
o encont�o DUJ!�flJULlD
" 'ii-'�'" Ia.':f'r .f'" ,

o sr .. João Neves 'ê'f} �\_ i .;

a a nolí-

cia.-Depois de dipl�fu �o G�tulío
� conversara com o aluai Presidente

o lIAI8 .ANTIGO DUBlO DE SANTA CATARINA
........tArltJ • D. O.H_tea' SIDNEI NOCETI - Diretor D�. RUBENS DE' A.RRUDA. lU..08 RIO, 29 (V;A.) _ O embaixador João Neves da Fontoura"

a ultima vez que ralou a imprensa, foi ao. representante do

Ino
...

xxxv I I Florlanópolls-· Sábado, �9 de Dezembro de 1950 r� M. 11.035 "Correio do Povo", nesta capital, sobre a posição da Ala Auto-

.-== .. __ nomista em nosso Estado, da qual é o chefe. Hoje, porém, á
vista das noticias que vem sendo divulgadas a' seu respeito e

M
• •

t
f'.

d T A �
quanto a proxima viagem do sr. Getulio Vargas a esta capital�,

ais um'a V'I orla a
' o ex-chanceler fez oportunas declarações à imprensa. Inicial-

, mente deu esta informação sem dúvida, de seu pleno conhe-,

_.

I.' ••• cimento:
-

_ O sr. Getulio Vargas não se avistará com o general Eu-

A inauguração, 8ntt-ootem. da' linha ,polls.-Tubarão-P- Alegre rico Dutra antes da diplomação pela justiça eleitoral. Só de-

11 T b
-

.

6 d d D d
·

U
· pois de cumprida esta f;rmalidade, quando então aquiescerá

·�Illb O ara0 o overou or o Dsta o iospeC.l008 a SI08 em vir! á capital da RÍepublica é que se veriftcará o anunciado

de ·Capivarl e o Serviço de, Abast6clmento d'Agua tête-a tête entre o presidente eleito e o atual. Afirmam essés

desmentidos os rumores, segundo os quais os dois esta-

(Do nosso enviado especial) clarecímentos à nossa reporta- Aderbal Ramos da Silva, que distas' sr encontrariam na Foz do Igua:ssú ou em outro qual
,- Ante.ontem. ás 8

.. horas, gemo A capacidade da Usina dispensou
.

todas as homena-
quer ponto do territorio nacional, por toda esta semana, De

levantou vôo com destino à atualmente é de 15.000 K.W. gens e se confundiu com as poís..» sr.: João Neves da Fontoura confirmou, que, efetiva-
progressista cidade de Tuba, Possuindo três turbinas gera- demais pessôas presentes. Esse
_ . .-

d T A C dor
'

t d t
.

I t d 'mente, está representandÓ o sr. Getulio vàrgas, junto aos res-
rao, mais um aVIa0 a ... ' as, apenas uma so a en e raço essencia men e emocra-

levando ilustre caravana para ao consumo de toda a rede, tico de S. Excia. cativou o ponsaveis pelo atual governo e, em tal carater, estabeleceu os

inaugurar a nova linha, lígan, isto é, 1.000 K. W. para Flo- povo.' No dia 21 de janeiro, contactos que a imprensa vem publicando. Mas ponderou:
do aquela cidade a Porto Ale, rianópolis e 1.800 K. W. �ra h-á o Dr. Aderbal Ramos da

_ "Os assuntos ventilados nas reuniões não os posso re

gre e Florianópolis.
'

a zona Sul (Tubarão, Urus Silva a Tubarão para ínaugu- velar, pois isso constituiria uma grave indiscrição. Se o pre-
O dr. Aderbal Ramos da Síl, sanga, Criciuma Sidel'ópolis rar oficialmente o serviço de

va, Governador do Estado, fez, e Lauro Muller). A Usina de abastecimento de água e o sídente da Republica ou o ministro da Guerra desejarem trazer

se acompanhar do dr. Leoberto c.aptyari poderá fo;�ecer e- campo, de pou�o. Não sabe�os a furo as' nossas palestras, podem fazer reservas". ,

Leal, Deputado Federal; CeI. nergia por preço rmrnmo des· se sera possível a S. EXCIa. Como o ex-chanceler nada mais quisesse adiantar, ínror
Vieira da R,osa, Comte, do 14° de que aumente o consumo. evitar as homenagens que lhe, ma-se que o reíatorío dos entendimentos entabolados pelo sr,
Batalhão de C.açadores; CeI. I tributará

_

o povo tuba:onense, João Neves da 'Fontoura, com'o presidente Dutra, ministros do
Lara Ribas, Secretário da se. , sempre tão Justo e tao reco-

gurança Publica; Major Duar-
.

nheci�o. ..

Exterior e Guerra. já foram remetidos ao sr. Getul�o Vargas por

te Pedra Pires, Chefe da Casa A VIagem de volta a Floria- íntermedío do coronel Napoleão Alencastro Guímarâes que se-

MFilitar; Dr. Arno Pedro Hoes-
,�' nópolis foi feita em 23 mínu- guiu para a estancia de São Pedro.

chel Juiz da la Vara' Dr. Ivo tos. A 'comitiva chegou bem

,Mon'tenegro, Diretor 'da E'm- impressio�ad� pela maneira

presul; e sr. João Assis. Como cOl?o a direção da T.A.C., pl_a-
convidados da T. A. C., além nejou e executou a

-

excursao

da pomitiva governamental, a�rea. Não nos faltou na_9.a.
anotamos os seguintes: Dr. Nao houve uma reclamaçao.
Osmar Cunha, Moacir Iguate, Apelam�s para todo� os

my da Silveira, Pery Camisão, bons catanl}�nses de naS?Imen-
DT. Ataliba Cabral Neves e se, to ou adoção, no sentido dü]
nhora. Esperídíão Amim, So, prestigi�rem .com os seus re-

lon Costa Neves, Aires' O. O. cursos a nova fase ire trans-

Costa Neves, jor. Zedar Perfei- formação por que �rão passar
to da Silva, Juvenal Pôrto. o� Transportes Aereos Cata-

Flordoaldo Nobrega, Dr. Ar- ..
.

.

rmenses �.A. C�emos que! em

O'naldo Bítencourt, Prefeito re- Haja VIsta que as suas caldei- futuro nao muito remoto o novo ml·nl·stro da Guerra sera'cém-eleíto de Tubarão; e Ma- ras <são alimentadas _com o nosso povo se sentirá o�gulho- .

nuel Fiuza Lima. s�?-'produ�o d� carvao b�n�- so de nossa T.A.C., ass� co-

Ih-d I
,,,

8111i
'

Antes do possante Douglas fIçIa��. Essa e uma notI�Ia mo atualmente, os paulístas esco I O· pe OS nropr' IBP mi Tl'íareS
da T. A. C. descer em Tubarão, auspI�lOsa para o�pov� floria- se sentem orgulhosos da sua )' . \l II
'sobrevoou a pista recem- cons-l �opolltanlQ, que ye aSSIm rea- VASP e os gauchos da sua RIO, 29 (V.A.) _ O "Díárío da Noite" anuncia, hoje, que
truida no aeropôrto de Laguna, llza�a pelo governo. do Dr . VARIG.

"
o titular da pasta da Guerra será escolhido pelos propríos milí-

a pedido do Governador do Es, Aderbal Ra�os da .Sllva uma Um povo so e grande quan- tares, segundo uma formula sugerida ao sr. Getulio Vargas e
,

tado. Ao chegarmos a Tuba; d� suas m�Is :r:rementes e le- do se d.esta:c� em todos os se- ,
'

roo, fomos recebidos pelo Pre, gItrm�s asprraçoes.. -, tor.es �a, at:vIdade humana. E, que esta sendo exa,minada neste momento. De acordo com o i!l
feito dr. Carlos Regis, dr. Aní, .. Dali,

rumamos J?ara o Ser- h?Je, e ObVIO, �0I12 o desen,:ol- que se informa em meros politicos autorizados, a formula visa- I,
bal Costa, autoridades e povo, VIpO de �bastecI�ento .

de vímento da aviaçao c_omercIal, ria dirimir dUvidas em torno da indicação do mínístro da �,.,',::,apesar de não haver sido anun, I A'gua d� CIdade, cuja re�l�z�- enc?ntra-se a soluç�o para Guerra e conta com grandes possibilidades de ser aprovada li
-

d viagem do Governador; ç�o .mUlto ho�ra o escnt�rIo �UltOS de nossos mais angUls- pelo novo presidente.�Ia .: td, ter <sido marcada 1 te�moo .

da flrma S.aturnmo tIantes problemas.
o s a, o e

i Bnto FIlho. A cãpacIdade do i

I 1 Foutra hora para a chegada do

I reservatório da água já trata- ng aterra e ran,ça
.'

pretendem,aVIa0.. ,da é de 1.000·000 de litros. Es- Desmente o mi-
'A caravana governamental ta obra custará ao Estado a e h-l- URSS Idiri1giu-'se á U�i.na de CaR:ivari e, quantia de Cr:$ 6.500,00. De- ni�fro da Guerra .. sponsa I J�ar a 'pe a

pa�te da comItIva do aVl�o ago-, pois, visitamos o prédio em RIO, 29 (V.A.) - Tendo sido gr,ave sl'tuaça-O i·nterna-·cI'onalra mtegrada pelas autOrIdades, construção do Correio e Telé- 1"' d h' d' d'
-comerciantes e industriais tu ... ! f' _

no ICla o a OIS. las que ? gene-
.

b enses prosseguiu na via�'
gra O. Apos _um pequen-o de� ral Cam'obert tena ofereCIdo em PARIS,29 (VA) - A França e a Inglaterra concluíram a.aron , , canso na VIla dos EngenheI- a oe'de'

.

t d
-

gem para Pôrto Alegre. I ros da Cia Siderurgica' onde SUl ,I SI

'lncpla� utm Jant.atrl ao cda- re açao de '\lma nota conjun,ta que enviarão á União Soviética.
. ,sa .....mara eIXO o ,o I u lar a I 'f" dR'-A nossa rep?rtagem �cQm-1 f�ram servidos ,refrescos e 00' pasta da Guerra, interpelado ho- � 3ISSI Ic�n lO a USSIa_ c?mo a c::_usad?ra da presente situação

panhou S. E�cIa. o dr. Ader�al ?Id�s geladas, voltam_os ao ae- je pela reportagem negou que tàl mtern�ClOnal, segundo mformaçoes dIgnas de todo o crédito"
Ramos da ,Sllv� e ,sua 1l!�Idal roporto de Tubarao para jantar .se tivesse r,ealizado, deda- conheCIdas estanoite. ., '

ca:ravana as dIv�rsas VISIta:� I aguardarmos a volta do :avião rando:
f

Esta nota constituirá uma resposta a uma nota da Urssi I
felt,as em Tubarao. Em Capl da T.A.C.! que nos trana a "Não ofereci nenhum jantar ao de 16 de dezembro O d t �.

