, / João Batista ParticipaçãoPONDENTES AMERtCANOS Re�s rua. Silva .J�rdim s/n, Rômulo Gonçaves e exma.QUARTEL GEN�RAL DO F�llz Klels e famIlla. r�a Me- es
.

osa OncÚna La o Gon aI.OITAVO EXERCITO NA CO. nm? Deus,: Mgsai:' Vl'e�ra r�a ve�,. artici am
. ao� are�tesflE'IA,27 (VA) - Dois corres' -Jose' Ge,tullo 610, Acllmaçao, e pefsoas a�igas, o n�scimen'pondentes de guerra foram Aracy Plr�s Schrmdt Cons ..Ma. to de sua filha Virginia Naza_privados dos seus privilégios f:a, Hennque Berta:so LIvra. reth, ocorrido dia 25 na ma'ãunto ao exército, em canse. na Gl�b? _ ternidade Dr. Carlos Correa.quência da revelação prema CordIaIS .saudaçoes, _......,..

-

_

tura do falecimento do tenen. Ã esmoladadanias ruas agrava, TINTAS PARA -IM�RESSI0 Ite general Walton \�alker. l) pron!ema da mendicancia. , _ C O T TOM A R .

I·�.:.;:�:�:..:..:�:;;:�:..:..:.+.:..:..:...:..:...:...:...:...:�:�:� 8�:�:�:t+:,:...:..:..:..:..:..:..:..,
,

'.�. I .
.

, I
. : NATAL--Jesus nasceu--NATAL i.- � .

y
l� 0- Dmpórl·o Rosa oferece os melhores artigos de natal �f:," D. pelos melhores precos. �{� 4Tâniaras-Figo�-Passa�-Nozes-Améndoas-Avelãs-Chocolates-Balas-Brinquedos �ttil'· de qualquer tIpo e rIcas BONECAS. ,Cestas de Natal (as mais lindas) por �.,.
I� II II qualquer preço e para qualquer bolso. .:.� Os proprietários' do Empório Rosa, agradecem aos seus clienteS a prefe- .....to rencia com que sempre foram distinguidos e, no transcurso de mais-tlIfia 1-

data maxima da Humanidade desejam aos seus freguezes ��.. , -...
o .� amigos e ao publico- em geral um .

'

.i_
Feliz Na'al e próspero Ano Novo-\ :�

� . SALVE 1951 '-' *%
" _.

" �:'tti .:..:..:..:..:..:..)+:..:..:�:+::..:..:..:. �:":":":":":..:++:..:�:..:++:..:..:..:...:..:..:..:..:�(..:..j

f
'

ArtIgos de Natal
_ EMPÓRIO. ROSA

\
I

I
r /

Pan.Amerícana. Nenhuma de'. Interamericano da. OEA. Na
cisão foi, ainda, tomada quarr , reunião- desta manhã, a sub
to á data da conferência, mas' comissão, composta de repre,
os membros da Comissão, Pre.!· sentantes do Chile, Cuba; e

paratóría declararam' que não' Venezuela, foi""'igualinente no'

se realizará antes de meíados ' meada para começar o estudO!,
de fevereiro, a fim de permitir imediato da ordem do dia dª
a preparação do programa de Conferencia dos mínistros

I
de

reunião, com a participação do Assuntos Estrangeiros fia A�
Conselho Econômico e Social mérica Latina.

',' \:-,.

CURITIUA

Mexic8n Circus
. \

H O JE nesta· Capital
maior· Circo l\fe�icaDo até hoje

cltegàdo ao Btrasil .

Atrações inéditas·
PéÍvilbão armado no Campo do Manej,

)

� '(Largo General Osollo),
,
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�.
.._,_,- . , .."':'.'

� te ·�é__:_ /
>

--

i
�. - C�" -- .' _7 ..�.
�. '. ' -

'

' +i·�. "

- .�

� -Trasnportes ftérJos Catarinenses S.I� f
� Agora, sob 2' orleútaoáo técnica da Crozelro do Sol \

.

i I
��t �
l � ESCALAS : v-

..�.
I �
�. As SEGUNDAS, QUARTAS 'E S�XTAS-FEIRAS: ..�.
�� Rio-santos-paranaguá-Curitiba-Joinvile-Itajai

..�.'" Lajes e Porto Alegre. :
/ ��

�: AS..JfERÇAS, QUINTAS E SABADOS: �i�
�'�. Porto Alegre-Lajes-:Florianópolis- Itajai-Joinvile ..,""
,

Curitiba-Paranaguá-Santos e Rio. ..�.
� �

í Modernos e possantes aviões;'DouglQl / i
iI,

d
.....

fi: Tarifas reduzi as :i:
�t'+" --- ---� __.,

..t.
l� TRA.FEGO MUTUO COM: ,>

..�.'

