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A nossa curiosidade nos levou a indagar do
consumo de energia em Florianópolis nos primei
ros dias de 'ensaio e soubemos, então, que o nosso

consumo, de dia, éra de sómente 500 KW e de noi
te de 1.000 KW.

Seria de desanimar.se se, como economista, não
conhecessemos a lei de que "energia gera necessí
dade de energia". Cremos, também, que êsse con,

sumo duplicará em poucos dias, quando todas as

ligações estiverem feitas e as I necessidades cresce,

rão, verticalmente, quando o público consumidor

adquirir confiança no fornecimento da energia co,

mo já desfez o dito popular que "a luz produzida
pelo carvão" sómente poderia ser luz escura" ...
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Contraproposta ,fr�ncesa ao projet�- Um bilhete
do acordo cemerclal com o Brasil Jú:

. J'
Pela tua brilhante e jU5�

RIO, 28 (V.A.) - A Comissão Consultiva dos Acordos ta vitória no Superior Tri,
Comercial, que tem sua sede no Itamaratí, recebeu, há pou, bunal Militar envio.te o

CQS dias Uma outra contra.proposta francesa relativa às ne,
'

meu.mais }tpertado abra,

gocíações que se processam há meses em torno do ajuste do çO'Quando o réu era eu, de,comercio franco-brasileiro. A contra proposta francesa, que nuncíado por. suposto cri,
nos chegou agora, segundo se sabe, foi substancialmente me de imprensa/te colocas,
transrormadajium sentido que se presume melhor atenderá te a meu lado de corpo, aí,
os mutuas interesses dos dois paises. ma e cérebro.

O, documento continua em estudo na sub.comissão da Fôste meu' defensor no

Comissão Consultiva de Acordos' Comerciais, sendo provavel ] julgamento perante o TrL
buríal dê Justiça, argu,

que fiquem terminados ainda esta semana. Desse modo as mentando forte contra o

negociações sôbre a minuta do novo instrumento interna, meu denunciante, então
cional do comercio entre o Brasil e a França estará pronto membro graduado de teu

para ser submetido á apreciação das autoridades superiores partido.
da Republtea e da F1nça.'

Fui absolvido. Justa,
mente, precisamente por,Estas ultimas. ser o representadas pe.lo chefe da r�pre_ 'que não caluniei a nín,

sentação díplomatíca da França no Brasil e pelo sr;, PIerre guem, Acusara com a

Denis chefe da Divisão da America Latina na Secção de Ne, responsabilidade - de mi,

goeles Economicos do Ministério das Relações Exteriores', da nha assinatura, uma au,

França, que devera chegar a esta cap-ital procedente de Bue, -!toridade que prevaricara.
nos Aires, onde se encontra, a 3 de janeiro vindouro.

-

'

.

E fizemos a prova.
Agora o réu és tú.

., Não sei se meu partido
tem qualquer responsabí,
Iídade'tna denuncia.

- .

Penso que não. Porque
sei os homens do meu

partido incapazes de uma

denuncia anônima.
Sei, mais, que não iria

o meu partido, por dife.
rençà com o "jornalista",
acusar o "funcionário".
Se o' primeiro é comba,

tivo, impetuoso violento e

.até apaixonado, o segun,
do é zeloso e honesto,
além de desempenhar car,
go espinhoso com' sentí,
mentes cristãos e huma,
nos.

Pela decisão da mais aL
ta côrte militar do país es_

tou, pois, compartilhando
dast tuas alegrias. _

Jaime

B04S FESTAS e um feliz ANO NOVO

Comissão Executiva do Partido
Social Democratico

Cumprimenta todos os seus correligionários
,

desejando-lhes '

A Fabrica'Nacional de Motores
f tem nova direção

RIO, 28 (V.A.) - A Fábrica Nacional de Motores em as,

.sembléta geral extraordinária, elegeu seus novos diretores pa.

ra o triênio compreendido 'no período de 18 de dezembro de

1950 a 18 de dezembro de 1953· Foram eleitos o comandante

Augusto Amaral Peixoto Junior e os coronéis Gilberto Mari,
, I

nho e Raul Albuquerque.
'

Ninguém me pediu para escrever esta Nota.

Acho, até. que se m'a solicitassem não escreveria,

pois que poderia parecer propaganda de encomen,

da ...
Mas foi essa barrigaverdíssima' companhia de

transportes aéreos - a TAC- que me d�u a razão

dêste artigo. E, com seu DC-3 possante voamos pa,

ra TUBARAO, na viagem de inauguração de sua

_ nova linha - Florianópolis - Tubarão _;_ Pôrto

Alegre. Verificamos que a bela cidade sulina está

a 25 minutos, apenas, de nossa Capital.
Foi ainda, graças à gentileza da TAC que fi.

camos 'conheéendo, por dentro, as instalações da

Cia. siderúrgica .Nacional, em Capivarí. E' algum�
coisa de extraor(Hnário essa obra notável, construí

da e dirigida pelos..engenheiros caboclos. RevelaraI?
nela, o quanto é possjvet faze�-se �o:n: a engenharía
nacional. conhecemos as tres túrbínas geradoras
de energia termo�eletrica com �apacidade coletiva

,

de 15.000 KW, o dobro da potencía da EmpresuL [l'"

que tanto nos orgulhamos. Apenas uma das três

turbinas está em funcionamento, pois o consumo

não vai ainda além de 3.000 KW.

RIO, 28 (G:.P.) - ° "Diário
da Noite" anuncia, hoje, que
o general Ciro Riograndense
de Rezende, ontem promovido
e transferido para' a Reserva,
será o chefe de Policia do Dís,
trito Federal do proximo go,
vemo, Ex.revolucíonárío de 30
tendo desempenhado impor.
tantes funções no Exercito e

alcançado os varias postos pon
merecimento, o gal. Rezende
esteve, recentemente, como

Ajudante Geral da 3a Região
Militar Atualmente está s, s,
residindo nesta capital.
Srgundo, ainda, o mesmo

jornal. G Gal. Ciro Rezen.,
de deverá tomar passe nos

primeiros dias de áaneíro.

Em Belo' Hurjzonte é
•

assim..• '

Não serão diplomados 08 eleitos que
não se desincompatibilizaram.

.

RIO, 28 (V.A.) - °

Tribu-ITambem
se encontra no mes,

nal Regional Eleitoral de Mi- mo caso o dr. Ametico Gíanet;
nas Gerais, aliás de acordo ti, secretario da Agricultura
com a lei, decidiu não díplo, de Minas Gerais, eleito pela
mar os candidatos que se ele, UDN prefeito de Belo Hori:
geram para outros postos sem zonte, o qual não se desíncom;
se afastaram dos cargos de patibilizou na devida oportu,
prefeito que ainda ocupam. Es, nidade ,como determina ex

tão nessas condições quatro pressamente a Oonstituição
udenistas e dois pessedistas. Federal.

\
'

o processo centra o diretor da
Penitenciária do Estado

o Supremo Tribunal Militar concedeu-lhe
uma ordem de «habeas-corpus».

Conforme noticias divulga. tretanto, por unanimidade de
das por jornais de Pôrto Ale, votos julgou improcedente a

gre e desta Capital, há meses exceção levantada e determí,
a Auditoria da 3° Região Mílí; nau o prosseguimento do pro;
tar estava movendo um pro. cesso.
cesso crirrje contra 10 diretor Incorformado com essa decí,

Ida. pen.itenciária
do Est.ado, são e como dela não coubesse

.dr. Icubens de�Arruda Ramos. recurso, o denunciado .funda,
. De fato, êsse funeionárío fô, mentado nas brilhantíssimas

I
ra �enunciado por in:fraçã? :;tos razões de defesa do dr. Brocha,
artigos 235 e 264 do Código do da Rorha, impetrou 00 egré,
Penal Militar. \

gio Supremo Tribunal Militar

I Citado para a qualificação, uma ordem de "habeas.rorpus",
arguiu perante o Conselho de para prevenir, a coacoão de
Justiça da la Auditória, na um julgamento por tribunal
Capital gaucha; a íncompetên, incompetente.,
cia de juizo para processá.lo e Em sua sessão de ante.on ..

julgá.lo pelos crimes aludidos, tem essa ordem foi julgada,
se crimes houvesse. Quando do depois de brilhante defesa do
julgamento dessa exceção de renomado criminalista, dr.
incompetência o ilustrado ca1J.- Evandjo de Lins e Silva. Con,
sídíco riograndense, dr. \Fran_ cedeu.a o colendo Supremo
cisco Brochado da Rocha, pa, Tribunal Militar" 'contra o vo,
trono 'do denunciado, em no- to único .do relator, o sr. Mí.,
tável trabalho jurídico, fez a nistro Gomes Carneiro. Dían,
de�esa} da, decli��toria fori. te des�a decisão, o processo
FOI tambem auxílíar de defe, passa a atribuição da justiça
sa, 'o talentoso advogado dr. comum, como sustentavam o
Grímberg Sobrinho., acusado e seus ilustres patro...

° Conselho de Justiça, en, nos.'
.

,

dar em "quilowats". Temos tudo o que se f�_
cessárío para o desenvolvimento industrial em Iar.,
ga escala: energia, mão de obra, locais apropriados
e ancouradouro seguro com cabotagem regular pa ...

ra a distribuição da produção.
Dentre tais fatores há, ainda, que -ressaltar a

mão de obra abundante, de uma grande população
marginal que precisa meios para viver melhor"
meios que sómente a expansão industrial poderá
fornecer. Seria, até, a solução de um problema so

cial que, há longos e longos anos, aflige a nossa

gente de bem.

'.
xx XX
X'I r

\
\ /

Outra Bovidade que observamos no tornecí, J
menta de energia eletríea de Capivarí a esta capi
tal: o telefone, que utiliza a alta tensão como veí.,
culo. É o primeiro de'�o instaurado no Brasil.
E falamos, de lá para Florianópolis, sem qualquer
interferência, como se estivéssemos num telefone-
ma urbano. ')Florianópolis, a nossa capital, que tanto sofreu

por falta de energia abundante poderá, agora, na, Continua na 8a. pagina;/
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2 Q ESTADO-· Sexta-feira, 29 de Dezembro de 1950

�LUBm Belm Bm AG08TeJ
DIA 31, COM INICIO. ÀS 22 HORAS,' GR�NDI!)SA "REVEILLON" DE 5ÃO ,SILVESTRE, COM A APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES DE 1950.,
INAUGURAÇÃO ·DAS GRANDES REFORMAS EM SEUS �ALÕES. DIA l°, COM INICIO ÀS 16 HORAS, RETUMBANTE "SOIR�E" INFANTIL, COM�

A DISTRtBUIÇÃO DE BOMBONS.