..- .

'

,vari, fomos amavelme?te rece- Florianópolis. casal Amaral Peixoto e a nenhum "

'

.

.

A oc�men O 01 r�dIgIdo oomente depOIS:
bidos pelos engenheIros da Nessa ocasião, a nossa re- outro casal em minha residencia." ,de uma se�Ie de conferenCIas entre ParlSi e Londres. .

Siderúrgica, tei\ldo à frente o' portagem 'teve a oportunida-
.

'_'. , A RussIa acusou a l"rança de ter violado o tratado franco
ilustre ;ngenh�i!o dr.

Fonse-,' d� de examinar. a magnifica A esmola dada, filas
_ ruas. agrava �oviético de 1944, por ter encorajado o rearmamento germani-

ca· La, os vlSItantes :r::erc?r- pIsta de aternsagem e as o prolllema da mendICanela. f co. Identica a-crusa.ção foi levantada co t G
_

-B t nh
reram todas as dependencIas, obras complementares do im- A t ,n ra a ra re a a.

da Usina.. O Dr. Ade':bal Ra-\ portante ,campo de pouso. O Tubarão respos a fr,ancesa contera uma c?ntestação, comple�a ,

zn�s .da SIlva,. pela lm.ha te-iP_ovo tubaro�eIl!Se deve se sen-
"

aos arg�mentos apre�entados pelo. Kremlm e acusara a RUSSIa.
'

lefomca que llga a U�na de. tIr ufano desse grande passo t
"

l'
. de ter, ,Justamente, VIolado o refendo tratado por ter organiza,.·,

Capi,:ari à Sub-Estaçao d� dado em fav,?r de .seu p�ogres- es a "':1' 1 ...... do uma.!orça �l.icial, com aparatos béli.cos na zona ocupada:' I

E,!!relto, falou. com o d:-. H_a soo O �eroporto fl:ca sItu�do p.0r:.. lame?�avel eqUIVOCO d� pela Umao SovIebca na Alemanha, por ter prov't>cado uma cor..

Toldq PederneIras. A llgaçao no penmetro urbano, o que reVliSao omltrmos; no rodape rida armamentista mundial em 'rtud d
_ .

é automática. Basta que se muito facilitará o movimen- ontem publicado TUBA- á ,.'
VI e e �ua �ao anuenCIa

:comprima um botão e logo es- to de l2.assageiros e de carga. F�ÃO ESTA ALI. .. -'a, au-' � resp�stas de
...contlol� d?S armamentos dIscutIdas nas Na..

tá féita a ligação. O Engenhei- Outro PO?to a nossa r�por- torià daquêle trabalho, que é çoes Umdas,. e por contnbUlr \para o sentimento de inseguran;.
TO Paulo Santos Mel�, Chefe t�gem. regl�tro� .com satisfa- do dr. Osmar Cunha, o que ça que domma o mundo e que é causado pela sua recusa eIl4
da Usina, prestou �.guns es- çao fOl a Slll1pllCldade do dr. nos apressamos em retificar. estabelecer um sistema coletivo de seguranca.I. �

/ �j.

(

Comissã'o f,xecutiva
.

do Partido
Social Oemocratico

Cumprimenta todos os seus correligionários
desejando-lhes

B'048 fEST·A-S e um feliz ANO NOVO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Q ESTADO- Sábado, 30 de Dezembro de 1950

_}

ATILIO POLLI
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.

JOÃO -SCHLEGEL
e

ESMERALDINA SCHLEGEL
participam aos seus paren
tes e pessoa� de suas re

lações o contrato de casa

m ento de sua filha Esme
ralda com o senhor Léo
PoUL

LIRA TÊNIS CLUBE - DIA 31 GRA�DlO!O BAILE 'DE SÃO SILVESTRE - APRÉSENTAÇÃO MAGISTRAL DE UM GRANDE PIANISTA DA RÁI)IO TUPY DE
SÃO PAULO - ALEGRIA - FESTA - ENCANTAMENTO SERÁ O "REVEILON" DO "CLUBE DA COLINA" - GRANDES PREPARATIVOS E SURPRESAS ES
TÃO SENDO ORGANIZADAS PARA A MEIA-NOITE'DE 31 - AMBIENTE FINO E CHI_C- DENTRO DE UMA ALEGRIA- IRRADIANTE - DANÇA DA POLONAISE
- APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES :- MÚSICA - LUZES ALEGRIA - COMO'SÓ o 'CLUBE DA COLINA PODERÁ APRESENTAR DENTRO DE SUAS

• GRANDES' REALIZAÇÕES
"

�������������������������������������������������������������';

Tri�!ons�lr !�Qt!!o�L�t!!!tooe�! I t
gío Tribunal resolvido, de acôrdo com o artigo 107 �l
do Código Eleitoral, mandar' realizar eleíções suple
mentares para vereadores nas seguintes secções: l3a.
do municipio de Bíguaçú ·(2a. Zona); 55a, e �73a. do
município de Chapecó (35a: Zona; na. municipio de

Florianopolis (12a. Zona); 4a..do município de Ita,

iópolis (22a.; la. do
.

município de Jaraguá do Sul

(17a. Zona(; 7a. do distrito da séde do municipio de
S. Joaquim (2Sa. Zona;' 20a. do municipio de Urus,

sanga (34a. Zona), o exm=. ISr. des. Presidente desig
nou o dia, 14 de [aneírs p. vindouro para a' realiza,

I . .

ção dessas. eleições.
.

Secretaria do - Tribunal Regional Eleitoral, em

(Florianópoli�, 27 de dezembro de 1950.
',}'-.

SOLON VIEIRA, diretor

ESMERALDA E LÉO
confirmam

Fpolis, 24--12--1950

\
'

Ir
r

•

Casal inglês -' deseja alugar
uma casa confortavel, de pre
ferência no centro da cidade.
Tratar no Consulado Inglês,

à rua João Pinto n. ,26. -

. VENDE-SE 1 lote situado á
Avenida Mauro Ramos perto
do Campo do Manejo.
Tratar nesta redação com o

sr. Sidnei Noceti.

____

I REVBE..l11IVO VLUBE

AV IS·O convi���!B!lLo, e

não associados' para assistir o

A Contadoria Seccional [unto à Delegacia Fiscal em San_ grandioso baile que este Clube-reá

ta Catarina avisa os Senhores Chefes de Repartição que os
Jizará em seu salão na noite de sá-I
bado, o primeiro Grito de Carna-l

empenhos de despesa deverão ser emitidos' até- 31 de dezem vai com inicio as 22 horas.

bro, na forma do art. 2 da Lei 869, de 16-10-49, e, de acôrdo A Diretoria

com 'o item VI da Portaria nv, 321, de 25-11-49 . (D.O. de 29- ,'.. . .

11-11-49) do Senhor:Ministro da Fazenda, comunicarão à' llnAS PARA IMPRESSA,.
Seccional acima na primeira hora do expediênte do primei- C O T TOM A R
TO dia útil de 1951 o nu'mero do último eonhecimento do em- �.......... • ••••• I

penho extraído.
. T E R R E N O

�

Alváro Accioli de Vasconcellos - Contador Seccional

C'ASA MISCELANEA � diltr
buidor. dOI • Râdio.· .. Ri';,;Ca A

íetor, ,y6Ivula. e;"DilJco�.
Rua CO'l"selh,.iro Matl' ..

A esmola dada nas ruas agrava
O' problema' da mendicancia.

I· Via gem com segurança e rapidez
SO, NOS CO:NFORTAVEIS l\lICRO-ONIBUS DO

R4?IDO «SUL-BRASILEIRO»
Floria;nóp(:)li� - Itajaí - Joinville - Curitiba

Agência: Rua,Deodoro esquina da
Rua Tenente. Silveira

Participação
Rômulo Gonçaves 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'

ternidade Dr.. Carlos Correa.·

I �.

CURITIBA T[UCRAAlÂ: PROSEBRAS
•

VIAJANTE - COMISSÃO: - Precisa-se elemento Sf?

rio e relacionado no ramo de perfumarias visitando com re-

gularidade todo' o Estado.
"

Cartas com referências. e itinerários em detalhes paras
Caixa Postal 4.244 - Rio.

_._----,._--

nUântida Rádio Calarinense Limitada
.

,

'

.'apresenta mais 2 insoperavels modelos para 1951
.

.

-GAR·A-CTERISTICAS :
.

.
.

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

ta Alto-falante 61[2 polegadas, tipo p1esado : Tomada para toca-discos.