�i� .Cruzeíro do Sul-Rio
.. :i:

�t�
-

Ssvaq=-Porto Alegre ..t.

�i�' �P'luna-MontevidéCY :i:
�t'+j ,

.

\��.
��� PASS_AGENS E CARGA . � -. �-� -- A-, _'•. �� �i.�i . - �t'+�í� Florianópolis : F�uza Lima, &' Irmãos x
�.: .

-

Rua Conselheiro Mafra, 35-Telerone 1.565 --..__
..�. _

� . ,
, �

. �:'l Agência CRUZEIRO - DO -SUL ..t.
� 00 �
�;�1 Rua João Pinto 12 - Telefone 1,5

...�.
+'!� -: ' Rue lPelippe Schm!dt 4A

:l:�� Em Itajaí: Luiz Nocett �i:'R------------------, Rua Pedro Ferreira (Ed. Bauer) Telef. 329 e 330 �'6.,

t t��: ·i� � � r e 5 -e n a n. e
!..�� Em Blumen8o:' Agência Cruzeiro do Sul �:. Senhor, c?m Escrit?ri�. de Represen_tação aparelhado, o fe·

t�: Rua 1S.de Novembro, 1326
__}elef. 18 ;i: ����i���sF���:Ç�:C�!�l��� x.e�l���i!.a�� �a�:l����a�e��

�i� Em JO·IDvile: Soe.' Comercial «Miuas» Ltda, ;!: apt. 1.004 - D. 1fede�aL

f�� T \! 4 5 �:... -------:------__;;__._----------��
,

Rua do Principe, 482- elel. S _ �..
"'-

III --. �.'+ B A L A N C A �
... ,�� Em outras cidades do Estado com os sub-agentes � �i. �

_;.,�� da Cruzeiro do Sul � �t'+ Sua balança precisa de conserto; ajuste ou reforma ?
�f,� .

-

� �_�_�'� � � ���_�_���_�_�_� �Dispomos de mecânico especializado na Fábrica
�:�:�:�:�:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:�)+:�:�."-.�.�.".".".'+�A �...��.'+:!.�.'+!�.�.� ,

Fflízola, em São Paulo.
r Machado & Cia. S;A--Comercio e-Agências

:Rua_João Pinto, 12 - Florianópolis
""\. �J -

l1t, �Telefonês 1362-1500-1658 ., .

}

FIUZA LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra 37 .. A C t d

.

S
.

1'· to à Delezaci .

FI
. , l' . on a ona ecciona jun e egacia Fiscal em San.orlanopo IS

t C t·
.

S h
�

a a arIna aVIsa os en ores Chefes de Repartição que os
....................... :o.�_ "" em:genhos de despe�a deverão ser emitidos até 31 de dezem-' �"i

bro, na forma do art. 2 da Lei 869, de 16-1O�49, e, de acôrdo 'I

com o item VI da Portaria nO. 321, de 25-11�49 (D.O.' de 29,-
11-11-49) do Senhor·Ministro da Fazenda. comunicarão à
Seccional a-cima na primeira hora do exp'ediênte do primei-
ro dia útil de 1951 o nu'mero do último conhecimento do e�

"-

penho extraído. I

Alváro Accioli de Vasconcellos - Contag,o! Seccionáz

1 'V,ENCE:SE
1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

(CB A C C' E L I"
r.orn �an.rr.icJatip.' nar» filO lit.ro.1I-' tiP. .II0rVAte. p.qniDlItlll r.orn com

pressor "COPHLAND" 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"� <,

DATI.·LOGRAF·IA I
Conrer.
Dlploml

/'

(orrespondench
(omerclel

,
DIREÇlOI

j,Amélla M PIgozai
IIt:TODOI

Moderoo • EllelaDtl

Ad. _

. Gene,al Blttencourl, 48
-

. (Esquins Alber�ue Noturno)

�------------------------�----��
,

I

I
I
'-... VENDEM-SE

-.