TEI.HADO
,J

,ONDAIIT
/

.

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

• Recoberto com mineral rehatárlo.
• Modernlsslmo sistema de labricaçtto
lÍorte-americaue.

Irmandade do S. Jesus dos Passos�
.

e Hospital de Cartdade
fRMANDADlt DO SNHOR JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL,.

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

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

Irmandade comemorará o seu 186° aniversario de sua -Iunda

ção.
Dia 1° de janeiro

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

As 8 horas - Missa com �ermão ao Evangelho-
Consístórío, 21 de dezembro de 1950 .

Luiz S. Bezerra da T1�indade - Secretário

I • Pesa 5.� Kgs. apraz. por mt2.
• 1.OOOmts2.fransportam-se làcilmente em
um caminhão pequeno.

• Requer mui pouca madeira para sua
colocação •

,

VALVULAS

'-biI41-
MAIOR ES·TOQUE

BUântida Radio Cat. lda.,1,
Rua Trajano, 31 '

•
---------------------------------------------

.

�_._-_.

!CONOMICO
• Baixo custo inicial.
• Grande economia no frCIJIsporte.
• lIOOdeiramente levíssimo. I

ONDAicii:/�=p-
--

"

_jJJ,��FC,Ã'TX{ P 0$ T A � 33 '1' �
S � O PAU L O

Distribuidores em -Santa Catarínae ,

CARLOS HOEPCKE S;A.

,
\

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. dãs 14 às 16 horas

(doenças de senhoras em seu,
consultório) , Aos sábados, na,

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

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

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

Observações - A Associação não se responsabüísa,
par nenhum tratamento especiali
zado sem a prévia indicação dOSJ.-
médicos da sociedade. Nas visitas
à domicilio o transporte correrâe
por conta do associado.
Naldy Silveira - 2° secretário

Dr. Renato Costa

f#lí#I@@@@êêêe'@@@r#Jêêêêr#lr#lêElr#lêt#lêêl3
.', TI

B,riDqDedos ,.

Ouerendo festejar condignamente as Festas de Natal e Ano Bom e ver 1.

os seus filhos alegres, fançam \suas compras de brinquedos na Graííoa 43 S.A.

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

.

I
' Procure tambem ver () grande sortimento de livros, jogos e o interes-

sante sortimento' dê livros infantis. I (
Não esqueçam Grafica 43 S:A. lnd. e Com. .

Rua João Pinto 9A.-Florianópolis.
'

� I

Dr. Miguel Sales
Cavalcante

I

-

a'USSOLA

A NOSSA COMPANHIA

AGU'AR·DEM

\

Lira ,Tenis 'Clube
. Dia 25 de dezembro - Grandiosa Boírêe de Natal às � h(?r,'

ras - Ambiente a carater. - Sorteio de lindos premias - Mr
tinée Infantil das 15 às 19 horas - Desfile - Papai Noel che'""
gará às 18 horas, trazendo premias e muitos bombons.

Dia 31 de dezembro - Elegantíssimo. "Reveíllon", às 2%'

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

ça da "Polonaise", que vem alcançando todos os anos notave!t
sucesso - Surpresas.

I "A CA'
.

,.'I�.,
..

..,..-...:mt.
.. :a" Fcabl'loa,,"

'

•.dl_..ld"".. d... Idamada. GODo

I
-

'

, '.'
'

��O����I!!!��J:A·G:.:��!t:P�:::do�: t��:!
bODe e bCi.ato.; algod'''. 'morio•• ' aylame..tc.

.

pa.. alfalat...
.

que c :reaeb. dll.tameD,te du
••lho... :fdb.loa.' A Ca.a "A CAPITAL- ,hama a ·:.�e.allo do. Bar.: )�omelfol•.�t•• do lat.l'iolf DO ••atido de'::lh'O fcn:...llt iII"'''

yl.�ta aatam d••f.tuo·ll'ltm lIua•. · ClOmpil'CMI� MATRIZ :.m Flol1'lcsuopoll•• ::.;J )FI·I.IAIS .m/Blllm.:nau:.�LCiia••
..-.r&. i1éS!#l'j:;3??<4Y>WIU*jiSiWWi&W%&dM"@f"íi!Rl �#9M p·#MimateAN444li 6 IM ih! fi iliitSiI}!i!i8'-i!!MQW4kQ'Mi'@"4_",:uaíC.aÔs1lilWllitfímf1êaUM1tksgt�l4m:M;��·
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As. últimas novidades em Maillots, Shorts, Calções e Calças
. Praia, pelos menores preços, na A MODELAR!!!

Um régio preseote
da Prefeitora às

crianças
A Prefeitura MUnicipal de

\ Florianópolis mandou locali
zar, no jardim á rua Bocaíuvà.
vários balanços afim de servi.
rem de recreio á petizada resí,
dente naquela zona.

(ALVARUS DE OLIVE1RA) A instalação se verificou,

Comentamos outro dia a qU�,ão do abandono da lavoura.
antes do Natal, tendo sido

-:E f. grande á afluencia da garota.
, omos adeante com a cítaçã da industrialização do país e da, que, assim, poude melhor
:sobrêiudo pela convocação da juventude dos campos para' o dívertír.se, mesmo sem o seu

, ..:5erv��o mílítar. Sugerimos. então os núcleos militares com .íns, Papai Noel como, talvez, a

truçoes de guerra e aperfeiçoamento dos conhecimentos téc, muitos isso acontecesse... Des,

.níoos na lavoura.
-

sa forma, não deixou de ser

maravilhoso presente da Pre�
-, Quem observar as estatísticas provígórías do ultimo re, feitura aquele parque, o prí,-eenseamento, notará' qu� o êxodo continua criando problema meiro a ser instalado em FIo.

.além do abandono do campo, o do crescímento demasiado rá, rianópolis. Para muitas crían,

,pido das grandes cidades. Rio, São Paulo, Niterói, Campinas, ças, foi a melhor dádiva que
. Sorocaba, Juiz de Fora, Porto Alegre, Salvador, Belo Horízon, se poderia ofertai ao Natal.
- te, Recife e tantas outras capitais e cidades principais cresce.

A alegria da petizada foi tal
que se tornou necessária a

.ram assustadoramente. instituição "do processo da
Cada habitante destas cidades, fica orgulhoso com o pro. "bicha", aos olhares alegres.

.:gresso das suas metrópoles, o que é natural. TOdavia esse de. dos pais para que não houves,
I

.

t f tá ti
-' sem "brigas" ...-senvo vrmen o ran as lCO, como o de Sao Paulo, por exemplo,

-qiie pulou para entre as principais cidades grandes do mundo,
Mas, acontece que há adul,

, tos que gostaram da brinca.
, -:traz transtornos graves.

/ deira, impedindo que a garo, C
·

_'D·
I •

Tais cidades não comportam esse aumento exagerado e tada se divirta como de direi. 1 n e I, a r 1 o
:isso provam a falta dágua, o ràcionamento de luz, a, escassês to, tomando horas e horas d

'

. .de gêneros alímentícíos, o congestionamento do tráfego. E o balanço ...-.,ora, isso não está

-eampo vae ficando abandonado, com a produção diminuindo certo. porque, afinal de con,

"e subindo o custo dos gêneros, consequentemente.
tas, admitimos que ainda ha,

',. jam homens- com cerebro in.
O governo deveria olhar o problema do crescimento de. fantíl. mas. .. que QS brinque.

.masíado rápido das capítaís e cidades principais e pensar que dos .ali instalados pela Prefeí,
.isso se dá em detrimento do campo! tura são somente parti crian:

E veria o porque não há tanto entusiasmo de nossa parte ças, são no duro! ..\. :,

Não roubem os
\
"marman•

.com o grande crescimento das metrópoles. O crescimento por [os" 6 pra�e!.,.-<.!a pet�zad.a__ , iª�:mal de um pais: a não ser que haja uma grande corrente ems, que para elas houve. nêste
gratória, deve ser 10%. O que passa disso é à custo de outros Natal, um régio presente da
.setores que estão perdendo l' . Prefeitura ...

A fuga do campo para as capitais se evidencia. E os alga. C�----·---I---d--
.

'ODÊON'�'ã�'à ·h���.·:
.rísmos do ultimo senso no.lo demonstram categoricamente! umprlmen OS e Pró Estréia

(Lida �o microfone da Radio Guarujá).
�

Rod Cameron

ANn{ERSARIOS
-o-

FAZEM ANOS, HOJE. Bôas-Festa,s Ilona Ma��
JULIANINHA GUEDES, -:- Dr'.1?avi Fontes'! enge, ,Recebemos' e retribuimos SAQUEADORES
O lar do nosso prezado con, nheíro ClVlI; , cartões de Boas Festas e cum,

com

:frade jornalista Hermes oue, -. Sr; :rhoma� dos Santos, prímentos pelo Ano Novo das Adrian Bootll
.des da Fonseca, diretor- da Se. funclonárío p?-bllco estadual; seguintes firmas e pessoas:

Forrest Tuck�r
.cretaria da Assembléia Legís, - Sra. ,Alal�e Cost.a; Tecnigráfica S. A .. Dr. Adal, No Pr?grama:
Iatíva, esteve em festa ante - srt�. Mana R?dngues; berto T. de Carvalho _ prefeL 1� - Cínelandía Jornal
.ontem pela passagem do 3° - O' Jovem Adir Ventura. to municipal, "Associacão Pró Nacional.

"aniversário natalicio da sua auxiliar das\ oficinas da Im, Bôas Estradas", João -Leopól.' 2),:- A voz do Mundo
"interessante filha Julianinha. prensa Oficial do Estado, o dino de Souza, Comando do 59 AtualIdades.