III 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. '

\ '

Modela /,ARC-5-P

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Panelas de Pressão ARNO
í

a Cr$ 5tO,00
I Grelhadores Etétricos

a Cr$ 300,00 .

na Eletrolan«Jía
Rua i\l'cipreste Paiva - Ed!. Ipase - 'Ter\ eo

r o EST!\.PO-Sábado. 30 de Dezembro de 1950
�------------��------------------------------------�-------------------------------------------------------------------�

3

Shorts, Calções e Calças
MOOElAR!!! .A

últimas novidades em Maillots,
Praia, petos menores preços,

I -------------�----------------�----------------------__--�------�----�----------------�------�--���������������

i· .:++:++:++:++:++:++:++:..:++:++:++:...:++:++:++:++:++:++:++:++:++:++:� <++:++:++:++:++:++:++:++:++:++:++:++:++:++)'1
y t

;1: 'NATAL--Jesus nasceu--NATAL
�:�
�:� I O "mpõtl·o Rosa oferece os melhores artigos de natal �1'��:.�. J).. pelos melhores preços. I •

�

�t Tâmaras-Figos-Passas-Nozes-Amendoas-Avelãs-Chocolates-Bal�s-�rmquedo.s �t
't! de qualquer tipo e ricas BONECAS. Cestas Ide Natbal1 (as mais lindas) por l��

. .:;. qualquer preço e. para qua quer o soo ,.;""tl.I ..... Os proprietários do Empório Rosa, agradecem aos seus clientes a .prefe- T----------------....:..---
..�. rencia com que sempre foram distinguidos e, no transcurso de mais uma ��

V·
·

d
I '-.

..�. data maxima da Humanidade desejam aos seus freguezes, ..�J

1 a I QOC··1·a'l t.�.
'

amigos e ao publico em geral um �
»<

.' •

C ,. i. Feliz Natal e próspero Ano Novo ���o
Diário da Netropole f .

SALVE, 1951 . I
A ••� � � � �� � � � � � � � � ��. � � � � � � � � � � � � � � � ���������t����

jt� com o voto o ca�o�a lez cbiste•.• 6�_�_�_�_H��-H-r-��H-�_H��_��H��_H��-��H_���-�-H-���-H-�_H_�_�_H_�_H_�_�_H-.���-�-H_���-�-H-���_�����-�����-�-�
. (ALVARU� DE OLIVEIRA) A,V I S O Serviços Aereos «Cruseíro

Surpreenderam os resultados houver duvida. Esse seria o ca- do Sul» Lida.',Aias eleições cuja apuração até ho- minha mais
o

prático e mais rápi-' NICANOR CONTI, proprie-
.je não terminou. do... -. tário da Casa Agro-Pecuária Fundada em 1927

\ Veja-se os Estados Unidos e o Voltando, porém, à eleição, te- sita nos baixos da Pensão Vi·
Uruguai. Muito 11e!lIl� depois, fi- mos ai impressão de que o cartoda tóría, e que há dias sofreu um Conforto - Seguança - Rapidês
-zeram sua votação e já termina- num desabafo, tirou uma espécie incêndio, comunica aos seus NOVOS HORARIOS
�€am ou têm seus resultados positi- de desforra 'para com seus legis- amigos e freguêses que reabri- SEGUNDAS-FEIRAS - Fpolis. - Joinvile - Mafra -

vos; Por que apuração tão demo- Iadores que nada fizeram a não rá, dentro d� poucos dias, aquê- U. da Vitória. _ Lajes (Ida e volta). Saida agência 7 ho-
.rada? Não haverá meios mais ser escandaios e nomeações em ,le estabelecímento, no predío ras

'"

:'flráticos de contar votos? Como massa. E essa desforra, fez eom : fronteiro aquele,
.

.

.' .

• em simples eleições �e associações que' o carioca votasse, com maioria TERÇAS-FE'IRAS - Fpolís, - Curítíba

-consegue-se resultado imediato? absoluta, em Silvino Neto... .--- . - - Rio. - Saida agência 5,30 horas.
:Não seria possível implantar o Só ironia, só -mesmo o espirita

Para os seUSdneEgÓtCidos no interior
)dem _ Fpolís. - Curitiba - S. Paulo e Rio. Saida agên-

cmesmo sistema ou os mais moder- d d
.

d
. dOS a o .

I.

mor az � carIoc� po erra ar-
Use o Braço de Longa Distancia cia 11,15 horas .

. nos americanos? Enquanto fala- lhe votaçao com tao esmagadora Id F Ii M f C ítíb It
'

Sa-o
. _. . ," .em - po IS - a ra - url 1 a - arare-

mos em aVIa0. a Jato e viagens a:maioria!./ \
o

lua, as nossas apurações eleitorais I Tantos "c1ows" lá dentro. só.. •
Paulo. (Ida e volta) - Saida agência 7 horas .

•estão viajando á pé, como na ida. fazendo rir, embora custandd "Ior- Sindicato dos Conte-I QUARTAS'FEIRAS - Fpolis. - Curitiba
de da pedra lascada. o. I tunas (As despesas da Casa Muni-

t �'c t d ..

- Rio. 'Saida agência 9,30 horas.

Por:. que _ no� m.esmos loc�is .

de
i cipal são. maiores que as do Sena- reD 88., oDser a 0- QUINTAS-FEIRAS - Fpolis. - Mafra - Curitiba

��taçao! na? e feita apuraçao ime- do e a� da Cam�r� Federal), Ho·

d C ga
. O S Itararé S. Paulo (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.

diata, fiscalizada por todos os par- mens sizudos e senos se transfor· res 8· ar S 6 .8" . . � ..

:\tidos? Feita a votação, cerra-se a: maram em "clows". Quem sabe PI.
r

Idem - Fpolls. - P. Alegre � Salda agencia 2,30 horas

porta �Dntam-se os votos e lavra- 10 "clow" não se transmutará em cargas do . de taJal SEXTAS�FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - São Paulo
-se a ata, enviando-se o resultado I homem sízudo '\� integro na defesa - Rio. - Saida agência 5,30 horas.
':fogo por telefone ou telegrama, e I do ínterêsse do=carioca? DO PRESIDENTE DO SIN- Jdem - Fpolis. - S. Paulo - Rio - Vitória - Salvador
'.;fazendo remessa da urna ao Supe- Corno é irônico e sagaz, êste po- bICATO DOS CONFERENTES s·

-

�,. 630' h
.

. ,rior Tribunal para verificação se bre-rtco povo carioca! E CONSERTADORES DE .:- alua agencia u. oras.
o

-0-. CARGA E DESGARGA DO
.

Idem - Ffolis. - Joi_nvile -:- �afra - U. da Vitória -

ANIVERSARIOS: tefano Savas, do comercio das' PORTO DE ITAJAI, recebemos Lajes (Ida e volta) - Salda agêncía r? horas.
HELENA DA. SILVA ta praça. a seguinte comunícação: SABADOS - Fpolís- - Curitiba - S. Paulo - Rio -

HOESCHL
.

- Sra. l\'Iar�a. Zenaide San- Tenho a honra de comu�i- Saida agência 5,3� horas.
A data de hoje é' de festas no bago, fUnCl?nana �a .ACESP. .car a V.S: qU,e; em a�embleIa Idem _ Fpolis. _, Mafra - Curitiba - Itararé - São.

"]ar do sr. Arno Hoeschl e de - Menmo Arnôbío José geral ordinária realizada em . �.

-sua exma. esposa d. Hilda da Glavan, filho do sr. José Soa- 10 de novembro p/passado, Paulo ---,. Salda agencia � horas.

;Silva Hoeschl. pelo transcur- res Glavan e d. Lucy Nunes foi empossada a nova direto' DOMINGOS - Fpolls. - P. ALegre
<BD do aniversário natalicio de Glavan. '" ria desta entidade eleita em 9,30 horas.
.sua filha a interessante meni- 25 de outubro último, e que

.

MACHADO & CIA S.-A. - Comércio e Agências.
:na Helena da Silva Hoeschl. NOIVADOS:/ irá. geEir os destinos desta. as- FLORIANOPOLIS _ Rua João Pinto, 12 - Telef. 1.500.
A galante menina nessa Contrataram casamento, a

sociaçao de classe no período
.oportunídade, reunirá as suas

24 do corrente, o sr. Alsonir de novembro de 1950 a novelll-
BLUMEN.AlU - Rua 15 de Novembro 1.326 - Telef. 18.

-.jnumeras amiguinhas para Gonçalves Pereira. filho do sr bro de 1952. ITAJAI ....:::.. Alvaro Luz - Rua Dr. Lauro Muller, 26

-srma lauta mesa de finos doces Alcino Faustino Pereira e d. A Diretoria Telef. 211.
,:..e licores. Henrlqueta Go�çalves Perei- Presidente: Marcial Ricardo SUB-AGENTES em Laguna - Tubarão' - Criciuma

_ X _
ra, com a gentil senhorinha Pereira; Secretário: Francisco

.DR. N.ICOLAU GLAVAN DE Benilde Schmitz, filha do sr. Régis; Tesoureil'io: Afonso Gar
OLIVEIRA Pedro SCrmitz e D. Tereza cia Júnior,

Transcorre, hoje, o aniv�r· Schmitz. Conselho Fiscal: Waldevino
'-:sário natalicio do dto Nicolau BOAS FEST,AS:

.. Cordeiro, Manoel Làmim e Pe-
�lavan de Oliveira, 10 Promo- Receberri{)s e retnbUlmos, dro Corrêia da Silva .

.. 'tor Publico desta Capital. ca�tões de Boas Fe�tas d�s se· Atenciosas Saudações.
As muitas homenagens que gumtes pess?as e flrl!l�s. Marcial Ricardo Pereira

-'jhe serão prestadas; juntamos - Jose .Ell�..e família, Ten. PRESIDENTE
, as nossas .

. • CeI. Paulo' VIeIra dá Rosa e
.

_ X _ família, Jorge Abdalla," Paulo

FAZEM ANOS HOJE: Peregrino Pereira, Linotype do

_ Menina Lea, filhinha do. Brasil� S. A., Alexandr� Lara .e
. dr . .Jorge Lacerda, députado Empresa de Engen_?ana ArqUl'

. federal eleito, reidente no Rio. tetura e Construçoes.
_ Sra. Dilma Vilela da Luz, VIAJANTE:

.
' .esposa do sr. Alvaro F. da Luz.· PEDRO KUSS

.