As residências, com grande area de terreno,- situado� à rua Frei

�aneca;n;rs:-152 e 15'8.
\

_
i '>.

1..,_
;I'ratal" � Tua Sald,anha Marinho, po 18, dio/iamente. ��_:�,

if

I I Viagem comsegnrancae ra�idez
. .

so NOS CONFOR'l'AVEIS Í\.tlCRO-ONIBUS DO

RA�IDO . «SUL-BRASILEIRO»
,', Floríanôpolís - Itajaí - Joínvílle '- Curltíba

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente SilveIra
-.

QUER VESTIR-SE (OM (ONFORI. E ElEGANel" 1
PROCURB A

Alfaiataria
.

Mello

AVISO

Ui

-
I
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,J . •

Encontrado, altas horas da noite, à Praça da Bandeira, o corpo de UII
homem.-4 vílima, mantendo dojs lares, perdêra no jÔgo:_-ft autopsia.�
H� orfandade q'uatr:o menore's :...Oulra�s nolas _g����t,p�� ����: :il�:�d:�I��i, tlcf�:�e �:e�nfe������dt
U J

,

-

__
ra, mais �o_nhe�ida por Larg.o sepultura em Ccqueíros, onde

...,..,.,... ___.._--..- J"� _ _ M _ _............ .' Florianópolis, é cidade paca,
13 de MaIO, 1?0� um dos camI-1 os restos mortais de seus pai$-,

ta.
. ,nhos que vai a estrada geral jazem. '

A sua população vive, dia' e d� Prainha, obse�ou, aos ela,
. L(VQU!-J!lITO,. �

noite, a vida da gente laborio
roes d�s ;elamp�gos, com um A Polícia CIVIl esta mstau�

sà, do povo ordeiro e 'bom. Flo, corpo .1move�, caldo, de bruço. ra?do o competente ínquéríto.
ríanópolís, já por isso disse aI' Examínando o, notou que se 1 afim de melhor ser esclarecido,
guem, certa feita, é cIdade on, trat�va �e um ,hÓm�m �orto. o fato, s�bre o qual ainda paí,
de a sua população vive feliz, I?e. Ime.d�ato, comUnICOU a Po, - ram duvidas.

por não há, aqui, nesta Ilha ll�Ia CIvIl o a?hado macabró.]
Verde. quem não se comôva feito o q�e estiveram no local I

�
CRIME? ACIDENTE?

ao saber da desgraça alheia: as �utofldades. _ Remoyi?o � 1 � circl!nstancias em que-

�odos os unem, ao primeiro
cadaver para o Necrotério, a!I fOI o cadáver encon�rado, ten

grito de alarme de um' doente pe.rmaneceu ate -a
. man�a, I

do em _uma das VI�t�S forte-!1
que procura socorros, de uma

afim �e serem. procedlda� as ' c�ntusao" !eyam"nos a �ndaga�-
RIO,27 (V. A.) .- O presidente da Republica: encaminhou, criança que cái nas garras do demais formalI�ades legaís. çao que. fizémos - crime ou

hoje, ao ministro da Justiça, os autograros, da nova lei do in' infortúnio, de um ancião que,
AU,TOPSIA

, .

\. fatal.acidente -

quilinato, com a recomendação de a examinar e devolver com: n.a. rua, é atirado à sargeta,
O dr. Fer:�l�ndo E�Iho Wen' A:sslm, agua�·de�o�. o escla..

vítima de um "barbeiro" na �h�use�,.médico legista da Po, I recímento do inquérito da Po-
a máxima urgencía.

<,

I C 1 d
'

1430 1·
.

direção de um veiculo ... To' ICla, IVI,,!, proce eu, as .' I I�Ia,. para que s:ja a opíníão-
Até este momento" não se sabe se s. excia. pretende vetar dos se entristecem, todos sen,

horas de ontem, a autopsia. pública esclarecida e, pnnci.,
-----QU não qualquer dos dispositivos do novo diploma. A lei atual tem o infortúnio do seu seme

O SEPULTAMENTO DO 'I palmente, a viuva de Alcides:.

