
.- ....
',.

Prossegue.a" ofensiva vermelha na";,""thréia',
TOQUlO, 6 (V.A.) - As forças das �a!;mes Umdas re, as ultiinas pontes através �2;tlla .�au" l;!9 ,:ml da. càpitaf- ,

tirara11l.se, pelo mal', do porto de Inchon, na costa ociden-, Nações Unidas e pelas autoridades do governo republi- sulista, ao meio dia de ontem. Ao mesmo tempo, os quatro>
ial da Coréia. A retirada que teve inicio na noite de an- cano lu lista do sr. Syngrnan Rhee. Os seus edificios estão últimos aviões deixavam o aerodromo de Kimpo a 16 qui

te-ontem, enquanto as hordas comunistas chineses e nor- em ruirias e €nvolvi<)os em grandes íncendios. A maior loruetros a noroeste de SeouI. A grande base aérea da Co- (

te-coreanas foram para o sul, através da cidade destrui- parte da sua população que normalmente é calculada em réia do Sul foi tamhem abandonada depois dá explosão

de Seoul, capital da Coréia do Sul, na direção do grosso um milhão e quinhentas mil almas, fugiu para o sul, Nos dos 500.000 galões de gasolina ali depositados.
)

das trôpas do Oitavo Exercito dos Estados Unidos. En- ultimos dias, a população de Seoul vinha causando com-

quanto isso, outras forças comunistas chineses progridem
no centro da peninsula coreana, numa manobra destinada

a cortar a' retirada dos aliados para o suleste.

A cidade de Seoul já foi abandonada pelas forças das

, O correspondente John Randolph da Associated Pre;s
. , �

que deixou Seoul com os derradeiros soldados norte-ame-plicação .para os aliados, pois a sua movimentação para

fuga da cidade perturbava as operações militares das for

ças das Nações Unidas.

Ao a.bondorarem . Seoul, as forças aliadas dinamitaranl

ricanos, informou que os chineses entraram. na cidade às

10,45 horas de ante-ontem. A bandeira da Coréia do Norte

foi colocada sobre o edificio da prefeitura às 13 horas.

O Diário da Tarde, de 3 do cor' carr-egado do Almoxarífado da Pre- verno não faltou com os compro
rente, 'abriu sua primeira pagrna reítura. Cama afirmei, a minha missas assumidos. Não sei se o fu
'com duas colunas de mentiras e renuncia decorreu de exigência da turo governador tem muitos, com
intrigas 'a respeito dá politíca de lei eleítoral. E é mais uma intriga prom-issos com Jaraguá. Mas sei
.Jaraguá dó Sul. tola o afirmar o jornal que renun- que o -sr. Artur Muller, futuro pre- \

cieí à revelia do meu parLido. feito, os tem sem conta, Ao final O -)"t b h r »
- -

derãTanto o presidente do P .. 8. D. da sua administração, tenho a cer- S mIl ares ac areis nao po erao
como o sr. Governador do Estado teza, muita gente vai falar, em fal-
não só sabiam que eu ia renunciar' ta do cumpr-imento dos compro- in"ressar na 0._rdem dos A,dvogadosCOlll\} sabiam que eu devia renun- míssos. É isso, meu caro [ornalís- 6

,

ciar. E tudo. se passou como havia ta, o que me apraz declarar sôbre RIO, 5 (V.A.) - O Conselho Fe- TO Dario Almeida Magalhães, que
-

�� t'
.

t
. "

uI deral da Ordem dos Advogados do opinod contrariamente ao proje-
__

.

V'· I t' -, <� ze" {II
as men Iras e ll1 Tl1as.

a IV-
rlnamene 1'\0_1 � ,

......-'-"':.f<";_.�,. ,,:, .ç-�--Hi';".,..-i+-:fJl'ITTaU'\.nr'�arn;-;t�.-cr�-e --u<n>�Gn-<o�� -�--

ilustre Governador Aderhal Ra- E o nosso entl',evr. tado, que on- membros do Conselho sendo por

mos da '-'l'l\'a fOI' .sempr e um ami- bem reg-ressou ao seu' município, .

t firn aprovado o' parecer, do rel/a-"" pronunciou-se sobre o proje o

go do povo de Jaraguá e o seu go- despediu-se com forte "abraço.
1036 de 19/18, que' permite a ins- tal', com a afirmação de que o

, crição de oficiais bacharéis no Conselho é contrar-io ao 'proj-etl:o
................................. na parte que admite, advogacia dos

quadro da. Ordem dos Advogados.

venderão cruzadores Foi relator da matéria o Cónselhei- militares em serviço ativo.

Argentina e Chile

o lül8 .ANTIGO DURIO DE 8.lNTA ,CATARINA ,

�I� • D. g.n.te. SmNEINOCETI- Diretor Dr. RUBENS DE .lRBUDA. •.AIOS
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o deputado Waldemar Grubba
intrigas do órgão udenista

Renuociou o cargo de Prefeito por, baver sido eleito deputado,
como fIzeram, os demais prefl'itos

-

eleitos

desfaz

.. ...............,....,.. .r .... ; ... _� ..�·

Os EE.UU.
Brasil,ao

WASHINGTON, 5 (V. A.) - O Departamento de Estado

anunciou ontem que os Estados Unidos fizeram a oferta for

mal de venda de dois cruzadores leves à Argentma, Brasil e

Chile, afim de cooperar para' a defesa do ,Hemisfério.
O Departamento de Estado revelou ainda que. essa res�

lução foi tomada para reabilitar as marin�as .� tremar as trí

pulações desses três países. As vendas serao feitas nos têrmos

do Acôrdo de Defesa Mutua, assinado em 1949.

A presença, ontem," nesta Capi

tal, do nosso prestigioso correli

gionário, sr, Waldernar Grubba,
que, há dias, renunciou ao cargo

-de Prefeito daquele próspero mu

nicípio, deu-nos ensejo para rápi
da .entrevista.

O sr, Waldemar Grubba, que é

deputado estadual. declarou-nos

que não havia lido o órgã-o nde

nista senão ontem,

E acrescentou:
-

.
- Tudo o que está. naquele tele

gl'ama de JaragÍlá, a resp,eito Ja

minha r,enuncia é intriga. E in

triga de segunda ordem, que dei·

xa -à mostra a p'essoa do intriga.·
te. Renunciei a,o cargo de Prefei

to por .haver s�do el,eito qepntado
:esbadual e estar em vesp,ha de

ser diplomado. Somente por isso.