A encantadora menina, que nosso con.hecid<;> "AraI:'0nga". Distrito Naval, Soco de Asst. "Preços:. Cr$,5,00 _.:_ 3,�0.
.reuníu as suas graciosas amí, - Menina Rlza Jams Palm. aos Lazaros e Defesa Contra a Improprío ate 14 anos.

.guínhas para u'a mêsa de do. _ Sr. João Silveira; Lepra. .. ..
i\ TOSSE NA IDADE DO CRESCI-

ces e bebidas, recebeu os cum, - Sr. Idálio Neri Schmidt;
, ROXY - ás 8 horas. MENTO

prímentos de quantos estive. _ O jovem Alcir Gonçalves Ricardo de Albuquerque Libó..
,

- Ultima e Definitiva exí, Cuidado! Combala a tosse e
,

ram parentes aq�ela festinha Pereira; rio, Rresidertte �o Aero Clube bição.. , ,

Iortifique os pulmões da críauça
"intima. \

'

_ Sra. Maria Eugenia Píer, d� Cl�ade �o RIO Grande e I .1) - Jornal da Tela - Na. com "SATOSIN" - poderoso an-

- O -

re, esposa do sr. Eloi Pierri; dIreto: do 5 Setor. �a U��C. cíonal. tíssétíco e desconges��)Dante das

SENHORIN1!A ELUSA_ CO�T_A _ Sr. Celso Lopes, runcíoná,
Os Il��tres pa�ncIOS viajam 2 vias respiratórias. Bastam alga-

Passa. hoje, o aniversario rio do Ministério da Fazenda;
em �vIa� particular, tendo AMIGOS DE AVENTURAS mas colheres de "SATOSIN" ""ra

.ziatalicío da gentilíssíma se- _ Sra. Iracema Sohn San.
mantido mtere�ante palestra com que a tosse logo se acalme, até ces-

nhorínha Elusa Costa, fundo. tos, esposa do sr. sub.tenente
em nossa redaçao. Donald Barry sar de uma vez. É excelente remé-

.náría do Departamento de João Perminío dos Santos, do
� O

-J
3 h dio para combater Gripes e lles-

Eãucacão e filha do sr. Indio 140 B C
\ f FORMATURA., Criados. Peça ao seu farmaeê-ttico

Costa.
�

, . .

_ O _

ENG. PAU�O BASTOS OSCARITO - em ou droguista "SATOSIN" - o -ío-

A aniversariante, que é ele. VISITAS , GOME� !
FALTA ALGUEM NO minador ,bs Gripes, Tosses e Bron-

'mento gracioso do nosso MANOEL RICARDO DE A.
.coiou grau, no dia 22.d,0 c?r. MANICOMIO quites.

'

"grand.mond", será muito LIBORIO rente.' na Esc<;>la Polltecm?a,
'cumprimentada no dia de ho. Acompanhado do piloto_ d.o RIO de JaneIro, o nosso dIS. (luLe Do- d A t':ge, e nós, os de "O ESTADO", aviador '-sr. Antônio Lobo Mo.

tmto conterrane.o dr. Paulo g, ...e, e gos o
'nos, associamos a,s homena. lino, esteve em visita a "O ES- �a�tos Gomes, fIlho do sr. Va. I

•

r�ehs. TADO" ontem, o sr. Manoel
leno Gomes e �e sua exma. es.

/
IDebutaotes de 1950,

posa d. Jorzelma Bastos Go,
mes, r�sidente em Tij�cas., Pedimos o comparecimento das seguintes senhorinhas,
Ao .Jovem engenheIro, .os acompanhadas de seus pares. na sede do Clube no proximocumprImentos de "O ESTA.'· '. , ,.'- '.'

DO". sanado, dIa 30 as 19 horas; CeCI VIeIra da Rosa, RubI Marga.
_ O _ I ret Capella. Iria Zappelin'e, Rosa Maria de _Campos, Arlete

VIAJANTES Neves Gonçalves, Loreta Ganzo, Evanguelia Savas, Madalena
DR. ISAAC LOBATO FILHO SeáTa Leite, Jandira Peluso, Vera Fialho, Marlene Abrahan
Da Capital Federal. onde fô. Romula Martins, Maria Madalena Martins, Maria Alice Bar�

rraegPreaSsssoaur aaSntfeesotnast de �ata!, reto, .Eliane Pereira de Oliveira, Zali Lebarbechon, Milene Le�
, • em, VIa ae. b b h st I

.. ,

rea, o dr. I'saac Lobato Filho,
,ar ec on, e a Mana PIazza, Cle Gama D'Eça, Necy San.

fisiólogo do Hospital "Nerêu I'
tana .

Ramos". ;.' , A DIRETORIA

Vida eocial
"Diário da ,�e'ropol�.
o crescimento das capitais

,f
, ).�

Panelas de Pre<;são ARNO
a Cr$ 5tO;00

Grelhadores Etétricos
! a Cr$ 300,00
na Elefrolandía

. Rua Arcjpreste, - Paiva- Edf. Ipase - Ter! eo

� Cr$ t.750.00
o quanto custa uma, enceradeira/

1 A R N O
" ELECTROLA'NDIA

1<.:dificío
_

Ipasel-TerreoRua Arr.ípreste Paiva v

\

JOÃO SCHLEGELATILIO POLLI
e

ESMERALDINA SCHLEGEL
participam aos seus paren
tes e pessoas de suas re

lações o contrato de casa

men�o de sua filha' Esme
raldft com o senhor Léo
PollL

e'
VICTORIA POLLI

participam aos seus pa
rentes e pessoas de suas
relações o contrato de
casamento de seu 'filho
Léo com a srta. Esme
ralda Schlegel.

ESMERALDA E LÉO
confirmam

Fpolis, 24--12--1950

RITZ - ás 8 horas. ' I Preços: Cr$ 5,00 - 3,20 .

ESTRANHA FASCINAÇAO "Improprio até 14 anos".
com ... ' ......................•

Burt Lancaster IMPERIO (Estreito) ás 8 hs,
Lizabeth Scott 1
Kirk Douglas ,EM DEFEZA DA LEI

No Programa: 2
1) - Noticias da Semana PERIGOS' DA REAL POLIC.IA

;.:_ Nacional.
'

MONTADA'
2) - Metro Jornal - Atua. 9° ,6 10° Episódios.

lid:(--ctes• -:- ,

Preços:
-

Cr$ 3,20 (Unico).
Preços: ces 5,00 - 3,20. . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . •• • ..

"Improprio até 14 anos". IMPERIAL - ás 8 horas,- Ultima Exibição -
O CAVALEIRO NEGRO

com

Carlos Minchi
Mariela Lotti
No Programa:

1) - Crescíuma, Capital do
Carvão - Nacional.
2)' - O GATO TRAVESSO

- Desenho .

Preços: Cr$ 6,20 - 3,20
"Improprio até 14 anos",
Amanhã - Finalmente

Amanhã "

ARTURO DE CORDOVA em

DESTINO DE DUAS VIDAS

•. ..:".:.ii...I_.I:._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\J

I VENOF-SE:,
,

1 SORVETERIA DE 8 FUROS MAçRCA

«B A C C E L I"
Nlm I'an<ll'iilarlp. nars 1ôO lit.ro� OP. sorvete, PQniUlIrlll eom com

pressor "COPHLAND" original. motor de 3 H. P. e batedeína com mo

tnr de 1 �. B. em perfeito estado de funcionamento e conservacão.
TRATAR NO "EMPóRIO ROSA"•

......t ! ++...+�..++...++...++. ++...++.�++. ,
l'f ,�_�_�_.-:_�_�.�_� � � � �. � � �;� �_�.�_�_�_�_���_�_�_�_�_,�... -�-.��_� � .. _���_� 91

,

- ....
..�.
•!. QUER VESTlR·Si COM CONFORTe E ElEGAM(IA,'
.....
'J. \ PROCURE A

. Rue Pelippe Scbmidt 4À

Agora, sob I! orlentÍloão técnica da Cruzeiro do Sol i,CLUBE DOZE DE· AGOSTO
�i. De ordem do sr. Presidente, convido a todos os

'( �:." Associados e e�as, familias, para o Grande Baile de
�... Gala de São Silvestre, que esse Clube realizará em a
.....
..�. noite de 31 do corrente e com início às 22 horas. quan, y

..�. do serão inauguradas as grandes reformas em seus ,�'

..�. salões, como também ap.resentadas a sociedade no-

�i· , rian�:li!:�:;�a�:e�:a:��ts:s�950. i ; ��I�T��:t.:." TRAJE: Casaca, Smo,king e Sumer.
' 's'· .

';I�ii.ib'
"....

-

.......

�i. , O Secretário Geral - Arnaldo Dutra

�:..
�:."
�:."
�:."
�:."
�t"
:�
..:.

'

..�.

..�.
;.
..�.
..�.
:�: Bscritório de Conta-
..�. bilidade Santa
..�.
..�. Catarina
�i. Dirigido e .orientado por té
�� cnicos diplomados e compe
..:. tentes. Aceita-se qualquer
..'t. serviço atinente ao ramo, in
,.�•. clusive correspondência,
�:. I Preços módicos,
to

.

Cx. Postal, 348. Florianópolis .. ' . . . .. ,... ,

�:.. Rua CríspímMíra, 41 A luga'-�se�:.. Sta,' Catarina
� ..

..�. FERtDAS. REUMATISMO fi Confortável casa. sita à rue
,

% PLACAS SIFILITICAS, Bulcão Viana nO. 61. cum recente

Em Joio'vile: SOCA Comercial (Minas» Ltda, ::: Elixir de Npuoeira instalação de agua fria e quente"
�

M di a III campainha elétrica. dispondo de:
• Rua do Princípe 482- 'I'ele]. 455 .... • coe o 11W1: tU' DO t1'4tarn.Dt

f '- t... % ela idflJl. amplas salas de visita e jantar, 4

�. Em outras cidades 'do Estado I' com o�s s·ub.acrpnf,AS ::: ·CLINICA E CIRURGIADOS o
quartos. espaçosa cozinha. quarta,

.