_ Sr. Jorge Fontes. De Mafra chegou �mtem o

_ Menina Eva_ngelia Morais sr. Ped�o.�u,ss, PrefeIto daque
> Savas, filha do sr. Nicolau Es' le mumcIplO.

na

\

Cr$ t.750.00
o quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

Icua Ard.presite ,Pa� - 11.:dificío Ipasel-Terreo

S . Paulo

São Paulo

Saida agência

apresentam·se
Noivos

Clube Doze de Agosto'
Debutantes de 1950

Pedimos o comparecimento das seguintes senhorinhas,
acompanhadas de seus pares, na sede do Clube, no proximo
saõado, dia 30 as 19 horas: Ceci Vieira da Rosa, Rubi Marga.
ret Capella, Iria Zappeline, Rosa Maria de Campos, Arlete
Neves Gonçalves, Loreta Ganzo, Evanguelia Savas, Madalena'
Seára Leite, Jandira Peluso, V�ra Fialho, Marlene Abrahan,
Romula Martins, Maria Madalena Martins, Maria Alice Bar.
reto,' Eliane Pereira de Oliveira, Zali Lebarbechon, Milene Le.

barbechon, Stela Maria Piazza" Clé Gama D'Eça, Necy San.
tana.

Participação
Germano Machado e Carlota

]\.f,achado, parlicipam. aos paren
tes e amigos· o conleato d.e casa·

menta de sua filha Judite com o

senhor Almiro EspilldDla .

Judite e Almiro

A DIRETORIA

/ I

\
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�LUBB, BelB BB'ACOSTe
DIA 31', COM INICIO ÀS 22 HORAS, GRANDI{) SA

.

"REVEILLON" DE SÃO SILVESTRE, COM A APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES DE 1950. r

INAUGURAÇÃO DAS GRANDES 'REFORMAS EM SEUS SALõES. DIA 1°, COM INICIO ÀS 16 HORAS, RETUMBANTE "SOIRÉE" INFANTIL, COM
A DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS.

.{

,

,TELHADO

ONDAIII,
\

OURAVJiL
• Elaborado com material betumlDoso

· inalterável e fibras de alta resistêlleia.
• Recoberto com milleral rehatário.
• Modemíssimo sistema da labricaç:tto
'llorte-americCllle.

• Pesa 5.� Kgs. crprox. por mt2.
• 1.000mtsZ. !rCIIISportaJ!1-se tàcilmeufe em
um camiDhão pequeuo.

• Requer mui pouca madeira para na
colocação.

tCONOt4ICO
• Baixo custo imeial.
• Graude ec:oDomiq DO tremsporte.
• Madeiramente levíssimo.
• Coloc;acão lacil .com pregos comllll&

I

ON'DAllls/A
L,_'.:JJjW�C�Ã I X A\ , O 5 T A L 3 3 9 8 _ SÃO PAU L O

Distribuidores .em Santa" Catarlnae
CARLOS HOEP.CKE

, S/A
--------

/
I

i@jEJ@j#lj#lsêr=lêêêêF#lr#lr#lr#lr#ir#lr#ir#lr:Slr#lr#lr#lr#lr#ls

B r I a q • e d as '.
Querendo festejar condignamente as Festas de Natal e Ano Bom e ver

os seus filhos alegres, fançam suas compras de brinquedos na Grafica 43 S.A.
que mantem um grande sortimento das ultimas novidades em brinquedos nacio

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

sante' sortimento de livros infantis.
Não esqueçam Grafica 43 S:A: lnd. e ·Com.
Rua -Ioão Pinto 9A.-Florianópolis.

-----r

O SUL DO ESTADO
INCLUIDO NAS ROTAS

",

�� �[mi�l�f��f� 7baAllÃO (

�;
.

I
PORTO ALEGRE

/.

A NOSSA COMPANHIA
'

(

Irmandade do S. Jesus dos Passos
e Hospital de Carídade

IRMANDADE DO SNHOR JESUS DOS PASSOS E HOSPITAL
DE CARIDADE

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

vído os Irmãos e Irmãs para, revestidos de
..
suas ínsígnías

(balandraus e fitas), assistirem as solenidades com que esta.

Irmandade comemorará o seu, 1860 aniversario de sua funda

ção.
Dia 10 de janeiro

. .As 7 horas � Comunhão Geral dos Irmãos e Irmãs
As 8 horas - Missa com sermão ao Evangelho.

Consistório, 21 de dezembro de,,1950
Luiz S. Bezerra da T�indade - Secretário

V A L V.U·L A S

•• '1',,-
.MAIOR ESTOQUE

.'

,

Atlân��� r���l�o��!· rLd�. j
ASS. dos Servidores ;Públicos

. de Santa Catarina
.
I

' �;?ii
,

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 .
.

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

consultório) . Aos sábados, na

sociedade, clínica em geral, daS
114 às 15 horas.

- Diáriamente das 15 às 17 horas
-' (exclusivamente

\

crianças em
seu çonsultórío),

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

por nenhum tratamento especíaã
zado sem a prévia indicação dos
médicos da so.ciedade. Nas visitas
à domicilio o transporte correrá
por conta do associado.
Naldy Silveira .:_ 2° Secretário

Dr. Renato Costa

Dr. Miguel Sales
, -Cavalcante

..

/
a sua revis1a

AGUARDE�1
,

Lira ClubeTe,nis
Dia 25 de dezembro - Grandiosa sbirée de Natal às 22 he

r�s,- Ambi�nte a ca:r:ater. - So�'e�o de lindos premios - Ma.
tIn�e !nfantil das 15 as 19 horas'- Desfile - Papai Noelche
gara as 18 horas trazendo premios e muitos bombons.

Dia 31 de dezembro - Elegantissimo ':Reveillon" às 22·

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

ça da "Polonaise", que vem alcançando todos os anos notaveê
<,

sucesso - Surpresas.
'

. .
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e I++:":":":":":":":":,,!,,!,,!++!�����.��������,,,.,,,,���,,,,��.,,,�������.I!.....��...���e��....��......��.,

'I�
. T ... ,.. ... � � � � � � � � .. ,

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

�
.

. : ' ".
- �.

�.
-

�

. :.� te �,,,,
..�. .

QUER VESTlR.SE COM CONFORTe E ElEGAMCIA 1
�.. '-_ _ T ..�.

� �. \.,;; : PROCURa A

" � .

.

. ," t Alfaiataria Mello
Trasnportes Aéreos Calarinenses S.I. II

'

Ruo Belipp. Scbmidt"

Agora, sob 2 orientação técnica da Cruzeiro do 'Sul ilCLUBE DOZE ,DE AGOSTO
..�. De ordem do sr. Presidente, convido a todos os

�i. Associados e exmas. famílias, 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 heras, quan..
��.� do serão inauguradas as grandes reformas em seus
..�.
..�. salões, como também apresentadas a sociedade flo-

..�. rianópolitana, as Debutantes de 1950.
J

1

I

..�. Não haverá .reservas de mêsas.
• '/!f,ifíf�:�'

..�.' \_ TRAJE: Casaca, Smoking e Sumer.

�i. ,i -.! ;,0.; ••• , .,

O Secré�ário Gerªl.� A_rn��Q Dut1'a.�·
" �:."

�:..

.

�
Tarifas 'reduzld<;l�. _ _... i

'�..
' TR \FEGO MUTUO COM: �.'+

::�'t: Cruzeiro do bul-K10 ':�:
.�:. S P AI ..t.
.<..�. ivag- oriO ,egre �

�

..:.

fi:� Pluna-e-Montevtcéo ,'. �i·
� PAS';:AGEN� ,E CARGA

-
, !

" Florianópolis : Fiuza Uma & Irmãos f Escritório de Conta-
I�'+ .

Rua Conselheiro Mafra, 35-Telerone 1;565 �I· bilidadej Santa
1f \ �t'+ CItarin8
:�: Agênêia CRUZEIRO DO SUL

>� :�:
• Dirigido e.orientado por té-

-r.'+ Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500 .!. cnicos diplomados e compe-

,�:.
/'

..�. tentes, Aceita-se' qualquer AgeDCiaGaral para S:catarlna
.�:. I L N ..t. serviço atinente ao ramo, in- Rua Felipe Schmidt.· 22-Sob •

.

'�i. Em talal ; . uiz oceti .:•. elusíve correspondência. C. Postal, 69· Te!. «Protetoralt

l:''+
Rua Pedro Ferreira (Ed. Bauer) TeleI. 329 e 330,� �I� ! C:.r����afí���OjiorianóPolis •... _. .�I...��I��O:.�L�S.•••• �

rt'+ E 81 A
A •

C
·

d S I �t"+ Rua Crispim Mira, 41 A I
.

�:."+ m Umen8U: cenci= ruzei-o OU::: Sta, Catarina uga-se
D��: Rua lslde Novembro, 1326--Telef. 18 :� FERIDAS, REUMATISMO E Confortável casa, sita à rua'
�, �."+ PLACAS SIFILITICAB B I

- t

�.. SeM
..�. EI-· d IT • u cao ViaJ,la nO. 61. com recente,

r,..�. E'm Joinvile: oe. omercial ( inas» Ltda, ..�. IXlr e L,f'guelra instalação de agua fria e quente,'

�:.. Rua do Princípe, 482- 'I'elef. 455 : ..�. M.dtaac!o auzilla. DO UQtarn...t sampainha elétrica, dispondo d�

,..'t
' � : da .um. amplas salas de visita e jantar, "

�f. Em outras cidades do Estado com OSí sub.a frentes :�: 'CLINICAÊ-CIRURGIA DOS
-

o quartos, espaçosa cozinha, quarto

I: de. d 5 I
� : LHOS - OUVIDO - NARIZ E GAR de banho novo e completo, com

�:." .

a rueetro ou, �t" GANTA DO chuveiro para empregada .

••'+ . �."+ DR J J BARRETO
A tr,atar na Avenida Hereilio

•� �............._,._•..._,._......������..��������++��..�..�...........�..���..��...���...�...����.......� �.......�....�..�.� 'Luz, nO. 31-Fon·a., 1076.'
.f+--.,..,..•...,...,..,..•.."...,� � .. � � .. � .. .- '� .... '� .. � .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. � �..... .. .. ..' •..�., '+� •

� 'II! • ,.,

_.
- Formado' pela' Faculdade Nacional •••••••• ..

'

••••

,.IDA T I L OG RA F IA t ��a:�.dici�i.as!:te�:�Ve:�!da::rviç� Procura-s'e'- C811t8ie Oftalmologlll, do Professor Caldas .