Fiz o que fizeram, por for(}a de

lei, todos os prefeitos ,eleitos. Por

ser também
. deputado eleito. o

presidente da Camara sr. Luiz de

&luza não p.ode assumir a Prefei·

tura: Foi, ,então, ,eleito, o sr. Lu·

ciano Del11'archi, funcionário d:-l

Pre.feitura por mim nomeado.
- Diz o jornal que o sr. Lucia

no Demarchi é conhecido procer �
denista.
- O prova de que não. é está

'Precisamente em haver sido nomea

..do por mim para o cargp de En·

_ ....�

Por UIII liu de cabelo a guerra
I __�__

'-" ,--- ----·-"·-:r.... ·--'---·.�--���--
-

-._.�.�-
.-"

Chicago, 5 (U. P.) - Os EE. UU. estão a um "fi�, de ca-

belo" da terceira guerra ]Ilundial, segundo a advogad,a ne

gra, sra. Edith, Sampeon, delegada substituta dos EE. UU.

Em discurso pronunciado perante o Conselho de Relações

Exteriores, de Chicago, disse ela: "Há apenas um fio de

cabelo entre nós e a terceira.·guerra mundial. A cortina de

ferro não existe para esconder a fraqueza da Rússia. Exis

te para esconder- sua força. Temos que investir pela paz

com liberdade tão rijamente quanto êles estão investindo

contra nós".

Esp,ecialistas do Ponto. � virão
à América Latina

WASHINGTON, 5 (USIS) :_: 0_ Departamen:to de Estado

anunciou a ,terminaçã� do primeiro c,?rso de orientação par�
especialistas do ponto 4. Um grupo dos primeiros que tern�l

naram o curso irá para a América Latina por conta do Pro

grama do Ponto 4 .

Será instalada emB. Horizonte a
.

primeira Iábríca de automóveis
,

RIO, 5 (V. A.) - Informam de atualmente na AFM todos os enae
Belo Horizonte que f) ,governo mi- nheiros d_a antiga fabrica BM1V.
neíro acabe de deferir urn pedido destruida. n'll ultima guerra.

da firma AFillI, de Munich, para a A proposta, apresentada pelct
construção; 'instalação e funciona- firma alemã ooronte uma produ
menta naquela capital, de lima ção anual de 'dois mil carros de

gránde fabrica de automooeis; qy.e tipo popular, A empresa será cons

será assim a primeira do Brasil. tituida em sociJedade anonima brar

Àlem do pessoal tecnico, da -Auto- si/eira e lerá o capital inici'al de

Unian de Saxonia; coltiooram cem milhões.

Para 'que' a França não

aço à' China
Washington, 5 (U.P.) - Fontes autorizadas manifes

taram que so Estados Unidos estão procurando persuadir.
a França para que cancele os contratos para vender a Chi

na comunista 139.000 toneladas de aço, principalmente de

venda

trilhos para estradas de ferro.

A fabricação dêsse material ainda não teve inicio e as

exigências de' prioridade do rearmamento. francês poderiam
retardar o embarque do material pedido, embora o mesmo

não seja anulado totalmente.

Papel-moeda para Irôco em subs

tituição do extinto padrão mll réi�
RIO 5 (V.A.) - Com o'

desp'a-I
dispensa da: coucorrencl� para

cho do ipresídente da Reiputilica adquirir papel-moeda, destínado a
,

trôco e substituição normal do

autorizando, foi restítuido ao

Mi-I
que se encontra em. circulação _e

nistério da Fazenda o processo em recolhimento do extinto padrão

que a Caixa dé Amortização pede "mil réis" ainda em uso.

Mais de 37 milhões de cruzeiros
RIO, '5 (V.A.) - Assinou o r�cadação .

do exercício �,e 19�7,.
presidente da -República decreto destinados aos conceSSIOnárIOS

abrindo, pelo Ministério da Via- dos portos de Fortaleza, Ga�de�o,
ção" o crédito especial d,e Cr$.. 'Recife" Mace,ió, Salvad,or, VI1óna.·

37.406.144,00, para 'atender ao paga- Rio de J'anelro, Santos, Parana

mento devido por cOIita da arre-

cadação d-o imposto .adicional de guá, São Francisco do Sul, Porto-

100/0 sôbre os' direitos de impor- Alegre, Pelotas ,e Rio Grande, e

tação, de que trata o decr,eto-}ei Cr$ 6.929.195,60, ref'erente.s à ar·

nO 2619;' de 24 de ,setembro de recadação dos ex,ercicios de 1,943 a

.

â
'.

G $ 1946, destinados aos concessioná-
1940. Dessa lmport nCla, r ..

30.117,6.948,40, são' relativos ,à ar- rios dos três últimos portos.

Inaugura0-se ontem a VIII Con,;.
gresso Nacional de E. de Radagel
RIO. 5 (V.A.) - As 21 horas

realiza-s-e hole no Automovel Clu·

be a inauguração do VIII Congres
so Nacional de Estradas de Roda

gem.
Antes l)orém bay,erá

, ,

lras reuniÕe.s: uma as

no Ministério d'a, Viação, na qual'
os' congressistas serão recebidos.

p.elo ministro general João Valde-
-17 30 horas de�

,
.

dos congressls-
Janeiro Country,

taro; 'outra, as

confraternização
uuas . ou- : tas no Ri{> de

-�5 horas, Qub.

\ '
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"li - PROGRAMA PARA O M2S DE JAN['� o - DU 6 SABADO -' smRtE DE RElS DIA 14 DOMINGO - TARDE DANÇANTE, INICla·\

17 HORAS. DIA VINTE SABADO - GRITO DE CARNAVAL ,- SOIRÉE DENOMINADA "NOITE CARIOCA" O MAIOR DESFILE DE MÚSICAS PARA O CARNA·

VAL DE 1951 - CONFETIS - SERPENTINAS - ALEGRIA. DIA 28 DOMINGO - SOIRÉE DENOMINADA, "O BAIÃO NA COLINA". - NOTA: TODAS AS

SOlRÉES TERÃO INICIO ÀS 21 HORAS - SERVIRA 'DE INGRESSO O TALÃO DO M2S DE JANEIIRO. PARA A SOIRÉE DO DIA 20 "NOlTE CARIOCA" - NÁOt

HAVERA INGRESSOS ESPECIAIS - ,CHAMAMOS A ATENÇÃO DOS, NOBRES ASSOCIADOS - O DEPARTAMENTO SOCIAL SOLICITA NÃO LEVAREM MENO

RES AS FESTAS NOTURNAS A COMISSÃO FISCAL AGiRA COM O MAXIMO RIGOR JUNTO A PORTARIA.

Smdíccto Nacional da
' ::.

Indústria de' Fosforos "

, ,

Impeste 'Sí�dical de 1 951
.,

\ Ficam avisatios os industriais fabricantes de fósforos de

segurança estabelecidos em todo o território nacional que o

Impôsto Sindical de 1951, devido a êste Sindicato, deve ser re

colhido á Agência mais próxima do Banco do Brasil S. A., du
rante o mês de janeiro de +951, de acôrdo com os Artigos 580,
586 e 587 da Consolidação das Leis do Trabalho (Dec. lei n.