�
�c;:.." e-

�
LHOS _ OUVIDO _ NARIZ E GAR de banho novo e completo, com

• da. Crusetro do Sul . �:� OGARNTA DJO J 848D'iTO
chuveiro para empregada.

""',., A lratár na Avenida Heroílle :

�-�-�-�.�-� � � � � � � � � �� .. � � � � � � � � � �.� �.� �-���.� �.� � ��..
.

.......'+!.'+!.'+.!.+:! " " "." _ "." " +!." f!. " " �.".� - .. • Luz, nO. 31-Foue 1076.
_." ._, .. - _' Formado pela Faculdade Nacional •••••••• • •••••••.• ,......... • •• .,'

DAT I L·O'G R A. -F IA I ��a:�diCi��,as!:te��:Ve:;!da::rViÇ� Procura-se catt.a:ie Oft.almologill. do- Professor Calda� ti3

Brito. da Policlinica Geral do Rio

I I
'

!le Janeiro. e de _oto'rino-Iaringologta para a ugar:lo Professor Leao Velloso. Hospital '.

Moncorvo Fil.ho.
. ( Procuro alugar uma casa de me- _

Consultório: Rua Trajano. nO 31 terial. que esteje em boas condiçõelJ
l°

1

andar. não precisandQ ser no c-entro. Da:.
Atenderá. diarIamente. a partir do se preferencia a que tiver' ar

lia 1° de Novembro no horário da I
_

g agem:

\4 ás 18 horas,' ou ga pao.
.

Tratar com O' agente do Rapid61
Sul Bnlsilúro - Telefone 1172 •

Tarifas
�. TRAFEGO MUTUO COM:,"

.,.�.-.I

I·i�' Cruzeiro, do Sul..2..'Rio
:� Savaq=Porto Alegre

If ·Pluna-Montevi'déo ,

j • '-.
' PASSAGENS E CARGA :

� 'FlorianópfJl'it": 'Fiuza Lima &: Irmãos
.

Rua Conselheiro Mafra, 3�-Telefone L565

DIREQIOI
4méUa M PigOzZi

ESCALAS: \

SEGUNDAS, QUARTAS.E SEXTAS-FEIRAS: !

Rio-Santos-Paranagua-Curitiba-Joinvile-Itajai
Lajes e' Porto Alegre. v- _

"

� , .

As TERÇAS, QUINTÀS E SÁBADOS:
'. -,

Porto Alegre-Lajes-Florianópolis-Itajai-Joinvil�
Curitiba-Paranaguá-Santos e Rio.' ! n

;

;/".

Modernos e possantes aviões .;;"Douglas
'

reduzidas
, .

AgênCia. ,C,RUZEIRO. DO SUL
Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500

,

Em, ftajai : .. Luiz Nocett
Rua Pedro Ferreira (Ed. -Bauerj 'I'eleí. 329 e 330

, )

Em Blumeoun: Aoência Cruzeiro, do
,Rua iSlde Novembro, 1326-Telef. 18

Sul

(orrespondencll
(omerclll

AUSTINContere
Dlplom. AlITOWdVilS

CAlillII ft6", S ,

CAtIHllHONE'1'AS
,

IIETODOI
Modarno a EliclaDt6' FIUZ)1 LIMA & IRMÃOS

Cons. Mafra, 37
FlorianópolisR� �, (i�nerál ,BUlencour'; 4t"

.

' (E�quin'a Alber�ue Noturno) ...........................
t

,

VENDEM-SE
'As residências. com grande area doe terreno. �ituados à rua Frei

�an.!'ca, urso 152 e 158.
,-

Tra,tar à 'rua Saldlanha Marinho, JlQ 18,' diáriamente.

.,

/
,_O

.

,

,
. \

Crédito,. Miloo·· . Predial
Comunicamos aos nossos prestamistas e ao publico em geral que:

em virtude de já estar .novamente funcionando. a LOTERIA FEDERAL�
reiniciaremos nossos SORTEIOS normais a partir de dezembro,. em
diante mensalmente, pela "ultima extração de cada mês,

Outrossim comunicamos que por determinação do Sr, Fiscal de
Clubes de Sorteios, fica esta Sociedade aguardando o despacho da au

toridade competente para 'designar a',?ata da realização dos Sorteios
atrasados, face a paralização da LOTERIA FEDERAL, agora já em no

vas a,fividades .

lIftMt, VOLUNTARlO$.oA PÁTRI-,'N•• _ • �_
..... l'Dat.... -RLU'OIIBIIMG·��

Agencia Geral para S. Ca,ta'riDiI;
Rua Felipe Scbmidt, 22-Sob..

C. Postal, 69· Tel. «Prot.etora
._- ,'FLORIANOPOLIS

At,ugos de Natal
EMPÓRIO ROSA

Para colocar SOLA
em seu Sapato-

PROCURE

,-Oswaldo
I telef(m es 1536 e 1324

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

... - ••••• 0.0 ••••••••••••••••• ,,_

Para os seus negócios no interior
do Estado

Use o Braço de Longa Dista,nci(}f
CIA, TELEFONICA CATARINENSE

� m_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube
J..!RA TÊNIS CLUBE -- DIA 31 GRANDIOSO BAILE DE SÃO SILVESTRE __ 'APRESENTAÇÃO MAGISTRAL DE UM t;RANDE PIANISTA DA RADIO TUPY DE

S�O PAULO -- ALEGRIA - FESTA _ ENCANTAMENTO SERA O "REVEILON" DO "CLUBE DA COLINA" - GRANDES PREPARATIVOS E SURPRESAS �S•.
'TAO SENDO. ORGANIZADAS PÁRA A MEIA-NOITE ''DE 31 __ AMBIENTE FINO E CHIC DENTRO DE UMA ALEGRIA IRRADIANTE - DANÇA DA POLONAISE
._ APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES __ MÚSICA __ LUZES ALEGRIA _ COMO SÓ o CLUBE DA COLINA PODERA A�RESENTAR DENTRO DE SUAS

GRANDES REALIZAçõES I,
)

A Contadoria Seccional [unto à Delegacia Fiscal em" San.
1m Catarina avisa os Senhores Chefes de Repartição que os

.empenhoa de despesa deverão ser émítídos até 31 de dezem
,bro, na forma do art. 2 da Lei 869, de 16-10-49, e, de. acôrdo
-eom 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 acima na primeira hora do expedíênte do primei
�o dia útil de 1951 o nu'mero do último conhecimento do em

,;:-penho extraído.
Alváro Accioli de Vasconcellos -'- Contador Seccianal

l ViÃgem com spgurançaerapidez
so NOS CONFORTAVEI8. tuICRO-ONIBUS DO

R4?IDO «SUL-BRASÍLEIRO»)
"

/'

Flarianópolis - Itajaí - Joinville - Curitiba

lA.
""

A Rua Deodoro esquina da
s9enc 1a: Rua Tenente Silveira

I

/

í.(oceira dos Pés
�(omba'ida no.t,0. Dia

I Seus pés coçam, doem e ardem
• .Anto a ponto de quasi enlouque

.. -cê-lo? SUa pele racha, descasca ou

. sangra? A verdad!!rra causa destas

.afecções cutâneas é um germe que
� espalhou no mundo inteiro e é
.eonbeeído .sob diversas denomína
.ções, tais como Pé de Atleta, Co:.
-ceíra de Singapura, "Dhoby" co

.eeíra. V. não pode livrar-se destes
.sofrimentos senão depois de eliml
.nar ° germe causador. Uma nova
..õescoberta, chamada N i x o d e rm,
·faz parar a coceira em 7 minutos,
combate os germens em 24 horas e

'1otna a pele lisa. macia e limpa
-ema dias. Nixoderm dá tão bons
'resultados que oferece a garantia
,de eliminar a coceira e limpar a

: pele não só dos pés, cgmo na

.maíoría dos casos de afecçoes cutã
. neas, espinhas, acne, frieiras, e

.Impíngens do rosto ou do corpo.
'Peça Nixoderm, ao seu farmaceu

--tico hoje mesmo. A nossa ga-

U" od
rantia é a

....m erm sua maior

fi,. II ...._ CIIIAUI' proteçao.

C A·S A

/

t '_

','

....

para compref!nder porque

estâ\ acima de tQdos em

4ENERAL· MorOIS '00 BRASIL 5. A •
\

�

o que mai, conta num caminhão � o
-. J

que está. por baixo - c no novo

Chevrolet V. encontrará ainda mais

pótêncía, r ig i d
ê

s, durabilidade -

par.3 lhé dar mais qailômetros de

operação econômica... mais anos de

serviço lucrativo, Antes de decidi. a

compra de um caminhão. lIeja o novo

Chevrolet. que apresenta caraete

rtsticas que-reverterão em mais lucro

para o' seu aegôcio I

MAIS TEMPO NA ESTRADA -

MENOS TEMPO NA OfiCINA'

4'"

.,;."

:Participaçio de noivadD
Atilio Polli e Victoria PoUL participam aos parentes e pes

..soas de suas relações a contrato de casamenta de seu filho Léa
�€om a srta. Esmeralda Schlegel.

.

Jaão Schlegel e Esmeraldína Schlegel, participam aos pa,
.rentes e pessoas de' suas relações o contrato de casamento de
.rsua filha Esmeralda com o sr- Léo Polli.

.Esmeralda e Léo
confirmam

Florianópolis, 24 de dezembro de -1950.

, Casal inglês deseja alugar
uma casa confortavel, de pre
ferêncía no centro da cidade .

Tratar na Consulado Inglês
à rua João Pinto n. 26. -

.. . .

RECREATIVO VLUBE
CONCORDIA

Convida a todos associados e

não .' associados para assistir- o

grandioso baile que este Clube rea

lizará em seu salão na noite de sá
bado, o primeiro Grito de Carna
val com inicio as 22 horas .

A Diretoria

'.rocluto da

rendimento

eeenemíe
lucro I

I
.' ,

• Molar de válvulas na limpa

e Embreagem de mala·dla.
frágma

.

• Eixo frazlllro HVSIClil .

,...
.

-- .. '- .'

• freias d. dUllla arllculac••
'

• Rodas de aro largo

• Direçlo COII lI.aDlslIIU
esferas

Para vendas e servi
�o prOCllr. os conc_
.ionáriol Chevrol_
em lQdo o ,1Iia.