..,

Brito,
I

da Policlinica GeraL do Rio I ).!le Janeiro, e de _oto-rin(}-laringologla, para a ugar!lo Professor Leao Velloso, Hospital
" .

- Moncorvo �ilhO, '.
" I �rocuro .tlugar uma casa de me..,

ConsultórIo: Rua Trajano, nQ:._31 terIal, que esteje em boas condições
lO andar não precisando ser no centro Da�
Atenderá, diariamente, a partir do .

.

dia io �. Novembro, no horário da
se pref�renCla a que tiver garagem

\4 ás 18\horàs.
. ou galpao.

, I. Tratar com o agente do Rapidp

Pu ra cn loca r, 80LI ��l. �.r�,S���i��..- ..����f��e.. 1:1,7.�•..
em seu Sapato

PROCURE

1p.:������!-���r

. �.
\".

i SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

, ((B A, C C E .L I')
("nm l'ao"l'irl:lrfp narn 1flO 1it.ro� Õl> sorvete. I'qniO:ltha ("om com

pressor "COPE-LAND" original, motor de 3 H. P. e batedeira com mo
tor de 1 H. B. em perfeito estado de funcionamento e conservação.

TRATAR NO "EMPóRIO ROSA".
,

ESCALAS:
AS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS: ,

Rio-Santos-Paranaguá-Curitiba-Joinvile-Itajaí
Lajes e Porto Alegre.

AS TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS:
'Porto Alegre-c.Lajes=-Flcríanôpolis-e Itajaí-Joinvile
Ourítíba-c-Parenaguá-esantos e Rio.

Modernos e possantes aviões' Douglas

(orresponiend ,

(omarelel
AUSTIN'(onrere

Dlploml . AUTOMÓVEIS
CAI.. "II(1ES

CAM.NIIONETAS

Mf:TOOO.
ModãlDO e EflciloteDIREQJlOI

iAAmélia M PilOzzt FIUZ.JI LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
Florianópolis

,�

Ali- General Butencourt, 48
(Esquina Álbergue Noturno)

-----:---....,.....----_._�-------'�

VENDEM-S'E I

A.s residências, com grande area de terreno, situados à rua Frei

",·'Caneca, nrs. 152 e 158.

Tra I ar à rua Sald,anha Marinho, )'0 18, diáriamente.

r, ,

I
I
I

Crédito Mútuo Predial
Comunícamos 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 à data da realização dos Sorteios
atrasados, face a paralização 'da LOTÊRIA FEDERA,L, agora já em no-

""d desv >
'

vas atívi a es. " ' .i •
.

-- ...
, '\ I

.uA4'QC.","TARlOS OA PÁTR'" #4....."_
......--.._·�tIIIIIIo.��

Para os s,eus ,negócios no interior
do Estado

Use o Bmço de Longa Distancia
CIA. TELEFONICA CATARINENSE

Artigos de Natal
EMPÓRIO ROSA

�------------------�
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6 o ESTAUO-Bábado 30 de Dezembro de 1J5·)
'.

____....... ,...

_-/,.....�--/"'i"l-'-,
---..._--_.� ._._.---,� p"r..-._.__. a_... ..........,__...

Encitnlra..se ,em ftftssa Capital, procedente do Rio"d�' Jan�ir8, 11" jogadttr "

_. __��g�i�!,_que deverá· extrear, . amanhã, contra o Avaí

Figueirense e Avai fecha-rio, ama�

"hã, com chave /de ferr'U, o me
la,ncólico ano esportivo de 1.950

Extréia de Enguiça' ,

Jogam, domingo. dia 31 de Rio 'de Janeiro. Portanto, cer

dezembro; Figueirense e AvaL cam a peleja dois fatos que,
Mesmo que os dois quadros por si só bastam para falar
atuem de maneira satísfatoria bem alto da espectativa e da
deve-se todavia, dizer que os I ancíedade da torcida em tor
dois velhos rívaís vão apenas I no do CLASS/CO DA C/DA
encerrar um �nó esportíye DE.. O Figueirense reforçado Arturo de COR���A
pouco agradável e pouco �X-I COmo ;se encontra não poderá LUIZA ZE'A
pressívo. Um campeonato mo": em nenhuma hipótese, ser' co
nótono. pessímo ficou como locado em igualdade de con

um marco de uma etapa nega- dições com o Aval. E superior
tíva' e de mais um retrocesso. o alvi-negro, mas ele saberá
Figueirense e Avai receberam respeitar o seu mais serío ri
"a chave de ferro" para teíxar val temendo, naturalmente, os

as portas do ano esportivo de imprevistos que poderão sur-

1950. Há, para o embate de giro O Figueírsnse deverá ali
amanhã, dois pontos que cha- nhar com: Dolly. Chinez e ------------_

mam á atenção do publico. O Ma,rcos, Romeu, Braulio e'Ge- C.ou••a,- Gr.ue." Pilam••
primeiro ponto á, sem duvida, raldo; Meírelles, Ned, Beti, En- Mei.. da.·melbore.l pelo.1' .... ·

a -seríe de- jogos sem derrotas guíça e Gil. O grêmio "Azur- oore, prece••6 n. CASAdlll&
do campeão invicto. E o Avai, ra" atuará com Adolfo; Guido CELANBA

....
- Ruae.rUa'r.1

como 'um leão enfuecido, vai e Danda; Minela, Boos e Jair; �
tentar quebrar.essa ínvencíbí- Bolão, Nizeta, Tião, Amorim e "ombata a
lídâde do gremio' alvi-negro o Saul.
que, aliás, será wn tanto dífí-

.

' Bronquife .

cil. O segundo ponto. é a extréa Há dois árbitros ria berlín
do [ogador carioca. Ênguiça, I da: Antônio Oliveira ou Laza
pertencente ao Bonsucesso do ro Bartolomeu,

Farmacias 'de Plantões,'
1 - 1o Segunda�feirá (Feriado - Farmacia Esperança - Rua
I:onse1heiro Mafra· \'

6 Sábado - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt.
7 Domingo - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt.
13 Sábado,- Farnlácia Moderna - Rua João Pint,.
14 Domi.ngo - 'Farmácia Moderna - Rua João P�to. J E E P _ P E C A S A Bronqu�te � uma porta ah�rtlt-

'20 Sábado - Farmácia Santo Antonio _ Rua João Pinto" .

/1à glra�e.s etnfermdlda�Ses't C?r;,e «' mal'

, ._. ,." ,. ," , "
,

. .

.

_ .. Recebemos pequena quantIdade de peças para JEEP pe a raIZ oman o a OSlD - I!_O-
21 D,�:rp.�goJ Farn:a?la Sant� AntonIo - Rua Joao Pmto. WILLYS Mod. MB-4x4. Centola & Cia. _ Rio de Janeiro _

deroso antissético e de'Sconge:ltio-
27 Sabado - Farmacla Catarmense - Rua, Trajapo. Caixa Postal 2276 - Telefone: 52-2501 ou 28-9208 _ 48-9178. nante da traqueia, bron,quios P p'll-

í! .28 Domingo - Farmácia Catarinense _ Rua Trajano.
I mões. "Satosin" tem efeito r�oi\lo.

! (O 'Serviço noturo será efetuado pelas Farmácias sto. An�
- Fluidifica o catarro, diminue a tos-

loriio e Noturna, situadas ás ruas J1oão Pinto e TraJ'ano nO 17. Tela ,:f.ca.- Seda se e torna a respiração livre e ia-
�� eil. Nas �rQnquites asmáticas, cro-

li A presente tabela não poderá �er alterada sem prévia ·x X 7, 8, 9. 10, 11, 12 e 13f nicas ou agudas "Satosin" é' o seu
'autorização diete Departamehto. Pronta entrega de estoque. - Vende-se. remédio de confiança. Peça ao SOl!

( Departamento de Saude Publica, im 26 de deze�bro I de
YOZO ,ITO-Rua Quintino Bocaiuva, l76 40' farmacêutico "Satosin" - c domi-

�95@.
' Sala 4�3-São Paulo,' "

nador das gripes, tosses e. br�)fiqui-
----_IIIl--- lIIIIIIillllllllIIl!!IIlIiIUilllDl__....

"

'teso

Por Al Neto

.' '�s comunistas !declararam guerr.a... ao �ambaJ
Segundo informa a United Press, em despacho de Bu

lapest, o govêrno hungaro acaba de proibir que se danse o

samba naquêle pais. .
.

Acham os chefes comunistas que o samba é uma dança
ílegradante, que só serve para capitalistas decadentes.

.

E' preciso acrescentar que a rumba e o tango estão tam

bém Incluídos no ról das danças que corrompem O' proleta-
,iado. -<4.

O telegrama da United Press não diz, mas a gente com":
preende bem que o samba é uma invenção de Wall Street.

Vocês pensavam que o samba é brasileiro? Que nasceu

nos nossos morros? Que floresceu com Noel Rosa e triunfou'
com Carmen Miranda?

Nada diSso. O decreto do govêrno hungaro demonstra

que o samba é apenas um disfarce usado petas ímperíalístas
norte-amerícanos.

O samba é mais uma das tantas manobras do capítalis-
JnO colonizador.

-

v .

A atitude dos comunistas tem por fim esclarecer as'mas
sas.

Aquêles que dançam o samba são os lacaios de Truman.
For ser as_�m, aDemocracia. Popular da Hungria prol

be terminantemente que o povo livre daquêle -país danse o

samba.
.

O mesmo decreto determina que sejam queímados ...

6.700 livros.

�ão todos livros máus. Onde quer que se encontrem, no

território húngaro, devem ser destruidos.
Esses livros - como 'o samba - só servem para ajudar

os norte-americanos em seus nefandos propósitos.
Vejam o caso dos livros que contam a história da Bran-

'

ea de Neve.
' .,'

Então não é evidente a Branca de Neve é uma invenção
do secretário de estado Dean Acheson? )
: A Branca de Neve, no fim da história, casa com um prín-
.cípe.