5.452, de 1-5'1943).
"'_--�---"-�7"-""'-:

,- -·-�-:-" ..
-'.'''''''';-':-'-'i'.r--·--:-r· ._.

- •. ...-."y.�-::..- .•

-,--- Êste Sindicato' expediu pelo Correio, em registrado, as

guias próprias para êsse recolhimento, e péde áqueles que, por
qualquer motivo, não receberam ditas .guías em prazo razoável,
dirigirem-se á Secretária do Sindicato (qu e tem sua séde�social
á Avenida Calógeras, 15·-- 9�, andar, no D. Federal) solícítando
os impressos próprias.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1950.
João Dale\ díretor-presídente,

"

. ,,� (

"\,',"
"

Correspondenel t
(omerclal

METODO.
Moderno 8 EficiaDt51

Contere
Dlploml

DIREÇAOI
Amélia M Pigozzi

Ru", General Blttencourt, 48
, (Esqúina Albergue Noturno)

,
I

COLUMBlft CftPlTftLlZQCiO S.ft. I
RESULTADO DO SORTEIO,

\

No sorteio de amortização realizado no
dia 30' de Dezembro de 1950
fotam sorteadas as seguintes

comblnações:

PBG
HRO

UCA
DRP

ANB
PZW

IFZ
.TVA

tome
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"',':5
�i: Machado &' Cia. S/A-Comércio e AgênCias :�i�::
�:." dístríbuídores das afamadas balanças 11ILlZOLÁ, comunicam que estão aptos. I�t�"f
�:." a garantir assístencía permanente às balanças adquiridas em suas lojas, �on- I�t"+:
�:." tando para isto com os serviços de mecânico}especializado na Fábriza Fill�O- I�t"'"
�:." la, de São Paulo, onde o mesmo vem de realizar completo curso de especta- ..•• "

�:." Iízacão em consertos,' ajustamento e reformas de balanças. �+..':,
, ...,.' Rua João PjBto, 12-Florianópolis.-Santa Catarina --- Telefones: 1658-1500-1362 ..'t 1

�
, ,'tll
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f'1I(/1eti;.s-
flAQUEZM EM GEIAl.
VINHO ClEOSOTADO
"S I L-,V E I • A "

-'A-;��ol�'-à�'d� nas ruas agraV8:;�
o problema' da mendicancia.7

Modelo ARe 515

Atlântida Radio Catarióense limitada
apresenta' mais 2 insoperaveis -modelos para 1951

c CARACTERISTICAS :
;; 5 valvulas: Ondas: longas de 550 a 1,700 kc[s; curtas 6 a I8,mcs. 50 a 16 mts.

te! Alto-falante 61[2 polegadas, tipo pesado: 'Tcmuuia para toca-discos.

m Tra1}-sformador univerS,2l para 90, 110, 180, 200 e' 220 volts v. '

•
VanaveZ de 3 secções _ FI com nucleo de ferro

-

Caixa de IMBUIA de luxo.
_ Grande alcance: Alta sensibilídade : \Som natu-;'al.

I

QUER VESTlR·SE COM CONFORTI E ELEGAtfCIA'
,PROCURE A

Alfaiataria Mello·
Rua P'elippe Schmidt· 4A

•

Modelo ARC-5-P

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As últimas novidades em Maillotsj Shorts,. Calções e Calças
na

.

A
·

MOOE'LAR·! l!,

• Praia, netos menores preços,
/

·

Cine Diário
- RIT�-

Ás 4,30 e 8 horas
O melhor filme romantico

.Salum José, dígna 00nsorte do sr.

·t �i��:o��ra;':1 ��� ���i�0:;:'��;?��::F;i;;�
oeber rilUltiplas hom'en.agens, às

Dario Garcia, LHa Seára Garcia, Francisco Pedro Garci�, quais nos associamos.
Dario Alcibiades Seára Garcia, Maria Bernadete Garcia Costa 'FAZEM ANOS HOJE
",.e' José Murilo da Serra Costa pais, 'irmãos e cunhados A sra. Almira ,Moritz Cauduro

Picolli;do
DR. MURILO GERALDO GARCIA

- o sr. Luiz Silveira da Veiga;
_!_. a srta. :Maria Dorotéia da Sil

convidam os amigos, parentes oe pessoas de suas relações' \Ta;
.-.para a missa de 7° dia,. a se realizar no dia 8 do corrente, se- - a sra.. Lourdes Fornero1li;
gunda-feira, ás 7,30 horas, na Capela do Colégio Sagrado Co-

- a srta. Vaida Matos.
/

'ração de Jesus em intenção á sua alma.
. VIAJANTES

.

D d
. , 'SR. ARNALDO MENDES {es e Ja antecipam agradecimentos aos que cqmparece-

_'l'.em a êss'e áto de fé religioso. Encof\lratse _nesta capital, vin-
Rua I\l'cipreste Paiva, - Rrlf. Tnq$e - Te!'\ eo

do de Chapecó, o nos,so prezadol -=----.-:.-
, ,

:·'1c ,

i

� 1

\1"�'
"

i' .

. '

. BCÍificl0 Ipssel-Perreo

os t.750.00
o quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECT'ROLANDIA

fina Arcipreste Paiva

Diário da �efropole

• Brasil' é um vasto·· Hospital ..
(ALVARUS DE OLIVEI�A)

Nenhuma frase definiu melhor a situação do Brasil .no que se .re
''fere à assistência hospitalar, de que a' que' dissera Miguel Couto: -

,!) Brasil é um vasto hospital" ... sem hdspltais . . .

.

Decorridos bons pares' de anos, qual a situação do nosso pais re-,

,;ferentemente ao mesmo assunto?
Criaram-se Institutos., de Aposentadoria e com o. dinheiro dos tra

.�alhadores fizeram-se obras suntuosas, esquecendo-se de construir
�is hospitais... '

'.

Mas. o que h, de verdade é que o problema da assístêncía hospí
,t:ãIar melhorou um pouco talvez, mas ainda está muito aquém das ne·

. .cessidades nacionais.
Temos á mão uma estatística sôbre hospitàis e numero de leit�s

"de todo o Brasil. Que irrisória é a sua quantidade!' ....
QUem .está em melhores condições é o Distrito Federal: possue

,para uma' população de cerca de 1 milhão e 800 mil habitantes 131
.hospitais com 22.202 leitos ou seja cada leito para 81 e meio habítan
�'tes e cada hospital para 14.500 pessôas.

E o Rio de Janeiro é o que vemos por aqui há muitos doentes
lqUe não encontram leito. Pelas . ruas encontram-se de quando em
'�ez, aleijados e doentes implorando a caridade pÚbllca, expondo suas
.mazelas físicas us á falta de hospitais para se internarem ou ii falta
'ade políciamento. . . .'