Colégio Calarinense
Edital

Exames de Admissão: Inscrição:' dias 15 a 30 de novembro.
Exames dias,l° a 2 de dezembro, às 8 horas.
Documentos: Certidão de idade, atestado de vacina e sanidade.
]!;xames de 11 época: De acôrdo com a Portaria n. 163 e 636.
I Para os alunos do quarto ano e do III Cientifico:
Em fins de janeiro.
II Para os demais: Prímeira quínzena de fevereiro (12 e 13).
III Exame de admissão: Inscrição: Días 10 'a 13 de fevereiro.
Exames: Dias 14 e 15 de fevereiro.

.

.

i
Para os candidatos ao exame de 'admissão haverá um curso de

preparação regular desde 29 de janeiro. Mais informes com Aa diretoria.

'A_ V I S O
O Clube de . regatas Aldo

Luz, comunica aos. possuidores
.dos bilhetes da rifa de 2 apa- T E R R E' NOrelhos de jantar e café, que
.devia correr no dia 'f3 do. cor:

- rente, que a mesma .flc�ra
transferida para. o :pr�meI�o
sábado de revereíro proximo.:

A DIRETORIA

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

TINTAS PARA IMNlESSlh
t01'10llAI

.•.........•.. � ...........••.••••

VENDE-SE 1 lote situado â
Avenida Mauro Ramos perto
do Campo do Manejo,
Tratar nesta redação

sr. Sidnei Noceti.

Pdf'icipação
Rômulo Gançaves e exma•

esposa Ondina Lago Gonçal..
ves. participam aos parentes
e pessoas amigas, o nascimen·
to de sua filha Virginia Naza..
reth, ocorrido dia 25 na ma·
ternídade Dr. Carlos porrea.

Casa de negócio
venda

,

a
Por motivo de ,viagem vende-se

no Estr,eito, uma casa de negóci�
com. muito boa casa de moradia••
Aprovei-te esta oportunidade.
Informações na agência' deste jor.

Felicitações de ANO NOVO. Icom o Use o Braço de Longa Distancia
CrA. TELEFONICA CATARINENSE!

fRAQUEZAS EII GEIAt
VINHO ClEOSOTÀOO.
.. S I l V E I I \A '9

I
_

Atlãotida Rádio Calarinense Limitada
apresenta 'mais. 2 Jnsuperaveis módelos para 1951

" CARACTERI'STICAS :
'

;; 5 valv_ulas:: Ondas: longas de 550 a 1 700 kc[s; curtas 6 a 18 mcs. 50 a 16 mts.
J:llI Alt()�ralante 61[2 polegadas, tipo pesado:: Tomada para toca-discos.
l'IJl Trar:sformador universal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts v.

.

. Wl
Vanavel de 3 secções : FI com nudeQ de ferro : Caixa de IMBUIA de luxo.

_, GTa7J,de alcance : Alta �ensibilídade : Som natural.
\

Modela ARC-5-P Modelo ARe 515

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Deverá che'gar, hoj'e, às�11 horas, 'pelo' avião da

�/���"""""",",�!!!!!!,!!!,!!CI�o�S!!!!!!,!!!,!!u.......,.",;I/�/'T""'0�j-o""""""g:;;;...a�d�o""""",,r�'c�a�'""""""i0ll!!!!!!!!!!!c��"""""",",E�n".,;:;;:g�u""""""i�ca!!!!!!!!!!!·""""'!'"���""""""",.........

11.1'0. Oll.o'al.$ Colégio �s�:;:�LDias Velho
·EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO GINASIAL

1 � 13 época:
.

a) - inscrição _ de 15 a 30 de novembro
b) - realização _ Primeira .quinzena de dezembro, nos dias 13,

1.4 e 15.
.

2 - Documentos: Oertidâo de Idade, com firma
Atestado de vacina, com firma
Atestado de saúde, com firma

- Os documentos estãe isentos de sêlo por lei.
3 ._ Inscrição: Deve ser requerida pelo próprio candidato, óre

por seu responsável, e dirigida ao diretor do estabelecimento, com a.

declaração de qu� não se ínscreveu., nem se inscreverá, em exames
de admissão, em outro estabelecimento, na mesma época.

Só serão aceitos candidatos quer contem, pelos' menos, 11 anos

completos ou por completar até 30 de junho de 1951.
4 - Provas: O exame

.

de admissão constará de provas ·ese1:'j··
tas de português, de matemática, de geogl'1llfia e de história do Brasil.
sendo eliminatórias as provas de português e de matemática e uã(),

podendo prosseguir nos exames O candidato que não alcançar pelo
menos nota 5, em qualquer delas.

Portaria de 22 de dezembro de 1950

I
ra, da regência de secção do Curso Nor- de 12' de janeiro de 1949:

O GOVERNADOB. RESOLVE mal Regional "Carmen Llnhares Colô- A Pedrollna Fraitaz I de Jesus, Profes-

Designar: nia", d� Biguaçu, a contar de 10 de se- sora Auxiliar, referência II (Escola mís-

JQsé Vicente Pereira 'para exercer as tembro de 1950. ta de Rio dos Poços, distrito e

munlCi'j1unçôes de Sub-delegado de Policia do A Rosa Ferrari, da f'unçâo de Serven· pio de Canoínhas), de 90 dias, com ven

distrito de Braço do Norte, município de te, referêncía IV (Grupo Escolar "Prof. cimento integral, a contar de l0 de se-

!Tubarão. -: Paulo Ztmmermarin", de Rio do Sul), ternbro de 1950.

Portarfas de 20 de setembro de 1950 Conceder Iícença: '---
A Edith Schmidt de Sousa, Professora

!O SECRETÁRIO RESOLVE De acõrdo com o irt. 16·2, alínea a, da Complementarísta, referência IV (Escola
Retificar: .'

lei n.: 249, de 12 de janéiro de 1949: mista de Salto do Maruim, distrito e mu-

A portaria n. 840, de 15 de março .de i"'Laura Gomes de Oliveira, Serviçal, nícípío de São José), de 90 dias, com

il950, que admitiu Célia Caldeira Lima referência II (Grupo Escolar "Conselheí- vencimento integral, a contar de 2 de

Jl.a runção de Professor diarista (Grupo ro Marrá", de Joinvile), de 11) dias, com agôsto de 1950 ..

Escolar "Almirante Tamandaré", de vencimento integral, a contato dEl': 4 dei A Olíbía Koerich da Silva, Professora,
(juaramirim), na parte referente ao sa- agõsto de 1950. referência III (Escola mista de Varg l
lário diário, que deverá ser Cr$ 24,00 A A).vina Karsten Schwedler, Professo- nha, distrito de Bão Pedro de Alcãnta

e não Cr$ 23,00, como consta da referi- ra Provisória, efetiva, com

e:l):�CíCiO
ria ra, município de São 'Jo,sé), de 90 dias,

da portaria, visto ter diploma de Regen- escola de Estrada Nova dê etor<;ida, I com vencimento Integral, a contar de

te de Ensino Primário registado no De- município de .raraguã do Sut,,,de dias, 15 d. setembro de 1950.

llartàmento de Educação, a contar de 4 com vencimento Integral, a contar de 18 A Olinda Giovanella, ProfeSsora Auxí-

de abril de 1950. de agôsto de 1950. liar, 'referência II (Escola mista de Es-

A portaria n. 4.247, de 11 de julho de A HercHio da Silva Coelho, Professor, trad.l dos Pomeranos, distrito de Arzo-

1950, que designou a aluna de 3° ano rererêncía III (Escola mista de Araçá, zeíra, muntefpío de Timbó),
.

de se dias,
normal Dorly Teixeira Soares para subs- distrito de Cêrro Negro, município de com

I
vencimento integral, a contar' de 10

tituir, na Escola mista de Praia Redonda, Lajes), de QO dias, com vencimento ínte- de agôsto dé 1950. -,

distrito e município de Tubarão, a con- gral, a contar de 10 de setembro de 1950. A Ladíslava Kowalenski Sousa, Profes
tal' de 15 de junho de 1950, a professora Lourença Cargnin, Professora Auxiliar, sara Normalista, classe G (Grupo Escolar
Antônia Nascimento dos Santos, na par- referência II (Escola mista de Lajeado, "Professor Balduino Cardoso", de' Pôrto
�

.

referente à gratificação diária, que distrito de Treze de Maio, munícípto de União), de 90 dias, com vencimento in

deverá ser- de Cr$ 16,00 e não como men- Tubarão), de 20 dias, com vencimento tegral, a contar de 10 de setembro de

eiona a supra
r cítada portaria. integral, a contar de 22 de agôsto de 1950.

Tornar sem efeito: 1950. A Argentina Natália Untsesky, Profes-

1\. ,portaría n. 3,821, dk 19 de junho de A Edi Marques da Silva, Professora sora, i:eferêncla III (Escola mista de La-

1.950, que designou a· professora Ivette' Auxiliar", referência II (Escolas Reunidas jeado do Meio, distrito e município de
Anna Gevaerd para exercer a função. de "Tiradentes", de Pôrto Belo), de 15 dias, Campo Alegre), de 90 dias, com vencí

Professor de Educação Física no Grupo com vencimento Integral, a contar de 30 mento integljl, a contar de l° de setem-

Escola·r "Vitor Meireles", de Itajaí. de agõsto de 1950. bro de 1950.