ISSQ leva o leitor _J e espeçialmente a leitora - a ima
ginar 'que existe alguma vantagem, alguma coisa de bem e

nobre em casar-se com um principe.
Ora, todos nós sabemos que os príncipes são 'explorado

res do trabalhador, inimigos do povo e da grande pátria do
socialismo, a Russia soviética.

.
-

.

E' claro que ao fazer a Branca de Neve casar-se com o

principe, o autor está fazendo propaganda dos principes. E
os principes da nossa era são os magnatas do dolar.

O autor da história da 'Branca de Neve foi, sem lugar à
d.uvidas, pago pelo Departamento de Estado..

Aliás, o próprio 'nome da heroína revela que ela é uma

invenção dos racista� norte-americanos.

·

Branca de Neve _:_ êste nome é a rearírmação da preten-
sa superioridade racial dos brancos. (

Por que
é

que ela não se chama Preta Como Carvão?
Ah, ah - os comunistas não' são cegos, nem se deixam

iludir fácilmente.
'

·
O govêrno húngaro o demonstra claramente, ou' (para

gue não 'me acusem de racista) escuramente.

::
·

Hamilton Alves
....

Deverão jogar, amanhã, amistosamente, as e

quipes do Figueirense e Avaí, campeão e vice-cam

peão, respectivamente, do certame que recente

mente se findou. O jogador carioca Enguiça, per
'tencente ao Bonsucesso. deverá fazer a sua extréia,
assim também 'como Beti que retornará a equipe.

I

. o. quadro alvi-negro, portanto, credencía-se com

todos esses reforços a abandonar a cancha com os

louros da vitória.
xxx

O crack Ivan, ex-jogador do Paula Ramos, por
ocasião do NATAL, esteve visitando a sua Família.
A nossa reportagem procurou entrar em contacto!

-

-

com o famoso crack, o que. com muitaaificuldade l
conseguiu, pois os simpatizantes do jogador santís- i
ta não o deixaram um mínuto sossegado. Decla- 1
rou-nos, 'então, Ivan que se sente muito satisfeito
no Santos e pretende radicar-se, definitivamente,
em São Paulo.

XXX

Mas ... oxalá o Enguiça não ENGUICE, por
que se o Enguiça ENGUIÇAR estará tudo ENGUI
ÇADO ...

XXX
Há um cabeça de turco na, cidade que decla

rou c,I tegóricamente a tercej.ros sermos fervorosos

adeptos do C.A. Guarany. 'Não somos adeptos d,e
. clube nenhum que pertença a divisão 'de profissio
nais. Nós defendemos não o Guarany, mas os di
reitos do Guarany. Há pessôas entretanto, que in

terpretam mal as coisas. .. O que se pode fazer ? ..

Deixem pensar o que quiserem. D'uma cousa esta
mos certos: a nossa consciência esta livre de per-) ,

turbações! . \. e tranquila da Silva e Souza! ...

f
-_

'I'echnicolor

com,
Loretta

.
YOUNG - Richad GRE-

ENR"
No Programa:

f) - A Marchai da Vida - Nac..

2) - Fox Airplan News - Atua
lidades.

Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
"LIVREi" - Creanças- maíores .

I

de 5 anos poderão entrar ás 4.30
horas.

- ODEON
Ás 5 e 8 horas

SAQUEADORES
com';

Rod Cameron
No Programa:

1) - Atualidades em Revista -
Nac.

2). - Metro Jornal - .Atualída
des.'

Preços : Cr$ 5,00 e 3,20
"Irnp. 14 anos",

IMPERIO - (Estreito).
8 horas

'\Valter Pydgeof - Greer Garsotr
em

FLORE DO· PO'
Technicolor

- ROXY .,

A's 4. e 8 horas

Programa Colosso
f) - Cine Jornal - Nac.

MANDATO SUPREMO
,com,

Warren -Douglas
EM: DEFEZA DA LEI

com

Charl-es STARRETT

\

/ Continuação do super seríade r
OS PERIGOS DA 'REAL POLIeI&

MONTADA
corri

J. Banon
9 e 10 Eps,

Preços: Cr$ 5 00 e 3 20
,

,
'

Censura:
"Imp. 10 (DEZ)' anos".

IMPERIAL .

A's 5 e 8 horas
{} filme que toda a cidade aguar-,

da!l! !

O DESTINO DE DUAS VIDAS!

!O Milagre de Cristo)

Marioll'.

No Programa:
1) - A Marcha da Vida - Nac;
2) - Buenos Ayres - Short.
Preços: tJr$ 6,20 e 3,20

"LIVRE" - -Creanças maiores;
de 5 anos poderão entrar na ses

são de 5 horas.

tonificando, as vias respi;
ratõrías

,
,
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I
Dr. CLARNO G.

GALLETTI
ADVOGADO

Crbn. _ oi",1I1
.

OODAlitltulgúo li.. Socteda.deà
NArruR�LIZAÇOE 1
Titulou DIt:llQZ'o.t6rtoO

, \
,

!
I

.-: .��...__....J
D.R. I .. LOB4TO FILHO
Doenças do aparêlho respirató1'io

TUBERCULOSE
Cirurgia' do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
ttal de' Medicina. Tisi0Logista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização'
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Scbmidt, i18
Consultas, diariamente

das 15 às 18 horas.
'

Res.: Rua Durval Melquíades
28 --- Chácara do Espànha'

E.crlt6rio " Re.�d"llalo
Rua Tf::ad.ntoi 41.

PONE •• 1485

I i

DRA. WLADYSLAWA 'w'OLOWSKA MUSSJ
•

DR. ANTONIO ora MUSSI
Médicos

GiJllll'gia-CHnioa
.

Geral-Partos

I Sen�ico compjeto e especíalísado da8 DOENÇAS D1I
SENHORAS, com modernos método'. de diagnóltico e tra
tamento.
COLPOSGOPlA - HIST'ERO "7 SALPINGOGRAFlA - ME

TABOLISMO BASAL RADIOTERAPIA
RAIOS X

DI. ÀNTôNIO MODESTO
,

Ate.l� diW,meDte. DO Hospital de CarN•••
/

1 Radioterapia por' ondas eurtas-Eletroeoaguíaeão-
Raios' Ultra Violeta e Infra Vermelho.

.

Consultório: Rua Trajano, nO f, 10 andar - Edifiel0
do Montepio.

Horário: nas g ás 12 horas - Dr. Mns81.
Das 15 áll 18 horas - Dra. M�S8i.

Residên(li.a - Rua Santos Dumont, 8, Alpto. lo

êê�@êêêê@@ê@ªêêêÊ
Dr. Polydóro E. 5: Thilgo

J46d1co • ,ar&.1I'.
a.i Boepital de Caridade IM 1'1.. '

rianópolil. AaIIistente eh'
I

Maternidade

Lins Neves'Dr.
...

-

,. .

Plantões in'.r da Maternidade e mUtil•••

po.pitaI 41e CaricJa4l.
CJ..JNICA DE SENHORAS - cr-

RURGIA jPARTQS
'tIlPÓSticO, controle. .e tratamento JoeIlçea dOI órgãos tnterDot, ..... ,

;apeei_Usado da gr.llvidêa. Di.tnr- elalmente do coraçlo e TU(»

,tM d. adolescência e da menopau·
.

t.)OdÇU da tiroMe é demala Il&ao
..a. pe.rtubcç-Õea menatruala, ), .._��. dulu inter.QU

1:&\ç6". e tumorel! do aparelho ,e.ni- ,;umca • cirurgia de aeDhon. -

ai femlpJ.no. partos
f�raoõea do utero, oTlrlos, trom· !fisIOTERAPIA - ELECTROCAJloa
,... apendic.e, hllrniu, varl&ela, etc. DIOGRAFIA - METAB\)LISJiO
1rnrgia plUüca do períneo (ru· BA8AL

aru) tORARIO DE CONSULTAS: -

,\!SISTENCIA AO PARTO 15 OP'" DlAr1amente das 15 li 11 bOo
RAÇÕES OBSTETRICAS ruo \

/

tooçu glandàlare.. tiroide, 0...&· CONSULTORlO: •

1011, hlpopiae. etc.) Ilna Vitor Meirel. L 11

ltlltorbio. nervoaOA - &teriUdalj. .Fone manual V/OI
. Refd.mea. ilESIDOC:U=
';ordlwtórlo R. Joio Pinto, , - '1sI. Annida, Trompow.tl II
'4111

.

Fone manual ,..

ReIM. R. 7 de Setembro - Edil.

'lWI & Sousa - Tel. 848.

23 Sábado '_ Fármacia Catarí,
nense _ Rua Trajano. •

.

24 Domingo' _ Farmácia Catart,
nense _ Rua Trajano.

25 Segunda-feira (Natal) - Fár
macia Noturna - Rua- Trajano. {

. I

30 Sá'bado' _ Fármacia Santo

Agostinho - Rua Conselheiro Mafra
31 Domingo _ Ftármucia Santo

Agostinho - llu� Conselheiro Mafra
-_

Ó serviço noturno será efetua-

do pelas Fármaci�s Sto. Antônio

e Noturna, situadas ás rúas .João
Pinto 6 Trajano n? 17.

A presente tabela não

roMf?ANH� � R05 CON1�
k_ ACCIDENTES DO TRABALHO A

5ÉOE SOCIAL.'

POR.JO ALEGRE

I '

RUA V01.UN·(ÁRIOS OA PÁTRIA N.O 68,' 1.0 ANDAR

CAIXA POSTAL. 683 • TELI;;I'ONE 6840 - TELEGRAMAS' .PROTECTO�

Agencia 6'eral II ara 8ta. Catarina
,. .

Rua Felipe '�dlmldt. 22-Sob.
"

..an[a Postal. 69 .. 'fel "Plotectora" - FLORIANOPOLlS

........,..,. ...- "'" --

tóMpÁNHiA-"AmNÇÃ�ljr��

1
1poderá

ser alterada sem prévia autoriza"

ção deste Departamento.
Departamento de Saúde 'publi�a,

em 27 de novembro de 1950.