,

'Para se conseguir leito e internar alguém em qualquer hospltal ér

jpreciso conseguir "pistolão" (sempre o antipático pistolão) e há ver
.dadeíras "filas" de pacientes á espera de melhor sorte ...

. E isto em. p�eIÍo RiQ de Janeiro, capital da Repúhlica, em que em
melhores condíções se acha no referente á esta,ustica de hospitais, no.Brasil , ..

, .Imagíne-se o que irá pelo. pais a fora.
Se. o Rio está melhor, o Ceará está pior pois possue "uÍn leit-o' para

-cada 1.283 pessôas, E note-se que as' zonas rurais nenhuma assistên
.cía possuem; nem mesmo médicos há ... Os nossos médicos, ao for'
marem-se, desejam sempre ficar nas capitais e nun�a sé aventuram
:.ao .nosso "hiBterland". De certa vez perguntamos por que êles não
:farIam estagio obrigatório la fora para poder-se instalar nos grandes

, ,.,ceptro$?
._
Os Estados Unidos têm 6.611 hospitais (dos quais 798 são fede-'

:raIs) com 1.729.945 leitos 'li atenderem no ano pl!ssado, 16.036.1)24 paci...entes.
. O Brasil sendo -menos saudavel possui 1.791 hospiaits com 146.639

.Jleito�. ,Nos Estad�s l!nidos �ada hospital serve � 2,1.1!H pessôas. No
BraSIl a 23.191. La ha um leIto para cada 80 pess&as e aqui há um lei
';;1:0 para cada 181!

Como se vê, o problema da assistência hospÚalar no Brasil é bem
. Agrave!

(Lida a e)"nüçrofone da Radio Guaruja).
....................................................
)3ELARl\UNO I1YPOLITO AZEVEDO FRANCISCO ANDRADE

e

DALMA LUZ AZE:VEDO LUIZA
e

ANDRADE
-'

ParHcÍ-pam aos parentes e· pes-
'$ôas de suas relrações o contrato
�e casamento de sua filha' Nelly
.eom o sr.' Parisio Andrade.

Participam aos parentes e pes
sôas de suas re}!ações o cont.rato
d,e casamento de seu filho Parisio
com a srta. Nelly Az'evedo.

NELLY E PARISIO

confirmam'
.

\

Canto dos Ganchos i/i/51

Aidrá LUZ

Vida Bocial

MO·

da
'amigo Arnaldo Mendes, .estimado
Coletor Estadual naquele munici-ç
pio.

JORN. JAIME jMENDES
Acha-se entre nós, acompanhado

de sua exma. familia, o nosso p-re
sado colega Jorn. Jaime Mendes
diretor de redação do "Jornal da

Semana", de Rio do Sul, e acata
do Fiscal· da Fazenda, naquele

ANIVERSA'RTOS:
Vva. Basüícia de Eraça
Guimarães

temporada!
Os pares de namorados encon

tram um paraíso no jardírn do
amor!

RECORDAÇõES DE ONTTEM
rrechnicolor

Comemora, doje, o seu 920 ani

versário, a veneranda senhora d.
Basiljcia de Fraga Guimarães.,_re
sidents nesta capital e genítora
dos srs. Lídio Guimarães e da ex

ma: víuva Maria Guimarães Vaz.
Em o meio da intensa alegria

de seus f'amíllares, 7 netos, 10
bisnetos e pessoas amigas, a" dis

• '. tinta natalicianta festejará tão
grato aconteclmentto.

. ,

com

Dennis MORGAN .:_ Dorothy MA.
LONE - Don de FORE. - Janis
PAIGE.
MUSICA. . . ROMANCE ...
MENTOS INESQUECIVEIS!
Um filme para ambos os sexos

e todas as idades!

municipio.
Ao distinto visifante

.votos de feliz estada
tal.

os nossos

nesta capê
,

A's muitas homenagens que lhe DR. OSMUNDO DU':(RA No Programa:
serão prestadas, nós nos associa- Procedente de ,São Bento do 1) - O Esporte em'Marcha 313
mos' augurando-lhe felicidades. Sul, onde exerce o, elevado cargo - Nac.
D. Iracema Scliiefler ! de Promotor Público, encontra-seÍ 2) - Atualidades Warner Pa-
,A data de hoje consigna o aníver- em Florianópolis, o sr. dr. Osmun-

: [\lé - Jornal
sário natalicio da exma, sra. d. do Dutra. .' \ Preços: Cr$ '5,.00 e 3,20

Iracema Schiefler, digna espôsa do Ao' ilustre . yisitante que, é pes-] '\IVRE" - Creanças maiores
sr. Otávio Schief'Ier, representan- soa muito benquista por -suas re- de 5 "�'llOS poderão entrar ás 4 30
te comercital.

Ilações
tanto naquela cidade com horas.

'

Sr. Felipe Boabaid entre nós, desejamos feliz, per- - ODEo'N _

Vê passar hoje o seu aniversá- manência em nosso meio. Ás 8 horas
rio natalício o sr. Felipe Boabaid, NOIVADOS Colossal Programa Duplo
do alto comércio desta praça. Pelo nosso brilhante confr-ade 1) - Jornal da Téla - Nac,
Sr. Luiz da Costa Melo de "A NAÇAO", de Blumenau. RUAS DA PERDIÇÃO
Faz anos, hoje, o nosso distinto Arno L.ippel, filho da viuva D. He- com

e estimado coestaduano sr. Luiz lena Lippel, pertencente ii tradí- Gary
-

Gray
da Costa Melo, Contador Geral do cíonal família daquela cidade, foi: Grandes aventuras no velho e
Estado aposentado e destacado pedida a mão da gentil senhorinha romantíco . Oeste!

-

\

procer'udenista. Adelina Jacques, elemento de re- Uma surpreza por minuto
Seus numerosos amigos e admi- alce. da nossa "jeunesse dorés",' E'LES PAS.�ARAM POR AQUI

radores que muito o estimam por
filha 'do sr. Alvaro Jacques e D. com

seus dotes pessoais 'lhe preparam Horaçilía Camargo Jacques. -Joel Me CREA) � Frances 'DEE
para \lloje si;gnifiaatÍvas homena- Aos noivos auguramos um futu- Charles B1CKFORD Joseph
gens ql�� evidenciarão o quanto ro repleto de felicidades.

.