_ tem sua vígencía extinta a 31 do corrente, havendo assim pre, lhante. '. CADAVER - Alves de Andrade - crime 01B�

meneia, no sentido de ser sancionada a de ±Iumero 282, a fim . Assím, Florianópolis Jé uma
A pedido da esposa, o corpo fatal acidente?

de que não haja interrupção na legislação .sôbre locação de cidade feliz. O seu povo, traba,

F Qimóveis.
lhador, honesto e ordeiro, vi'

\P' e
-

G'
-

a n ae
"

ve ... tranquilo e venturoso,
"

_. _
_

l. •
\

,

porque é cristão e temente a
_

-,

-

O
•• -I d Deus. \�

prlDlellO m.l agre on e xxx O carro do ilustre deputado Saulo Ramos, abusiva--

V M # Mas, um crime, em círcuns, mente parado ali no local do crime, em frente ao Caj€
:morreu ,a irgem arlO tâncías m�sterios�s,. vemTogo Rio Branco. alçou a varinha da antena e começou a pro__

quebrar a monotonia da- cída-

ANC.ARA, 27 (V. A.) _ Um "primeiro milagre" teria sido de, tornando.a simplesmente
curar a Mairink. E'Ha, .afínal:

-

t
- Em prosseguimento do programa "Rasganào CE:

registrado em Efeso, onde, segundo a tradição, faleceu a vn- suspensa por momen os. Um
, crime, ou mesmo um acidente [antasia", ouviremos agora a marchinha "O retrato da;

gem Maria. Com efeito, durante uma visita a êste local, um +f,
-:- como esta a indicar o que Velho", de Haroldo Lobo e M. de Oliveira; gravada por

muçulmano cego recupe,rou sub,itamente a vista. Monsenhor passaremos a narra I' '
, r, eva'nos Francisco Alves. �

,

Descuffi, arcebispo de Efeso, declarou, por outro lado, alue a tecer consíderações [ustífí.

-

� E a voz do Chico, forte e cheia, saiu do rádio:
existiam grandes possibilidades de que a Assunção da Virgem cadas pelos elementos que au'

tenha ocorrido em Efeso. torizam a presente reporta,
gemo

A VITIMA
Para os seus negõcíos no interior R'euaíde O b- Alcides Alves de Andrade,
r ' do Estádo

_ ga 1- brasileiro, com 32 anos de ida'
,Use o Braço de Longa Distancia nete deTrum de, exercendo o mister de mo,
CIA. TELEFONICA CATARlNENSE

_

' ao
I garere, no açougue de João

B.d
- I WASHINGTON, 27 (V� ,A.) [Ouriques, no 1\1er,cado Público,

enol os repre,sen- , ,-
O pres�dente Tru.man . VOI�, vivia a sua existê�cia, traba

-

..
tou esta tarde de MISSOUrI, orr , lhando na sua humilde prorís,

tantes de 218' SOCU�:; Ide f��tejou o Natal com. sua; são, para sustento de d0!s. la'

d .,. .,-
/ I família. No aeroporto fOI o ires: -:;- um, o da sua Iegitima

da 88 ul�DtJ Icas
. chefe d� Naçao recebido pelo

I
esposa, d. Isaura Pe�af?r�e

;_ N ,,' Y;' k 2'7 (V A)- _ Foi secretario
de Estado, sr. Deanl Andrade, de cujo matrimônío

'in ova, �r hoíe �� eleve' AchesQn; e outras altas auto� nasceram os menores Cezar, .-\i,"'i;'
augura 00

- J, ridades. I-eom 10, Laert, com 7, Marily
lAand, ? 1] cONngrtes�oama�urlaclandaa I O secretario da presidência - Teresinha, com 9 e Lauro Luiz
ssoclaçao or e- v' J h Sh t d I I 3 t \ d

Adi nt ento da-� Ci_!�r. o�ep . or,
_

ec aro� aosj co� .

anos, e .ou rQ - o. a

par� o a am '

I'
JornalIStas que nao havIa ne" amasla, SebastIana AmorIm,

en�:!. congresso a-grUDa 218 nhum� crise em perspectiva. empregad� da Fábrica' de C?S�
sociedades cientificar.; compre- _ T_?davla, ? que �4amo� a aten� turas da fI.rma Cardo�o & C��.,

d d mais de ,50.000
mem� I'