Luiz Osvaldo d'Acampo.ra
Inspetor d'e: Fármacia

JDr. RO'ldão Consoni
CIRURGIA G�RAI., - ALTA CI·
'RURGA _:. MOI.,:&STIAS D. ••

r NHORAS - PAllTO.
Wcmnado tela WanlcWfe ele JrI!""
.. .. Uaiftnldade 4e 810 Paula-.
onde foi _"i.tente por "".rlo. liIIOII ...
llernço CirúTlriCO do Prof. All,st

o.nfII 1(_
CInJrcI- do eat6mqo e "ai 1IrnJa·
na, !nte.ti"o. delgado e � unto

. de, ri"., pr6tt&ta, Iteldp, atliS'e,
anrioa e trom!)&a. Vari� lIIItft.

cela, nri_ e 1IenIu.
eolllultal : n.. J ii ! bonIt, I HIll
J'eUpe Schmldt, 21 (altoa da CuiI

ParailO)' Telef. 1.5"
aIlllUDda: R... .ateT" J1IldW. I1lí

Tela!. li. 764

Fundada ém 18,70 - Séde: BAHIA
INCANDIOS E TRAN8Póil'l�
Cifras ••

'

Bala.�e 41.' 114.
CAPITAL B RESERVAS era
Re&ponaabildadel ..... • •. • • • • • • ; • • • • C�'
Receita .• � ••• '...... .

i . Crt
Ativo ...••••• ....•• ...•... 1......... era
Sinistros pagol no. iJltimol 10 anoa •.•• eii

'�ponsabilidadea ... ; �. • • .• • • • • • • • • • Crf
Diretoxre. :

Dr. PamphU. cl'Utl'll 'Freire de Canallle, Dr. I'ra.e"e•. d. IH.
t Aní.io Magorra, Dr. Joaqllilll Barreto d. Ara" •• Jo.' :.1111·•••
.".,._,-.",_..._- -

..-_-.- _._-_.__.-..- -_
..

_
•

..-.-._ -_-..__-.r...t'WF.. _ ••-,p.-.-.- _ = _ .. �

----���

I'
Dr. MárioWendhausen
.;:I1id- _Mi.. te aciultoe • arlt.....�

{l'OrmaOo pela l'aculdad. .Rado-

,

<'IOlWllltóI1o _ Bua Jof.o PIntO. 1.,
Bal de "edt1n�:!h)UD1l'ertlidadO

Telef. :II. 7M III6d1co PQr concurso da AI.16ttli>

I (;Oau!ta d.. C ii 6 hnII c1a • Ps;1copatas do D2atrtto

! �"b.l.a, J'eUpe rlellal4t IL ,'- pederal
. 7alef. !II" 1b:·1ntcrno de l!oapital Pllqutt.-
l tnco e ManlcOm1o Judtc16.rto
t � O P I F

' da Oapital Pede.-&).

I
/. , . a u o onteS 1b:·l.ntemo da &anta OaDa 4e JIB.

Cllllieo e opcndM
HI1córdia do Bto de Janeiro

'

I
Cneult6rio' RI1II. Vitor :Vem'" I'"

OLlNlOA :amorOA - DOlDIQU
TeletOM: 1.405

• mmV08Ae

�ttltaa !lu 11) t.á UI II fiI U U
OOnsultOrio: '.8d1f1C1o �.Ua

� .. m. llealdfDda: ltM Bi_
..to - SaIa..

'

I ". - Telefoae: 1._
Residência:

I
.
Avenida Rio Branco, 144

IDr.Milto;Simone Peleira T��O�!: U li bOl'IU

,
.

Clinica Cirurgica I
• �ru;rin�o ::: t.-=::

j" CiRURGiAseGERAL ..

' ��� ='::--6-
I.. Serviços dOI ProfêslIores -Bene- Pro�' f '-

lido álontenegro e Piragibe No-- LIVlU...RIA. U;� í

I
gueira (Sio' Paulo) I' :aoaA

1

,

&Dlultu: Das l' ia t7 boru '......
• ••.•••••."

III
CA8.u II TER_GIl

o Fernando ,Machado, 10' Po_ v: •. euu 011 &e:Naee ...
--- yender? i

'Dr. M. S. Cavalcanti Nlo encontra eom:pra4or'

DbdIa� de ........
Entregue ao z.cnt6z1o ..........

..,.. 0&lGaIUIa Ilari-. �.
� ..L.�....�---_.�-,:-.,._.--,,----------' 1'''- , .'.12 Nr UI... '''., �- ..

.-

Dr. Newton d'Avila
Cb1Iqia geral- Doell�al d. s..ao··

raa +; Proetol�a
Fletrieida'. Médiea

Gouoltório: Rua Vitor Meuel.. n.

• - Telefone 10507
Consultas: ÁS 11,80 hora. e 1 tu·

I. do 15 hora! em' diante
Residência: Rua Vida] Ram�. 11.

.. - Telefone 1.m.

86.,O�. "06,80
1."78.401.766.17

17.053,245,10
142.176.601.80
'Ul(T 818.10

7••7át.40ÚOe,ílo

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

VENDE-SE
r Uma casa e um terreno a

Avenida Trompowsld, 52.
Tratar o prêço, na mesmà

Dr. A. Santaela.
�-�.,.-----_ .........._._ ... -

SÃO. FRANCISÇO DO SUL pura NaVi lORI
{nfOl'maSlõ•• oomo. Agent••
- Carloa HQepckeS/A - CI- Tetetooe 1.212

do Sul- Carlo! Hoepcke S/A -CI- TelcloQe fi

ta

( !!:1Í. {elea.
Vf)_) iL?;MAÇK

lI'JoriaDópolil
São FnincilCO

I

I·
\

O Sahão

''VIRGE ':\l ESPECIALlDADEí,· da·
'elA,WETZEL�IND ITSTRIA.L-JOINV [Lf� �� ;Maru f;4,ai,

TORNA A ROUPA BRA.�QUISSIMA.
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Carlos F-rias
condenado
RIO, 29 (V.A.) - o juiz Otavio

da Silveira Salles, da 16a Vara

Criminal condenou ontem o locu

tor Gal'lds Frias, da Radio Tupi�-;
- A aví açãc dó Mundo Li\Te' é também quem possue a maior ma-um ano de dois metes de prisão, -

maior do tií'le a do Mundo Sovié- rinha de guerra lia grupo demo-'por haver sido comprovada frau- !
-

de, na Ialencia da firma C. Frías
tico. A critico' -e na verdade em ambos.
No grupo democrático quem os grupos - são os EsLados Uni',.e Cia., estabelecida com uma "boi·

tem maior numero de 'aviões são dos.
te" no Leme. Carlos Frias 'vai re,

os Estados Unidos. Tio' Sam conta com 238 helon' o.querer "habeas-corpus" em seu "

De fato, as fôrças aéreas norte- vos, de confra-torpedejrns alé ("'_Favor, 'al,egando a nulidade do pro- ..
americanas possuem cêrca de no- couraçados e porta-aviões.

.

cesso. Contudo, como o locutor
Carlos Frias acaba de ser eleito ve mil aviões. Em segundo lugar, no i\Illnd�
vereador pela UD-:\T do Distrito Fe- \ :: Grã.Bretanha, tem seis mil Livre, está a Grã-Bretanh�. 8.
deral. é possível que, uma vez' aVIO.e,s: e !l �urqUla, :�150. _

Marinha inglêsa possue 126 gran_

diplomado valha-se das imunida- Ainda entr e as naçoes democr á- des barcos .

.des inere�tes ':010 mandado para tic�:, figuram entre as que mais A Russia tem um pouco mais.

I'
.

dI' pelo menos
avroes possuem a França, com! do que a Grã-Bretanha. Tem 127rvrar-se a cac ,era, '

.

750, e o Brasil, com 700. belonaves.
por algum tempo ... ·

No Mundo Soviético, quasi t>1Ó Depois, no Mundo Soviético, os

Moo'soobnr IJredA- . qSlLale.m tem fôrça aérea é a Rus- uriioos que possuem m�rinha d
V ti' [ ..., guerra são a China, com 12 bel�

RIO, 29 (V.A.) - O Conselho das da Alemanha e que, há dois l a.e B b Id A aviação russa é grande. Con- naves, e a Polônia, com sete.
diretor da Associação ComerciaIj mes'es' e meio, se acham retidas rico o o ta com quasi 16 mil aparelhos. ,Vejamo,s agora os submarinos
nealízou, ontem, sob a presiclen- nos armazens do cais do Porto.. O dia de amanhã é <te grande Em segundo lugar, no bloco so- que eu deixei- fora dos cálculo
cía do sr. João Daudt de Oliveira, Essa situação tem o.casionado siígnificação para os florianó- viético. figura a 'I'checoslovaquia. Segundo a Revista das Naoõe
a sua ultima reunião. varias prejuizos ao comercio e aos polítanos, especialmente para. Tern 566 aviões. -UllIi,'as. o "Mundo ,Sovié/tico l_ü

Os conselheiros J. Souza € Soa- administradores do porto, cujo in: OS católicos, pois que assinala vantagem sôhre o Mundo Livr
res de Carvalho, bem como o sr. teresse é no sentido de que os' im- O 110 aniversario de ordenação A Polônia e a China Comunisl � no que se refere a submarinos.
Hildebrando Barreto, representan- portadores- retirem, em prazos sacerdotal do Revmo. Monse- possuem o mesmo numero de apa- Como vocês vêm, dá-se aqui e-

te da Associação Comercial de curtos, as 'mercadorias armazena- nhor Frederico Hobold, vígárío relhos, ou seja, 400 cada uma. mesmo' que se deu com a Alemanha
Friburgo, enumeraram os servi- das. da Catedral e Chanceler do Ar- Somando todos os aviões de de Hitler.