CALLEIA
é benquisto na sociedade local, NESCIMENTOS Uma obra-prima no genero!
Merecidas serão por certo, es- CELSO RAMOS NETO Preços" Cr$ 5,00 e 3:20

sas homenagens ao aniversariante: O lar do nosso. prezado conter- "Imp, 14 anos"
possuidor de coração magnânimo rêneo di'. Oelso Ramos 'Filho, COm- - ROXY _

sempre, afeito ao bem e ás provas petents e operoso engenheiro e de Ás 4 e r8 horas
d'e amizade e confôrto. sua exma. espôsa d. Marir3J Júlia Programa Colosso

Os' ite "-o Ef3T!\.DO" se associlfIrr l\{ed.eir.l),§,�RI!illQS, .aoha-se enriqueci - 1) - A 'M,arcp.(!, ,lia V�dla - Nac,
ás Inequívocas manlf'estações de ao .com

-

o nascimento, ontem, na A mais feroz caçada a um bo-
apreço de seus numerosos amigos Maternidade "Dr. Car-los Corrêa", mem!
e lhe enviam, neste registro, cor-

do robusto pr-imogênito Celso RJa- Pistolas nas mãos dos homens .. ,
diads abraços com votos de felící- mos Neto, e o velho "far-west" com seus pe�
dad,es" O "Tstado" feljcita o distinto dgos e suas aventu.ras!
Vva. Estelita Garcia casa}, desejando ao querido pim- ELES?ASSARAM POR AQU:_IA ,efeméride de hoje ,registra o polho os melhores votos d,e' felici- com

aniversário natalicio da exma. dades. .ToeI Mc CRE� - Fpa.nces' DEE ..:..
vva. d. Estelita rQarci!3J,' virtuos.a Charles BICKFORD .

senhora muito benquista em nos- Um eletrizante "western"
sos meios sociais. pleto de lutas e torcidas !
Gozando da' estima de tôdas as DELEGADO SACAZ

pessoa's de suas relaoões 'a distin- com
ta nataliciante será alvo, pela aus· AlIail LANE
piosa data, d,e expressivas mani- Lutas. .. Torcidas .. ,.
festações de

•

simpatia, ás qHais, FINAL do ,espetacülar seriado:
por ju;;tas: nos assocíamos. OS PERIGOS DA REAL, POLICIA'
Srta; Mara' Améli'!! Azevedo l\WNTADA

re·

Natalícia-se, hoje, a s,enboriIiha'
Maria Amélia Azevedo, filha do
sr. Cap. Idilio Azeved'O e de SUa ex·

ma. espôsa d. Zoraide Azevedo.
Pelo transcurso de tão festiva

dath, a aniversariante re0eb�rá
cumprimentos de suas numerosas

amiguinhas e l'amilia'l'e.s, oferen
do-lhes uma festinha.
D. ClÍams Salmn José
Ocorre, nesta data; o anÍ\r,etsá

-

1'0 natalicío da exma. sra. d. Ch'ams

com

Banon.
Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
" Imp.· 10 (DEZ) anos"

- IMPERIAL
ÁS 5 e 8·hora;s

... e o sucesso. continua! )

MINHA POBRE
•
MAE QUERID.N

,r.

,

oom

Rugo deI CA,RRILL
,- Emma GRAMATICA.

No Programa:
\

1) - A Marcha da Vida 239
Nac.
2 - Cabri.olas sobr.e a néve

short.

Preços: Cr$ 6,20 e 3,20
"LIVRE" _. Creanças maiores

de 5 anos poderão entrar ras 5 hs.

Novo elDbaixador da
Tcbeco ..Bslov8Qula

.

no Brasil
'

,

RIO, 5 (V.A.) I E .aguard-ado
de Londres, por via 'aérea o novo

embaixador da 'rcheco-Eslováquia
no Brasil, sr. Jean P·eon, que de
verá chegar no próximo dia 7.

P_anelas de Pressão' ARNO'
,
a Cr$ 510,00

Grelhadores Etétricos
a Cr$' 300,00

na
.

Eletrolandía (
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1 Dr. (LARNO G.
GAI.LETTI

ADVOGADO'
Crlm•• oi••1

OOlUtltulçfi.o li. Socladad.
HATUIUlLIUCOE!
Titulo. D.alarat6.1�

EIorlt6rlo • •..td.nola
Rua Tha.d.nt•• n.

FONE •• 1488

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

DR.I. -LOBITO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
fitll de Medicina. Tisiologista e

Tisi(>cirurgião do Hospital Nerêú
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-uuerno e Ex-.
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Sehmídt, iS8
Oonsultas.s díarlameate,

das 15 às 18 horas:
R�s�: Rua Durval Melquíades,
28 --- Chácara do Espanha,

...reune som ... acabamento ..

solidez... 1tÓ' piano perfeito!'
Além de várlM mOdêlos para
pronta entrega ... êste maraVl

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo- através do plano de
pagamento a longo 'prazo!

..

8vhwartzmauu
REPRESENTANTE
para Santa Catarina

KNOT S/A
CX. 134 - Tel. KNOT

/ ,

Praça 15 de, Novembro n.20
2°. andàr

.

Florian6polis

TINTAS PARA PIN11JRA·
,

CO:rTOMAI

AgeDCia Oeral p 118 St8. 'Catarina
Rua Felipe bt;nmtdt, 22-Sob.

Cat�a Postal. 69 - f.. ·Ploteclora· - FLORIANOPOLIS
r' �

côiiPiNÚÍÃ&�T:fjI4T&mm&;r&.�
n

_

fadada em 1870 - Séde: IAIIIA

'.: IN:I: :.=::.�::- . "�o Dr. '·Newton 'd·Avil.'· ,

,CAPITAL. RESERVAS •••••••••••••• ere 10.100.188,10 CInI'IIa ,.,...1- Doe.c.. d. s..Ia.-

ReapolLlabUdadea •••••• •••••• •••• ••• ere 1.171.401.711,17 ru - �toiolla_
Receita •••••• • • • • •• ••••••••••••••••• ere 17.05I,J41.so

' Fletrleldaie 1Iéd.lea

Ativo •••••••• \...... ••••••• • •••• : • • • Crt 142.178.101,10 Coualtório: Rua Vitor lIeirel.. •.

Sini.troa pagOl 'DOI 6ltimoa 18 �OI •••• Clt "'81'1.11',10 • .; Telefone l.so7

Reaponaabilldadea �".... •••• •••••• ••• Clt fl.7H.(Ol.....,tIo Conaultas: Aa 11,10 hora e t tu

Diretor..: I. do 11 horas em diante

Dr. P.JIl�IaUo d'Utra I'reln 'd. Canal". Dr. Pra........ IA. Relidência: Rua Vidal Ramo••.

,

AllfUo M•..,na. Dr. Joaq.l. B41rreto d. Anilo e lo. ,UreL ,. - Telefone 1.421.

.....
-

...-.-:..-r....- ...--:__
-

...-_-...
-

....
-

...-J--...- ...-----...
-

...-_-_'_-.-.--'-t-.JI7J1J7_T.....
-

........... _ •• _ u�. _ u ••

Dr� MárioWendh.usen
.iIaNa .MJaa Ce &dai_ • erIa_
OOllftltór1o - Bua 3010 PlDto. 1.