A portaria' n. 2.792, de 11 de maio de A Célia: de Figueiredo dos Santos, A 'Uma Scheidt Silveira, Servente, re- I

';1950,' que designou Alda Santos para Professora Normalu1ta, 'classe F (Grupo flfrência IV (Grupo Escolar "Gama Ro- /.
exercer a função de Professor do Curso Escolar "Felipe Schmidt", de São

Fran'l
sa", distrito- de São Pedro de Alcânta

tIe Alfabetização, localizado em Passo de cisco do S.uI), de 15 dias, com venci- ra, munícípío de São Jósé), de 90 dias,
Tôrres, distrito de Passo do Sertão, mu- menta. integral, a contãr de 23 de agôs- com vencimento Integral, a contar de 10

Inicipio de Araranguã. to de 1950. . de setembro de 1950. malista, classe F, com I)xercício no' Oru-

A' portaria n, 5.094, de 24 de' agôsto A João Gualberto Soares, Professor A Maria Rodrigues Mendonça, Profes- po Escolar "Francisco Tolentino", de

de 1950, que admitiu Itamar Rodrigues Provisório efetivo, com exercício na Es- sara Auxiliar, referência II (Escola de São José,. de 60 dias, sendo 40 com ven

na função de Zelador, referência II cola mista de Rio Vermelho, distrito de São José do Capívarí, distrito de Arma- cimento integral e vinte (20) com o des

(Grupo Escolar "Getúlio Vargas", de Sa- Inglêses do Rio Vermelho, munlcipio de zém, munícfpío de Tubarão),' de 90 dias, conto de um têrço do vencimento, a

eo dos Límões, cidade de Florianópolis), Florianópolis, de 60 dias, com vencímen- com vencimento integral, a contar de 28' contar do dia 29 de agôsto de 1950.

CoJlferir: to integral, a contar de 25 de agôsto de agõsto de 1950. Admitir:

Ohm Olíveira Silva na /função. de' Ze-
A Henrique Bueno de Oliveira o títu- de 1950. A Maria Viana �ezende, Professora, re- -

lo de Professor, referência III (Escola A Mercedes Aschembrerner, Professora ferência III (Escola mista de Vargem lador, referência I,i correndo a despesa

mista dê Colônia Polidoro, distrito e mu- Normalista, classe F (Grupo' Es�oIar Grande, distrito de Lauro.Müller, muni. por conta da dotação 26·1·26 do orça

:nicipio de Caçador), correndo a despefla "Prof. Orestes GUimarãe.s", de São B�,nto I cipio de Orleães), de 40 dias, com ven. menta vigente, para ter exercício na

por conta da dotação. 26-1-26 do orça, do Sul), de 15 dias, com vencimento inte. 'cimento integral, a contar de 14 de Inspetoria de Educação Física,. r
mento vigente. gral, a contar de 24 de agôsto de 1950.

.

agôsto de 1950. Aurora Ferraz na função de Zelador,

PÔr à disposição: A RO!iR. Seleme, Professora Normalista, I A MarlI!- Aurora Garcia Neto, Profes· referência I (Escolas Reulj-idas "Profes-

Do Juizo Eleitoral da comal'Ql, de Urus. classe F (Grupo Escolar "Almirante Bar. sara Complementarista, referência IV -sara Julietl�Lentz Pllerta",\cl,a vila de

sanga Olga Scharf, Professora de" Ertu- ros9'" de Canoinhas), de 8 dias, com, (Escola mista de Serraria Comazzotto, Nova Petrópolis, município de Joaçaba),

_·ç/io Física, sem prejuizo de seus ven- vencimento integral, a contar de 29 de! distrito de Palmeira, municiplo de tajes), correndo a despesa por conta da dota-

IlIhentos.
.

agôsto de 1950:' _ -I de 90 dias, com vencimento integral, ação 26-1·26 do orçamento vigente.

Remover, a p�",: A Adir Fárias Momm, Professora Com-, cantar de 10 de setembro de 1950. Renato Ventura Neves na função de

Catarina Marteneszhyn, Professora, re· plementarlsta�-ieferência IV (EsCola mis-I A Maria Ayroso Siewerdt, Professora Servente, referencia IV (Grupo Escolar

ferência III, da Es�ola mista de Moemi· ta de Alto Barra Nova, distrIto de Pe- I Auxiliar, referência II (Escola mista de "José B<>iteux", do Estreito, cIdade de

.

I ã b'
-

.

B d RI' C- d··t
.

í Florianópolis), correndo a despesa por
Ilha, distnto de raput, para a mista de rim !l, mllniclpio de Ituporanga}, de

601
arra o o .erro,' Istrl o e mUnJc·

ltaió I Secção, distrito de Itaió, muni- dias, com vencime,to I-ll-tegral, a contar pio de Jaraguá d<> Sul), de 90 dias, com centa da dotação 26-1·26 do orçamento Viseo maiar e maií perfeit.f
c:iplo de ltalópoUs. de 23 de abril de 1950. vencimento integral, a contar de 1° de vigente.

/
que a de um bom bin6c.,

Ceci Pessoa Brenneisen, Professora" Maria de Lourdes Aita,' Professora1 setembro de 1950. alcança que.u tem s6lida
IComplementarísta, referência IV, da Es- Normalista, classe Fd (GrUDO Esco!q.r I De acôrdo com o art. 168, § 20, da lei De acôx:do com a lei n. 277, de 18 'de

I ,_ d Má'
.

d A UM h I B
' 249 d 12 d

. .

d 1949 J'ulho de 1949 e conl o sala'n'o 'dl'a'rlo in,trução·.
co a m""ta e qUU1a, distrito e r.· arec a ormann", de Chapeco), de 30 I

n. ,e e JaneIro e :

JIluarí, para as Escolas Reunidas "Prof.' dias, com vencimento integral, a contar A Perolina Braz Batista, Professora, de Cr$ 24,00, co'rrendo a despesa por Bon. livros, lobre todo.' 0.1l'

Pedro Paulo Philippi", da vila de Barra de 10 de setembro de 1950.
� referência n (Grup;)'Escolar .iGaspar da conta da qotaçllo .26·1-26 do orçamen· assuntos:

Velha, ambas no mllnicipio de Araquari. A Maria Isabel Sousa, Regente de En· Costa Morais", de Fazenda, municipio de to vigente': I LIVRARIA' ROSA
Alina Ita Vitória Farias, Professora sino Primário, padrão E, do Quadro úni. najai), de 40 dias, com vencimento in· A �Inasia�a Gelta Soares da Costa pa- R I'!I O d r ''33 _ Florian6 ng

diarista, da Escola mista de Trêl! Pedri· co do E9tado (Grupo Escolar "Visconde tegral; a contar de 15 de agôsto ·de 1950. ra, na qualldade de extranumerário.dia..
U eo t) O. PO_.

Ilhas para a lnista de Morros -Altos, di. de Taunay", de Lauro Müller, município Conceder licença, em pror�gação: rista, exe:çcer a função de Professor no
• � e-e •••• • :

trito e municipio de São Joaquim. de Órleáes), de 40 di'as, com vencimento De acôrdo com q art. 162, altnea. a, da Grupo .Escolar "Professor João Jorge de
CASA

Belisário Thomaz (le Lima, Professor integral, a contar de 26 de'. agÔsto de lei n. 249, de 12 de janeiro de 1949: Cl'lmpos", de Tangará.

cilarista, da Escola mista de Morros AI- 1950. A Irma Ana' Bernardes, Professora Au· A regente de ensino primário Anita T,

tos para a mista. dEfAlecriri, ambas no A Elvira. Faria da Silva, Professor.. xiliar, referência II (Escola mista de ·FI· Tasso para, na qualidade de extranume·

distrito e municípiO de São Joaquim. Normalista, ' classe_, F (Grupo Escolar gueira. Alta," distrito de Tim1?é, I!1ulrtci. r�rio-diari.st1;l, exercer a função .de Pro·

Remover: , "Professor José BrasIlicio", de Biguaçll), pio de Turvo), ge ma'ls 30 dias, com v.en·. fessor no Grupo Escolar "Barão do Rio

Iracema Campos de Abreu, Profess.ora de 15 dias, com vencimentp Integral, a cimento integral, a cOljltar àe 10 de se· Branco", de UruSllanga.
diarista e Professora de Educação Fisi· cqntar de ,30 de agôsto d�950, tembro de· 1950. A é�mplementarista Áurea Estelita Pe·

ca, do Grupo Escolar "Vitor Konde;", .de A José Joaquim:· Ardina, Continuo, pa- A Maria de S�usa Espindola, Regente reira pàra, na. qualidade de extrBlnume··

Sãó Francisco do Sul, para o Grupo Es· drão E, com exercicio no Grupo Escolar d�.-EríSino Primári<>, padrão E, do Qlla· rário·diarista, exercer a função de Profes·

ocolar "Horáclo l)'unes''', da 'vlla de. Va- �'Correia Pinto", de. Painél, município de dro único do Estado ·(Escola mista .de sor na Escola mista de Riacho, distrito

lOes, município de Pôrto União. Lajes, de 30 dias, co.m VeD:cimento inte. Estiva, distrito de Pescari� Brava, mu· e município de Jaguaruna, com o salá. C.lDi'.", Gr.vat•• , Pitam.."
Dispensar: graI, a contar de 23 de agôsto de 1950. nicipio da Laguna), de mais 30 dias, com rio diário de Cr$ 21,00, correndo ades· .Meia. da.'melbo}e•.• pelo.,J·... ·

Maria Teresinha de Sousa da função A Altanivo Rocha, Linhares Professor vencimento integral, a contar de 31 de pesa por conta d� dotação 26·1.26 do ar· notet. preco.-.6 Dá C"ASA'dllla:
ele Professor diarista (Escola mista de referência III, �om exercício'na / Escol� :<gôsto de 1950.' : '. çamento Vigente. CELA NJ!:1II :...:. R�oC. Mafral
:ltaió I Secção, distrito de Itaió, municio mista de Barra da· Espraiado, distrito de ;.�-;:-� � � � � � � � �. ��.. � �.� � � � � � � .... .�....... .... .... ... .o. ,.o.

'.

'.
!pIo de Italópo!is), a contar de lO" de agôs· Canelinba, município de Tljucas, de 30 � ••+ti�".�."."."""'."'."'."."."'�"�.�."••�.+:t'.+*,,�.".'++;+J .......;..;..;..;..;..:::..:..!..!..!..!..!�
t:o de 1950.

. .

dias, com vencimento integral, a contar �... ... ..................;� ...

Cândido Pedro ROdrigu,es da função de 25 de agôsto de 1950. : .

.

'.

'. .

r,

.

::r S,;;:::t�o�te:�:�,�c�s:r:it��r���:d!SC;� No�m���t:� !��!:o� T��:��o pro�:���:: :!� NA'T,A.L-�Je·sus 01 :asce.u--NATAL:
.