ços prestados pela casa á 'economia O sr. João Daudt de Oliveira cebispado. cada um dos dois mundos, veri- Juntas, as 52 nações livres pos-.

nacional, no ano de 1950. O sr. tambem transmitirá ao sr. José Há 10 anos trabalhando en- ficam/os )Iuie enqupmto o Mundo suem 185 submarinos. A Russia,
João Daudt agradeceu as reíeren- Br,asil, diretor do Cexim, as d if]- tre nós, este ilustre sacerdote, Soviético tem cêrca de 17.700 a-, sózinha tem 300. A Polônia teIli,
cias de que foi alvo. Reportando- culdades criadas para o comercio pela sua grande dedicação, pe- parelhos, o Mundo Livre tem ... seis.

se à situação internacional, decla- pela suspensão das importações la sua inteligencia e pela sua 22.400. Devo .adiantar-Ihes que os ehe
rou o presidente da Associação vinculadas à base do milho e do cultura, tornou-se digno do A vantagem das nações demo- fes militares norbe-amerrcanns.
Comercial que as classes produto- arroz, por tal forma secundando elevado conceito e da grande oráticas, por-tantor é de mais' de conhecem bem esta situação.
ras não ocultam as suas inquieta- a atitude tomada pela Associação ies�ima lq)le desflruta (no selo 4.500 aviões. \

'

Em verdade, nos cãlculos lque
eões para 1951. E acrescentou: Comercial e pela Federalização do da sociedade florianopolitana. Esta vantagem é ainda maior�o lhes dou aqui, calculo o numero

"Tudo indica que nos "aproxima- : Comercio de São Paulo. Como parte das homenagens. que se refere à marinha de guer- de submarínos' dos Estados Uni
mos do periodo . mais doloroso I que lhe serão prestadas, será ra, dos em 50. Mas é quasi certo que'

p�ra a ihilStw�� da !hUmanidad�.! BR INQUEDOS celebrada, amanhã, ás '7 horas Nos cálculos que lhes dou a se- neste momento. Tio Sam já possu
Nao se pode articular uma prevr-. * , na Catedral Metropolitana, guir, não estão incluidos os sub- um numero bem maior.

são segura quanto aos aconteci.! EMPORrO ROSA Missa festiva em ação de gra- marinas. Em realidade, vou cou- O mesn�'b pode-se dizer da Grã
mentes que se desenrolaram,' ou, - ,-.-.----- ças, por tão auspícíoso aconte- tan sómente os navios de contra- Bretanha. Computei 34 submari-

seja o que, no fim do ano proxfrno;: Pr I1tonde fundar uma cimento.
.

torpedeiros para cima. nos para os inglêses, mas éles de-
ainda tenhamos como ago-ra uma' -{J U Monsenhor Frederico, para- Como no caso da aviação, �ssim vem ter já mais de 40.

restea de ,esp:r�nça. a nos a�imar.1 colo'"01-8 a' 4da-o '
bens de "O ESTA:DO", com vo-

- I

No entanto e preCISO que o

nos'j
• ••

! tos de felicidades pessoal. ---------------------......::'""-------

so ãrdor n� bom combate e o nos. RIO, 29
.. (v.�.) - Informam�-------------,-

so entusiasmo cresçam na mesma' de Belo H�II�onte que .acaba .

de AI .

. de c _

proporção das tempestades e dos comp�re�er a del�gacia ,do. cíta- moço . on,
tropeços que enfrentamos. i

vo �_lstnt� da cap,Ital �melra o
I f t

" -

Não esmoreceremos na defesa alemao Schambler Kraufmann, ra erolzacao .

do no,sso bem maior ,e mais ca�o: que foi J,edir ao delegado Carlos . ,.'
n "

.' .. Lourenço Jorge autorização para
Os funclOnanos da Fedela-

a ,lIberdade. Não tereI de mmha
.L � ."

' ção do Comércio de Santa Ca-
II)arte um' instante d,e indecisão fundar, na::> �Ioxlmldades do bal

t· d SESC
'

d SENAC. , .

d R I' arma o -e o
·pois espero contar sempre com a nearlO a e saca, uma co onla .,' - .

d' d\ d d'
.

A' ,. 'd" reabzarao, ao rn.elO . -la e ho'
assisvencia e o apoio dos meus

e nu Ismo. aLlcOrI aue,escan·.
P' I

-

E t ·t
'. 'dalizouse ameacando o alemão ]e, no ero a, no s relO, como

companheIros. Venceremos o fu·, , nos anos- anteriore.s' um sucu'
turo que se' nos afigura tenebro- de

trancffiá.IQ_nO
xadrez. Krauf-

lento almof>o de co�fraterniza-
t h t D

- mann n o se, pertubou e disse ""
so, en/ o ,cer eza. ,I eus nao nos ção.
b d t que, se a poliçi:a insistir em não

a aU/0,n,ara e es al'emo,s sempre Ao agape comparecerão ain-
d I d d o deixar fundar, na Ressaca, a

encoraja os pe a gr,an eza as
colonia dos s,eus sonhos, irá bater da, o Prefeito Tolentino de Car-

nossas causas e p,elo nosso patrio. , . . valho e outros convidados
tismo". ---\ as portas da jUstIca, de vez que

, .. "

.

Vãrios Qutnos assuntos de im. � são palavras suas - "num pais D'
.

portancia para o comêrcio foram e�solarado e quente �omo o Bra-, esaparece
tI'atados na sessão. Por sugestão 'sII, �?do mundo deverIa .andar pe-

u-m hero
.... i

do ·sr. Froes da Cruz e do sr. OI', lado. Kraufmann, nas horas va· j(

lando Soares de Carvalho, a As., glas, tal como Luz deI Fuego, é RIO, 29 (V.A.) - Acometido de

,sociacãlo ComerQial interferirá domador de cobras. A mansa ,ser- forL,e gripe, faleceu, hoje, Manoel.

junto a Carteira de Exportação e p.entes inteiramente. despido, to· Felipe Costa, um dos Tem�ne;;cen-
Impoi'tacão par,a o rapido desem, cando flauta... tes da g'uarnição do Forte de Co-

baraço das mercadorias importa· F r'ú -

dANO Novb pacabana, que se, sublevou em

Ue lC1Baçoes de L
.'. 1.922 contra o g'overno Epitaéio

, se o raça e onga Dzstancza

I'
. .

CrA. TELEFONICA CATARINENSE
Pessoa. M:an<:>,el �ehpe ocupava o

. cargo de cozmhelro naquela pra-

R
'

d· G
· , ça de guerra e acompanhou os re-

a· 10 uaruJa voItosos na sua 'sorte. Atualmen-
.RIO, 29 (V.A.) _- O tenente-

"

.

te, era servent,e do Depar<tamento
brigadeiro Armando Trompovski Novo horario ,de irradiações.� Nacional de Industria e Comércio
deverá ser n.omeado ministro do - De 2a a sábado: Das 8 ás 14 e do Ministério' do Trabalho função
Su�tior Tribunal MHitar, na va· das 17 ás 23 honas. que vinha exercendo há 28 anos.

,ga do brigadeiro Amilcar Peder- Aos domingos, Da,s 8 ás 22 horas, O diretor daquele departamento,
neiras'. O ato de nomea'ção será ininterruptamente. dr. ,Bianor Penalber, ao saber do
-assinado a 10 de janeiro e a pos- Borario do escritorio: falecimento do seu modesto auxi_,.
Soe ,se verificaFá a 20 do mesmo De 2a a sábado, Das 8 ás 11,30 liar, baixou portaria e�cerrando
mes. Em consequencia, o brigo Da.s 14 ás 17,00 mais cedo o -expediente e convi-
Trompovski deixará a pasta da Aos domingos. dando os funcionáros que lhe são
Aeronautic-a. Das 8 ás 11,30. subordinados para o'funeral.

Transportes Aéreo Catarinenses SA.
.Agora com linha regular, às quartas feiras, para Tu

barão, 'saindo do aeroporto da Base Aér�a_às 11 horas e retor

nando no .mesmo dia, às 15 horas. Prefira a TAC para suas

viagens.

fLORIAHOPOLlS - 30 de Dezembro de 1950

crise Internacional
as Classes Produtoras

A e

x ,

Seri nomeadominÍs ..

Iro de S.T.M.

RDI!IIR
IIIIIIICDII

CO.IRA ,tas;a,
QUEDA lOS CA·

\

ItEL�S E DEMAIS
1

AHrcOÉS DO

COURO CABELUDO.

, ,

Nos bastidores do muo
Os dois mundos - 3

ÂL NET6'Por

J

Creio que o Diário' afirmou, não faz muito, que as pro
vidências goyernamentais, que resolveram o problema da.

luz na Capital, foram consequência da campanha que fi'

_zera nesse ,sentido.
,

'

�

A prova de que não foram e§tá no silêncio do órgaot
udenilSta.

Nem sequer uma noticiazinha de três linhas!

absoluta, hermética!
Ainda há dias, um desses �igilantes eternos, inimiglJO

pessoal dos postes, olhando mal humorado para os focoS.

da Felipe Schmidt, perguntava: ,

- Vocês não acham essa l;uz um tanto empoeirada? ,

Ao que o CeI. Paulo Vieira da Rosa, pilscando gozado,
ramente um olho, replicou:

.

I

"Luz de carvão é sempre assiim. Tem sempre
zinho! Na 1\.mérica do Norte, para evitar isso, usam UlJJ.

sistema de filtros muito eficiente!"
E o crítico sem perceber as imensas gargalhadas menl'

tailS que o ilustre militar estaria dando, avançou ,mais:
.

- "O govêrno já devia ter mandado buscar esses JDt
tros. Faz tudo pela metade! É sempre assim!".

- "É verdade! Já devia ter mandado buscar!" '_ con�

tinuou, mais gozador ainda ,o Comandante Vieira da Ro-

�. -"E se isso demorar, deveria pelo menos usar: uns espa-
nadOl .:s! ".

Aí, o _João Cun�, super-arqui-gozador, opinou:
- Não há :Como luz hiidroelétrica. É mais-molhada!

não tem êsse pó que faz mal à vista�
.I' _

� �.

A roda estouraria se cada um dos, presentes ;nao foS
,

"

,da.
an.dall(�o para deiXar de ouvir o luminoso apostolo
Rn� &

É isso mesmo. Luz só de hidroelétricaL É.a ,solução.
'solução! A úni'ca solução, aliás ...

'��Q./
"
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