Telef. IL 7.
,c;:n.alta du 4· l. • .....

......IIIIia: �eU,. .......... .. ..
T". n.

I ORA.. WLADYSLAWA WOLOWSKA HUMJ
'e \

DR. ANTONIO DIB MUSSI
Médicos ,

"\,: ;�v,· oi"

Cirnrgià,;,ClInioa ,.,Geral;.PartM· ,.

I

Serviço completo e .speeialisado. das DOENÇA! 011 '

SENHORAS, com modernos método. de diagnóstico e tra

tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - BALPINGOGI\4F1A - II�- .

TABOLlSMO BASAL
.

/,.
'

.

Radioterapia por -QJl'dali 'curtu-Eletroeoqulaolo
Raios, Ultra Violeta e Infra Vermelho.

üensultõrío: Rua Trajano. nO f. fo andar - Kdiflclo
do Montepio.

Hor'rio: Das g 'S f2 hora. - Dr. IIU8Il.
Das i5 á.II ts horas - Dra. Musal.

Relldênoia - Rua S.n� -Dumont, B. Apto. L

m�ANHIÂ .

D ROS CONTRA
� ACCIDENtE� 0'0 TRABALHO =fi

SItOI! SOC:'A�'

PORTO ALEGRE

RUA VOLON ,·ÁRIOS DA PÁTRIA ,H.o 68 • t.- ANPAA
CAIXA PO$YA&.. oiS •�c)NE 6840 • flUiSRAIIAIl: -PROTECTORa.

Tran.porte. reqularea de eQrgá. cl r J t, te d.

slo FBANCISVO BD SUL para NOV4 f081
. (nfol'mag,õ•• gomo. Agent...

.

fPlorlaoÓpolt. - C.rloa HoepckeS/A - 0[- Teletone 1.212 ( a: ) �. ! de.;
São Pr.nci.co do SIII- Carlo. H�epcke S/A -cr - Teleion� 6 \t):J � IMAClt
I

.

_------,.-'------ ----------------------_....:._-

o Sabio

RADIOTERAPlA -,' c' '. ",.',

RAIOS X.
DR. ANTôNIO MODESTO

Ateade, õriuae.te, •• H...... euwa..

Dr" ,-..Lins. Neva - DJ� .P.olyd.oto..f. _s"_IJ.i.a.
tire_r .a lIaNr""" e _"I.. •• ..:11.. . ,anou.

a..,ltal de Carlc1&à. te HOIIplta! d. Carldad. de .......

CLlNICA DE SENHORAS - Gl- rlanópoD.l. Aaaiatente à
'

RURGIA PARTOS �

.

MatetDid'àd.
I....Óltico, controle' 'e tratamento

spect.lludo ela Iftvid!a� Dletar·

toe d,a adoIetdncia e d. menopau
.. PertubaçÕN menatruaia. À��'"

Ulç6e1 e tumorea do ,.pare�o gent·
ti femlniuo.

.

'peraç&!a do atero, o.,irtoa. trom
u� tl.l)endice. h'rniu, varUea, etc.

lrartPa )jlútica; do 'Pêrineo (R
vu)
l'SISTENCIA AO PARTO II on

. RACõES. OBSTttTRICAS
,..açO gl�area. Urol�' 0,,6
to«. biPop.... ';tc.)
lt.turbioa oenOllOll - tr.ter1Udad..
. Regimea.
�uoltório R. Joio PInto. , - .101.
m \

R..id. R. 7 de Setembro - .dH.

nu e- Souu - TeL 848.

loeIIÇd dOI ór,iol lntel'DOII, _ ...
elabnente do coraçio • vuoe

Joeaçu da tiroide e demaJa· ......
dulu lnier.....

-:J1alca • cirurgia' de HDhorae -�

Part08
mIOTERAPIA - ELECTROCAJr,.·
DIOGRAFIA _! METABÔLlSllO

B��,< '

fO�O DE CONSULTAS: -

D1A11amente das 15 .. 11 ho
ruo

CPNSULTORIO: _ .. '} :1
Rua Vitor MelreI.. L II .�

Fone manual· 1.701
aaID:&NCIAs

Avenida Trompowlkl •
.

.

Fone manual 7tI
-------------------------

)0,. Roldão (on,on;
•

�GI� �ZXtisTIAS�: �:
NHOUS - P....TO.

�.-Ia hnJIWe ....
.. 'II UllnnIdde 1'nII.,
.ab foi ueieteDte par ..,... - a·

...... artr.ico do Prof. ....
.

CentIl ••
çar.r.la da ,.t6aiqa • .... ........
.. lateItiáoI deIpü • � -
ia. riu. ,..6.... llaip. ....
...doe • "_pu. Van-a.. ldúI>

eele, ....rts. .' .

Celaaltaa: De. , I. 5 ,. ,,.
...u,. Selualdt, 21 (ahae .. CMl

l'uef1O). Telef. 1.1'.
Rlll4luia: Rua � 1..... ,,.;

TeIIIf. II. 764

Dr. A. S.ntael.
(�rmaQO pela Paçuldade Raato
II&! de lIedlcina da UDinratdach

do arutl)
iUd1co por concurso da AaUttIt-,

c1a a Petcopatas fdo DUtrito
Pe<!eraJ

h-interno de 1I0spttal l'II1QuIfr"
trtco e IlaDtcODl1o JucUciI.t1o

da Oapital PederaJ
h-interno da &anta O... de III·
l8l1c6:rdla do Rio d. J�
OLtMOA IaDIOA - _DODO"

lOBV08A.lS
OOnsultDr1o: �cto .t.m6IfA,

.r.to - lIala ••
l&e81d'nc1a :

Avenida Rio Branco, 144
Du Ia .. 1. bona

Telefone:
OODIJultórto -, l.ft...
...tdjlnc1a - u. .

Dr. Paulo Fontes
Clbicd • oparll4or

.-altório: Rua Vitor KllnIaI. ...
Telef01ll: 1••15 '

l)oual_ da 10 II 11 • 1&1 U "
• kft. aeeldfaela, tua II�,

IS. - TIIefoM: 1._

/0-1'.Milton Simone Pelei"
Clinica Cirurgica

•ol..ti.. d. Senhor..

CIRURGIA GERAL
,.. Serviços dos Professores Bene

lteto ÍIIontenesro e Piragibe No·

,.. gueira (São Paulo)
_

OOJlllultu: Da8 16 ii' 17 horu
R.. Fernando Machlido. 10

o 'A.LlI DO ITU.A.I
Proeue...........

.