I l

Florianópolis). "Hercilio Luz", de Tubarão), de 30 dias, �!".. II
Elvira Passos Farias da função de co"ln vencimento integral, a contar de 22 �

.....Professor do curso de alfabetização de agôsto de 1950. : O I ó· R f '41 .,

(Campanha de Educaçã.o de Adultos e A Sebastião Wolff, Professor, referên·"�· D.mp rio osa
o erece os melhdres artigos de natal I

. t
:Adolescentes Analfabetos, do Ministério ela UI' (Escola mista de Fazenda do Se. ;� � 7" pelos melhores preços.,

( ...
,ela Educação e Saútle), localizado em São grêdo, distrito de Painel, município de: Tamaras-Flgo�-Passa�-Nozes-Amend?as-Avelãs-Chocolates-Balas-Brinquedos .�
.João fio Itaperiú, distrito de Barra Ve- Lajes), de 60 dias, com vencimento in- �t- � de qualquer tIpo e rIcas BONECAS, Cestas d.e Natal {as mais lindàs) por �X&Iha, município de Araquarí. t1e9!rOa.l, ·a contar de 1° de setembro de.'''.�

" .q·ualque:r .prec.. O e para qualquer bolso"Moacir Gasino Borba da função de v � 'O â E
_ W

'Professor do curso de alfabetizaçãó A Zélia Maria Alves,' Professora Com. �t" s p_rQprlet rIOS do mporlO Ro�a" ag:adecem aos seUf:j clientes a prefe:" ..+:.•
. (Campânha de Educação de Adultos e plementarista, referência IV CEs�ola �� :_ renCla com que sempre foram dlstmgmdos e, no transcurso de mais uma +

..Adolescentes Analfabetôs, do Ministério mista de Riacho Ana Matias, distrito de .::. data maxima da Humanidade desejam aos seus freO'uezes À..
••

'da Educação e Saúde), localizado em Rio d'Una, municiplo de Imaruí), pe 30 .�. amigos e ao publicQ em geral um
t:J, ....

,.;Barra Velha, municipio de Araquari. dias, com vencimento integral, a éontar : F I- .1
o professor Heitor B-ªggio da a-egência, de 26 de agôsto de 1950. .,� e IZ Natal e próspero Ano Novo .�

,ce uma secção, em uma série, do Curso' A Olga Val'ente 'Valtrick, "Professora �:.. I ....,.�: i
Normal Reglq.nill "Professora Judite de Normalista, classe G (Grupo Escolar Mo·

...t:��I' S ..ALV'.E 1'9.'51 ��()liveira Simone", de Rodeio, a contar de dêlo "Vidal Ramos" de Lajes) de 30 -.v..+:'4.
""0 d I I'·' W
,.._ e setembro ?� 1950,

. dias, com vencimento integral, a contar t�11 � ,/ , ..,;,Conceder, dlspensa: de 10 de setembro de 1950. >:+ : !À professora Olga Irene �auer Morei· De acôrcjo com o art. 168, da lei n. 2.49, �....!..:++:..:..:..:..:++:..:.-.:�:�:..:..:..:. �:�:�:�:�:�:"':�:�!�'_':i+!�.:":":;':,":..:�:._,(..:.:.�

..

Cruzeiro

reconhecida;
reconhecida;
reconhecida,

Tela de' Sed,il
x X 7, 8,-1�, 10, 11, 12 e 13

Pronta entrega de estoque. - Vende-se.
YOZO ITO-Rua Quintino Bocaíuva, 176 4�

Sala 423-São Paulo,

Licenciar ·"ex·offieio":

I
.

De acôrdo �om o art. 162, alínea b, da
•

·Feii·ciba�Õ;; 'd� ·ÂNO· NO\;Ô:
� ..

lei n. 249, de 12 de/janeiro de 1949:
U B' d L D' ta "a

A Henrique Bueno de Oliveira, Profes- se o raço e onga lS nct

sor, referência III (Escola místa da co- eIA. TELEFONICA CATAR:INENSE
lôniá Polidoro, distrito e muníeípío de •••••••• • •••••

Caçador), de 45 dias, com vencimento in·

tegral, a contar de 15· de agôsto de 1950.

Licenciar, "ex·officio", em prorro-

gação:" i
De acõrdo com o art. 162, alínea b, da

lei n. 249, de 12 de .janeiro de 1949:
A Marília Flores Llno, Professora- Nor

Bom bin6cnlo
ftrande visã.

/

MISCELANEA: dl.trt
bUldor. do. Rédio.· R.'0. A

ictor, V61vul.. e�-Di.co••
Rue \C()n.eJbei�o M.tr",

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

DRo I. LOO 4TO IDJió
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospitall'ferêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia çlo Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe SClfmidt,::i8
Consultas, diariamente,

.

das 15 às 18 horas.
Res.; Rua Durval Melquiades .

.

28 --- Chácara do Espanha'
................................

!

Plantões
23 Sábado - Fármacia Catarí,

oens,e - Rua Trajano.
24 Domingo - Farmácia Caf.arí;

nense - Rua Trajano. �

25 Segunda-feira (Natal) - Fár

macia Noturna - Rua Trajano.
30 Sábado - .Fárrnacla Santo

_-/AgosLinho - Rua Conselheiro Mafra
31 Domingo - Fármacia Santo

Agostinho - Rua Conselheiro Mafra

O', serviço noturno será efetua

'\ do pelas Fármacias Sto. Antônio

e Noturna, situadas ás ruas João

Pinto e TraJa.na ilo 17.

A presente tabela não poderá
�er alterada sem prévia 'autoriza.

ção deste Departamento.
Departamento de Saúde Publica,

,enr'21'tc�'"'ff'ov,ertmrl)':ae-r91)(');' �.

, �:'-''TJü{z,01b!ildo :d�Ac��pora
."-.: Inspetor de Fármacía

UNTAS PARA PINTURA
c- o.rr O,M A R

VENDE-'SE
�� Uma casa e um terreno a

Avenida Trompowski, 52.
Tratar o prêço, na mesmà

7o 8STADO- Sexta-feira 29 de Dezembro ne lt}5J
-

"

T.ransport•• regular•• d.

)

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA�imBSJ
•

DR. ANTONIO Dm MUSSl

Médiqos
Cirurgia-CUnioa Geral-PartO$

Servieo compjeto e espeeialisado das DOENÇAe D1I
SENHORAS, com modernos método. de diagnó.Uoo e tra
tamento.
COLPOSCOPlA - HISTERO - SALPINGOGRAFlA - ME

TABOLISMO BASAL

.

Radioterapia por ondas 6urtaa-Eletrocoqulaolo-
Raios Ultra Yioleta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO i, 1° andar - Ediflclo
do Montepio.

Horário: Das 9 ás 12 hora• ..:.. Dr. MuHt.
Das i5 áll 18 horas - Dra. Mussl.

ResidênLÜa - Rua Santo. 'Dumont, 8. Apto. I.

Dr. (L.IlNO, G.
GI!LLETTI

ADVOGADO
Crlm•• oi••1

COII.titulçao li. Soclodad..
NATURALIZAÇOE 4

'

•

TituLo. Coulol'atárlo.

L, Eaarlt6rio - R••idenola ,"=!i.i§i��i�i§§iªfêiª��ª�i�����i�iiilüiil---:-�-----__==========Rua Tbadlmt... 42.

I
Li

fONE •• 1468

Sé o e SOCIA\..t

POIR.TO ALEGRE
-

I

RUA VOLON ..ÁRfOS DA PÁTRfA N.O 68 � 1.0 ANDAR

CAIXA POSTA!., fies· .fELI;F9NE 6640 • TELEGRAMAS: ePROTECTORAt .

Agencia 8eral para' 8t8. Catarina
, Rua Felipe iltchmidt, 22,_Sob.

Callra Postal. 69 • TeJ "Plotectora" - FLORIANOPOLIS
"'MI _�

éóMíiWl'''mANÇÃ&Yj}ABAiiíA"�
fllDdaCla em 1870 _;.:. Sédê:�-IAHIA'

- -.

INC.NDIOS E TRANSPOR'l'F.B
.

Cifra. ti. Bala.ç. d. '1'44
CAPITAL B RESERVAS ••••••••••••.• CrI flO.DOO.tIDE,$o
Responaabildadea .. • • • • . • • • Cr' 1.978.401.755,17
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10 Segunda.feira (Feriado - Farmacia Esperança - Rua
Conselheiro Mafra.

6 Sábado - Farmácia da Fé - Rua 'Felipe Schmidt.
>

7 Domingo - Farmácia da Fé ___: Ruã Felipe Schmidt.
13 Sábado - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.

.-

14 Domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
20 Sábado _ Farmácia Santo Antonio _ Rua Joã6 Pinto. (La NacioD» tem 'Ê bem possível que logo, amanhã, ou mesmo até domín.,

21 Domingo _ Farmácia Santo Antonio _ Rua João Pinto. d.
go. este numero vá, conforme previamos anteriormente, até,'

27 Sábado - Farmácia Catarinense - Rua Trajano. OOVO Iretor trinta ... "

28 Domingo _ Farmácia Catarinense _ Rua Trajano. BUENOS AIRES, 28 (V. A.) As jovens DEBUTANTES inscritas são as seguintes pela

10 serviço natura será efetuado pelas Farmácias sto. An, 41
O dr. Bar�olome M.itre, com ordem de inscriç�o: _:. Ce�i Vieira da Rosa. - �ubi..rMargll-.

. .. _"
anos de Idade, fOI nomea_ ret Capella - Iria Zappelme - Rosa Mana de Campos -'

tomo e Noturna sItuada.s as ruas João Pínto e Trajano n? 17· do diretor do grande matutí A 1 tê N GIL t G E.... li S'l
A t b

-
'

..:J' • ••

• • r e' . eves, onça ves - ore a : anzo - vangue la 1 va -

presen e ta ela nao poaera ser alterada sem previa

Ino
independente "La Nacíon".

M d 1 S· L·t J di P 1 V· F' Ih
autorização deste Departamento. .