çao dos Jornall�tas fOI o fato n�s�a CapIt�l, de cUJa UnIao
en en o de haver o preSIdente Truman nao houve fIlhos. Com a espo·

br��os os ramos da ciência ,_convoca�o uma conferenci� sa e filhos, AlCAides residia à

estão representados, notada'110g0
apos a sua chegada a rua �arechal �amaral 10,4, no

mente a fisica, a matemática. Casa-Branca.
,
E�trelto e ?om a amante, a ru�

_ as ciências médicas. a químL _Entre os que cI:egaram ,

a SIlVa JardIm, 299, ..pesta CapI�
010 'ia a astronomia sede do governo VIam-se, alem tal. -

��. a ge g ,

'I do .sr. Dea:r:t- Acheson, já citado,
. Ma:s, para ambos: êle sabia

Or congresso ouvirá cêrca o secretarIo da Defesa,. gene��dls�nbUlr o pouco q:ue con�e�
.,

de 2.000 relatórios, dos quais:
ral Marshall, o secretarIO d�1 g�Ia com a su� humlld� profIs�

QS principais são relativos aos I Tesouro, o sr. Snyder, e o ge' sao: Para os f�lh?s, .alem dos

hormônios. às vitaminas e à neral Om� Bradl�y, chefe do meIOS �e SubsIstencIa, dava a

radiobiologia. �stad? maIor conjunto norte� e?u<;açao, escolar. Era, I?or,�-
Também serão tratados pro'

amencano. srm dIzer, um homem docU,

blemas mais gerais, taÍ§ eom9,._
bom e trabal,hador.

a ciência e os valores huma" I Felicibações de ANO NOVO. ACHADO MACABRO

n?s ,?U' a ciê�cia � a compreell' I Use o Braço de Longa "Distancia Na madrugada de ante�on'
_ _.

sao mternaCIOn!1l. -. CIA. TELEFONICA CATARINENSE· tem, o sargento Osmar· Mon'

FLORIAHOPOLlS - 28 de Dezembro de 1950

-Iet do inquilinatoA nova

"

/

-, .

COIlRA ,CasPA.

QUEDA lOS CA·

luas E DEMAIS i-

f
AFECCOU DO

COURO CABELUDO.
rONJCQ_Ú,PII-A,iI
P;OlH)ÍCEl.ÊN�!A

j

\ •

"Bota o retrato do velho outra vez,

Bota no mesmo lugar. (Bis)

r:

:,..:
:"

O sorriso do velhinho
Faz a gente trabalhar, oi!

Eu já botei_
E tu não vai botar;
Eu já enfeitei
E tu não vai enfeitar.

•

J
-

•

o sorriso do velhinho
Faz a gente trabalhar.

Eu, se fôsse o Saulo, não·,emprestava o carro parli"';'
ninguem. Mas se emprestasse, antes porém tirava o rádio:"

XX
'

/'

Entre os votos de bôas�festas, tenho aqui o de distinto:
,

amigo e colega duas vezes. Cartão artístico, de quatro pá:-'
.ginas. No rosto; em tôrno de uma paisagem maritima, um

laço multicôr, que se desprende de um ramo de cedro. O·
_

,/ motivo -marinhb são gaivotas em revôo, no primeiro plan� .

'"
-

-

e, no segundo, três caravelas que \Se afastam. "

Não fiz ao pr,ezado colega a injustiça de pensar que II�
,

sua gentileza que afetuosamente retribuo - trouxesse in-.

tenções ironicas. A, lógica impediria essa interpretação.
Para que. três caravelas? Para que essa frota, se o mell'1

destino é uma simples barca
'

XX
As crianças de hoj,e, por época do�atal, não sao com�

nós, quando esper�vamos Papai Noel.
Nós, no mês de dezembro, éramos disciplinados pe1Ói'·

temor da ameaça:
_ Menino! Deixa de teima, que o Papai Noel não te"

traz nada!
E, diante 'disso, eramos a própria"'O-'ência- motorr

zada pelo Interesse.
Hoje ... Perguntei a um pirr111ho: 11

,- Que é que Papai lhe deu?
j • ,I

,_ Umas perfumarias! Ffu sou do mo?}imento e quenat.:
uma bicicleta! Mas os deputados passaram o:;conto no Ve-

I

lhinho ...

- Que Velhinho? Que conto?· ') "
l
_ Ora-kOra! O conto dQ abono.' seu demorado!!!'

GUILHERME TALI
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