PrograMe,
lJ'VRARlA .,. Uva..ma

.OIU
•••••••• • ••• • ••••••••\ oe.-

CA8.u li TJDB"'''
PotIlIlIe V. .. coa. 011 cern..e __

Yender?
Nlo encontra oo�prador'
·I:ntrepe ao IlIcrtt6rlo "I"

7

I
L L. Alva.

.

.11& DIoIIoIe ••
>'

Dr. M. s. Cav,lc�nti

"VIRGEM ESPECIALIDADE" da
elA,WETZEL"]I�!) UST ft( '-L·JOIN V"{ L f� �. (��raa

"OR�A A ROUPA BRANO.DISSIMA

!

•
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U ESTAPO- Sábado, 6 de Janeiro de 1951
--------------------------------------:------------------____"..'

··�LUBB "BeIB "BB AGQST'J
. ,'PROGRAMA PARA o MÊS DE JANEIRO .

DOMINGO DIA 7 - "SOIRÉE", COM INíCIO ÀS 21 HdRAS. SABADO DIA 13 ., '''SOIRtE BLANCHE" DE 1951, PARA R�PEnR E ULTRAPASSAR O

GRANDIOSO SUCESSO ALCANÇADO NO ANO PASSADO. DOMINGO DIA 21-- "SOIRÉE", COM INíCIO ÀS 21 HORAS. SÁBADO DIA 28 - PRIMEIRO GRITO
DE CARNAVAL DE 1951. - TODAS QUARTA-FEtRAS, DAS 20 ÀS 22 HORAS, "SQIRÉE MIGN()N".,

o SUL DO ESTADO" -,

I. �LORIANÓPOLIS\
INCLUIDO NAS ROTAS

, ri

��" �[��I�[��� ibllARAO
1r�©

.ti. NOSSA COMPANI:IIA
:..., i

'.
.

I "j
PORTO ALEGRE -

I

• t:

Cristalaria Cruzeiro'
.,

'Reoresentante Exclusiv,o

A. 'TALARICO \�

I

,.I!�:.'.;1�
I.'

,
�
,',
!

;rRa'� Deodoro n 3 (:;obrado)
Exposição Permanente de·

VIDROS PARA CONSTRUÇÃO, TELHAS TIPO MARSE, ,

_' "LHES, LAPRILHOS, 'PAVES E 'I3LOcbs� ARTIGOS PARA
"••, n'\" '"- "FARMA'ctAS; LABARATO':RIOS'�_ HOSP:fÍPALAR, ARTl� .

GOS . DOMÉSTICOS, BAR E CAFE'.
ACEITAMOS ENCOMENDA DE QUALQUER TIPO DE GAR-

.

"R;\FAS e CRISTAIS EM GERAL.
,

I

7'!E-l.HADO

ONDAIII
DURAVEL

• Elaborado com malerial ·belumlnoso
.

inallerável e fibras de alIa resistência.
,
• Recoberto com mineral refratário. '

• Moderníssimo sistema de labn'c:aç4o
norte-americanca. .

• Pesa i.V, Kgs. apraz. por ml2.
• I.oOOmts2.lransportam-se làcilmeDto em
Um· camiahão pequeno.

• Requer mui pouca madeira para na
colocação.

�CONOMICO
• Baizo custo inicial.'
• Grande economia no transporte.
• Madeiramente levíssimo.
• Colocação fácil .com pregos como..

ONDAIIT�;A
L..'�IJJ=W;;!W C A I X A .P O S T A L 3 3 9 8 _ SÃO PAU L O

Distribuidores Pro' Santa Catarina:
CAR.LOS HOEPCKE S;A

----

I

t MISSA DE ,30 DIA
ARISTEU- PORTO\ LOPES

A ramítía de ARISTEU .pôRTO LOPES convida aos pa
rentes e pessoas amigas para assistirem à missa, naIgreja São
Francisco, -�s 8,30 horas, do dia 6 <lo corrente, pelo transcurso
do 30° 1jia do seu falecímento, confessando-se', desde já, agrade
cida aos que comparecerem a êsse ato de fé cristã.

Recreativo 'Vlobe
CODcordf8

Com inicio .

as 22 horas de
sábado, dia 6 do corrente este
Clube fará r-ealizar em seu sa
lão" grandioso baile.
Ao que' convida a todos os

assocíados e não associados
para J.sslBtirem esta reunião
dançante..

N!io de esmola nas ruas. Auxilie
as associações beaerícíeirtes.

. Para colocar SOLA
em seu Sapato

PROCURE

Oswal.do
telefon es 1'536 e 1324

P.15 de .Novu.zâ- 2';andar'
--------------------

,

B A L_ I.A. N C� A' ,�
Sua balança precisa de conserto, ajuste 9\1 reforma ?
�Dispomos de mecânico especializado na Fábrica,

"�o , � - Filizola, em São Paulo.. 'o." ",;', -.;.

Machado ,& Cia. S;A--Comercío e Agências
. :Rua João Pinto, 12 -.Florianópolis

Telefones 1362-1'500-1658

Crédito Mútuo Predial

,I,

I
(. <

I' .
'

,I Viagem com segnrançae rapidez"
.

. �
só NOS CONFORTAVEIS l\lICRO-ONIBUS DO"

<

RA?IDO «SDL..BRI·SILEIBO»
Florianópolis - Itajaí ....:.. Joínvílle - Curitiba

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua TEmente Silyeira

CIM·,ENTO BELGA
Dji,pômos de' uma partida :'le slmento belga, sacIaria:

de seis folhas,' vapor em descarga. Preço para embarques'
de Sar los ao interior e Estados C ,'S: ;;0,00 por saca posta

\

I

vrlg;io. Pedidos à

SOCIEDADE COMERCIAL DIT. MATERIAIS LTDA"

Praça Antônio Prado n. 9 - '15'> anda,' ....:. sala 1.505 .

fone: 3·5983 - Endereço Telegráfico: :30COMA -: S. Paulo

Comunicamos aos nossos prestamistas e ao publico em geral, ·que
eni virtude de já estar novamente funcionando a LOTERIA FEDERAL,
reiniciaremos nossos SORTEIOS normais a partir de 'dezembro,' em

dÍanté mensalmente, pela ultima extração de cada mês.
, \

,

'Outrossim comunicamos que· por determinação do Sr. Fiscal de
I

.'. Clubes' de Sorteios, fica esta Sociedade aguardando o despacho da au

toridade competente para designar a data da realização dos Sorteio.

aft.azadOS, face a paralisação 'd"à LOTERIA FEDERAL, agora já em no-

vas atividades.
.