Mitre sucede ao seu pai, don
a a ena: eara ei e - an Ira � uso - era I�.. o -

D t "t d S d P bli 26 d d b d Luiz que faleceu a oito de no Marlene Abraham - Romula e Mana Madalena Martins -'

epar amen o e au e ,u lCa, em . e ezem ro e ' -

. .'
.

. . . . .

1950.
.

-,
"

.

I vembro. . . Mana AlIce Barreto - Eliane Pereira de Olíveíra -"- Zall e

'\ , • ",,,,-': J , ...� ..-r 1-·--····_·_ .. - Mílene Lebarbenchon ',..- Stela Maris Piazza - Cléa Gama ..

,..•••• 1I•••1J••••••••••••••••••••••••••••••�_•••7 .

u 'BRINQUEDOS D'Eça - Necy Sant'anna - Terezinha Spoganicz -_ Maria.

q.,;ç;.;�"'"��-;;;:-'." .

.., 05, , ,�'''''"''...#,�;;..,�7f:�,;_�-•.�,
..

�:..::,:;;.�:;,.-
- EMPÓRIO ROSA Carmo Jacques.

,;. ,,(;r...�<I,l;:.l_t�;n._ -,�""",.�., .. " � Amanhã haverá um ensaio geral com a presença de todas»
.;rf;l _"''''1'';,'� �',_."'�� _·.,�.� ...otn1·e.�III. , .•o���-··· ...

·r - _. - '--- ..

,� [·.�.ri,
,;�,�, A� DAMASCENO ·DA SILVA

. c,

Decretada a falencia ��a�!�UTANTES, seus pares, membros da Diretoria e asso,

,:�;��t;��
A D V O G Â D O

-,�' do B.
/

Fluminense de A crônica social, do CLUBE DOZE DE AGOSTO encerra

,

'ij, ," ACOES CIVEIS E COMERCIAIS
w e�

Producão S. 4. :li��e:u�� ��!::�eV�!�:d�ea31,a�e':nm�o��p:s:fço::a!:�r:o:'
;'" ,.;/ .

'Praça}' 4e Novembro, Z2 _ J" ....
!tr RIO, 28 (CP) - A Segunda possível, dos trajes femininos, como nos anos .anteriores.

.

-,�:
.

iV. ' Camara do Tribunal de. Justí, .

-..

.

(Ecliffeio Pérola) :.o_".f ça do Estado do Rio, julgando
" -: ontem o agravo interposto pe_

lo Banco do Brasil da decisão
que deferiu

.

o pedido do
I'loriaa6poH. - Saab c.tarao Banco Fluminense da Pro,

I ... � dução Sociedade Anônima,
.................................................... 'no sentido de pagar sessenta

, por cento ao invés de cem por

J E E P - P E C A S cento a seus depositantes e
, ..' credores, resolveu decretar a

Recebemo.s pequena quantidade de peças para JEEP

IJalenCia
do referido estabele,

WI.LLYS Mod. MB-4x4. Centola & Cia. - Rio de Janeiro - cimento de credito; que esta,
CaIXa Postal 2276, - Telefone: 52-2501 ou 28-9208 - 48-9178. va em concordata.

FLORIAMOPOLlS - 29 de Dezemhro de 1950

lribunal Regional Eleitoral
Faço saber' aos interessados que, tendo o egré,

gio Tribunal resolvido, de acôrdo com o artigo 107

do Código Eleitoral, mandar realizar eleições supre.
mentares para vereadores nas seguintes secções: 13a.

do munícípío de Biguaçú (2a. Zona); 55a. e 73a. do
I munícípío de Chapecó (35a. Zona; na. municipio\de
Florianopolis (12a. Zona); 4a. do município' de Itã,

iópolis (22a.; la. do municipio de Jaraguá do Sul

(17a. Zona (; 7a. do distrito da séde do municipio de

S. Joaquim (28a. Zona; 20a. do municipio de Urus,

sanga (34a. Zona), o exm>, sr. des, Presidente desig
nou o dia 14 de janeiro ,p. vindouro para a realiza,

ção dessas eleições.
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, em

\Florianópolis, 27 de dezembro- de 1950.
SOLON VIEIRA, diretor

Farmacias de Plantões

l'1)a,.: 1.Sz.t • 1.188

E o aeroporto de Tubado.... Outra . beleza.
Um traço largo e comprido ,no meio· do milharal e

quasi dentro da cidade. O prefeito Regis, meu co

lega de COl'ltretlSo, t'luando estudantes, merece o

a.braço' de gratidão da �te de sua terra pelo tra
balho que realizou para que o aeroporto ;de T�ba_
rão se tornasse! realidade'. Conseguiu fazer um' tra-

, balho de equi'pe-t'lue ,eomandou inteligentemente
obtendo o auxilio de todos os poderes fortes estabe

lecidos em Tubarão; O cumprimento iefusivo que
recebeu do Governador Aderbal, que tamb�m voou

conosco na TAC, representa, certamente, a gratidão
, de Santa Catarina ao surto (1e progresso porque
pas,sou Tubarão sob seus cuidados.

'

Remetido à Faculdade de Medicina do Rio, mate
rial necessario ao esclarecimento da morte de
Alcides Alves de Andrade.i--Préssegue o inqueri-
to, sendo ouvidas várias pessoas. ,

I

Conforme ontem noticiamos, em ampla reportagem, AI_ �

cides Alves de Andrade, magarefe, foi encontrado na madru, ..

gada de ante.ontem, morto á Praça da Bandeira, em círcuns,
tancias que justificam,' ao jornalista a interrogação - crime:

ou fatal acidente?
Do fato, tivemos ensejo de fazer referências, em minucío>.

80 noticiario que chegou ao conhecimento publico.
Ontem, á tarde a nossa reportagem, para melhor se capa..

citar, esteve na Delegacia Regional de poliCia onde soube que'

BI
· -

S· d·
várias pessoas foram nquerídas e que o dr. Fernando Emilio.;'

eloao DO 10 Icato Wendhausen, médíco.Iegísta que procedeu á autópsia no cor., .

dos Jornal·lstQs po da vitima, remetêra. á Faculdade de Medicina do Rio de"
.

C
.. Janeiro, material necessário ao exame mais profundo do C�S{l;·

RIO,28 (V.A.)- O mínistro
I' terí

..

t
.

do Trabalho, sr. Marcial Dias que envo ve mIS enosas circuns anClas.. .

Pequeno, assinou portariamar, O ínqueríto prossegue e, só depois do resultado a que
cando a data de 28 de janeiro chegar a Policia, face aos\exames que serão realizados no RIo..

para eleição do Sindicato dos é que se poderá conhecer si .Alcides Alves de Andrade foi!_
Jornalistas Profissionais do assassinado ou si vitima de fatal acidente.

'

Rio de Janeiro. É a terceira . :
-------------------------------------------------

convocação que se procede
nestes ultimas meses para a D I t d 19�Orepresentação aíndícal dos . epu ao es e· � DO
jornalistas. De acôrdo com a

C
.

lei atual a 'diretoria está abri- lube Doze de Agostogando a publicar, dentro . de .. _. .

poucos dias, o edital de convo, As mscriçoes das DEBUTANTES DE 1950'" para. (1 gran; .

cação, marcando o prazo para dioso e cintilante BAILE DE GALA DE SÃO SILVESTRE na)

inscrição das chapas cujo en, CLUBE DOZE DE AGOSTO a se realizar no proxímo domín...
.cerTamento se P!ocessará. 20 go. dia 31, já atingem no momento que escrevemos esta no-.

;�as antes. do pleIto, ou seja no ta _ (10 horas da manhã de 5a feira, dia 28) ao elevado .nu..

�la�� janeiro.
mero de VINTE JOVENS DEBUTANTES i

./

Crime ou
� fàlal acidente 1

!

676 mortos nos

léstejos de Natal
DOS EH. nu.
NOVA IOR;QUE, 28 (V. A.)

- Subiu a 664 o total dos aci
dentes conhecidos nos três
dias das festividades do Natal
nOS Estados Unidos. Cerca de
676 pessoas pereceram nesses

acidentes. o que representa
um acrescrmo de 100 vitimas
sobre o total do ano passado.
Esses acidentes fatais abran.
gem o periodo de 78 horas, das
18 horas de sexta.feira à meia

, noite passada.

PARA FERIDAS,
ECZEMA;$,
INFlAMAÇOES,
C O C E I R A 5,
FRIEIRA'S,
ESPINHAS, ETC.

.1\ luz aí está! Ainda não está fixe! Faltam retoques,
faltam lâmpadas em algumas ruas, faltam alguns trans,
"formadores que estão sendo enrolados. Mas, a experíên
ela foi ótima. Dentro em dias tudo estará luzindo. E e.n,.....

tão, esperamos, não façam .como aquela madama t{Ueo
quando foi solucionado o problema do leite, reclamava" pa
ra a comadre:

- Esta porcaria do leite da Usina é uma droga det

gordo. Com a nata já fiz um quilo de manteiga este mês
Porcaria ...

fIUILHERME TAL

/

po que desejaríamos vêr no aeroporto de Florianó

polis, em substituição aquela casinhola de madei-·'
ra que tanto deprime ao viajante que chega, à nos"

sa capital, Ja era :tempo, aliás, dos. responsaveí$;
pelo nosso campo de aviação tratarem de fazer al.

guma coisa, pois Florianópolis já comporta coisa'
melhor...

.

"-

Bem, meus amigos, aquela nossà ida ali a TIJ,..,.

barão nos permitiu ol;>servar tudo isso graças •

gentileza da TAC, que está tornando Santa Cata
rina menor nas suas distancias e cada vez maior
eomo potência econômica dentro do Brasil.

Afinal, Tubar�o já não está ali .. '.

Tubarão está ali...

. ;:.

I
/

,

xx :xx

x
E foi a TAC superintendida ,por um desses

moços idealizadores, - os irmãos FIUZA LIMA -

dinamos dessa companhia de aviação que cresce

sósinha, sem a sombra da.s subvenções que bem me_

reciam, que nos levou a" u.uérimo vale do Ty.barão,
� saboreamos lindíssimas ameixas ali cultivadas
e vimos réstea� de cebola com cabeças de meio qui
lo ,expostas na casa do aeroporto, urna casa de cam.
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