-

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

I ,
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PARA VOCE, AS QUERIDAS E, FESTEJADAS ARTISTAS VELMA VIRGíNIA RICHTER E FANNY WANDERLEY ESPIRITO SANTO, ORGANIZARAM UM LINDO,CON-
t�RTO DE PIÁNO E 'CANTO, -OUE SE 'REALIZARA À l(f DO CORRENTE ÀS 20,30 HORAS� NO TEATRO ALVARO DE CARVALHO� - ALEGRE ,E HONRRE COM
SUA, ,PRESENÇA ESSA BELA FEST� E ESTARA CONCOR!RENDO ASSIM, PARA,A'AQUISIÇÃO PE ALGUMAS GRAMAS DE STREP10MICINA ---- O REMÉDlO-ES-

,

,

"

,

,
PERANÇA DOS TUBERCULOSOS.

�-------------------------------------- � � .-L � --------------------------.-------�--------------. I;

Possivelmente DO decorrer deste mês o início da construcão da qua-,.�
dra de-«Basket�Ball» que acolherá' os maiores {(Basketb�lIeres» �o Brasil;::'
luxAíJiO dO '. Goyêrno�Federal � Dido ::�ãtll�eorará ColégiO Nossa Senhora, em angeliQlo�,empresas de ,mlne,raçau do carvao HOLLYWOOD, 5(U. P.) - Par- ,Angelin�, Iocalídade pi�t�resca, IcO!�.um cl�a extreni8:1(;:t,
RIO, 5 (V.A,) O Presidente da Republica assinou de- tirá; e.m M(U'ço proximo_ para a mente saudavel, de uma quietitude quasi malterav�l, ab���O�tf;íL'

ereto concedendo auxilio financeiro ás empresas de mineração A.mcr,lca do Su� ��w dtrou!:'dde da pela Mãe de Deus, cuja Gruta, devotos romeiros vlSltam,.';:;
,

, ftlmagem encall�e:O'uua e .p11V u- , .

t t te iedí R
.

ha Cel t ote
-

au- o'

de carvão do Estado .de Santa Catarina. ziz' fi, fita "Panamericaa '\Vau". I�� ",errup amen para p� 1: a am,.' es e pr çao e,
'�

,

__________ .: •• __ ._; ••• • • '- __ (_ Terá sesta como enredo a "caça- XIlIo, tem dentro de seus Iímites o coíégío Nossa se�ora, d�:.;,." ..

IPI,.�;,
..

�.�. -AI�ÊX·ANDREh.-liÔRG.-ES z; ': ��::::/e:e�:o.· :: J!::� =�":=":t:��oJ=:::'= :e:!::���.(;.�'__••
' ....11 • 1'0 e ,volta, com paradas em Ou decreto nO 842, de 22 de "Novembro de 1950 fOI lhe concedídos.,"

, ,.' , "llssa da '7° dela' iras capitais latino-americanas, .

" ',> 7';

'. l' ..' ,
..
'1,.

_

t E' o produtor Matty Elemp �lo,�overno do Êstad9 o",çurso Normal.Reglonal que,',f'UIt-',,'é,,'
HeItor Wedekm dos Santos e famílía, Estevao P. santos-e p1'eienc!e' incluir no fim destaca- cionara com,o nome de Curso'Normal RegIonal Nossa Senho··.}

família, João M. dos Santas, (ausente), e Edgar Pedreira e ra- das figuvas da arte de cada" ra. . .....: <,<te
mITia particípam o falecimento de seu cunhado .e.tío ALEXA,N- visitado, como, do Brasil, Bidã .As críançaa.recebem.no internato e no, externato uma'.$_Ó:�::;:':;_, .�

DRE BORGES, ocorrido ultimamente no Rio de Janeiro,' em Sauãó. lida educação. Pel� situação do Colégio, as alunas aproveitaIÍL;:f
consequencía de um acidente, e 'convidam as pessoas de suas bem as aulas que são mínístradas P._Or concíencíosas Pl'Ofe$��i"
relações para' assístírem á missa que em sua intenção �erá .ras religiosas.

'

')",
rezada na Catedral Metropolitana no dÚt 10 do corrente, aIS,'UADO �,' Os pais que desejam para suas filhas um internato co.�:tr
quarta-feira), ás 7,30' horas.: la todo o contôrto, e preços módicos, díríjam-se á' Revda Irnla�'"

.

. E, antecipadamente, agradecem o comparecimento a esse QUE NÃO QU " Superiora qúe lhes dará as mformações necessárias.
.

;t e. f

a;;�i;;;; ;;�lcIPal We· Florianópolis .��AC".AIl
,

I

•

" ----;f'
EDITAL inscrita, ex-oficio, de coní'ormída-

HaVendo mudado sua agên-
' > •

"De ordem do Snr. Prefeito MW de com a legislação vigente, a fun-
c,'.

.nicípal, torno público, a quem in- cionária interina Natércia -Lemos cia e séde para, a rua Felipe "

teressar possa, que foram marca. Müller. tome Schmidt n, 14. Telefone 1053, .

dos OiS dias 9, 10, 11, 12, 15; 16 e Ao ensêjo, ficam convidados os RHUM .r:
A T. A. C. - Transportes Aé-.

17 do andante para que nêles se, mencionados candidatos para, no
reos Oatarínense S. A: espera

realízem as provas das matér-ias dia 8 dejaneiro próximo, as 10 ho-
.� continuar sendo a preferida.

exigidas nos concursos para pro- ras, comparecerem' Ià Diretoria de CREOSOTADÔ
vímento em cargos da classe íní- Assistência Municipal,. onde serão
cíal das carneiras de Escriturário inspscionados pela Junta Médica
f Oficial Administrativo, do Qua- Oficial.
dro único do Município, pelo que E, pará conhecimento, dos inte
convoco -Og candidatos inscritos 'a ressadcs, faço publicai' êste' no
comparecerem nos dias acima men- "Diário Oficial 'do Estado", afio

clonados, ás 9 e 20 horas respecti- -xando uma cópia.' .na entrada' -prm
vamente, no .andar superior do edi- cípal desta Prefeitura.

.

fício da Pref'eítura afim de sererq ]: Prefeitura Munícípal de Floria-
" .

submetidos aos exames a que estão nõpolís. 'em, 30 de dezembro de

sujeitos, na ordem seguínte : 1950.
\

Dia 9 - Português; Mcmuel Ferreira d.e bLelo - Se-
Dia 10 - Dactilografia; cretárío Geral.
Dia 11 - História do Brasil ; I

' p'r'emoço·es daDia 12 - Corografia dó Brasil; '. ,raso
.

-

I Dia 15 -'- Matemática: EDITAL Pa'sta' da 8u'br','a TERÇAS-FE'IRAS - Fpolis. - Curitiba S. Paliltl
Dia 16 - Noçõés de Direito Cons� Façü saher, a quem interessar "ti - Rio. - Saída ag�n:cia 5,30 horas. .

'"

titucional - Administrativü - Ci- possa, ql1e, pór despacho exa,I1ado RIO, ,5 (V. �.) ,- �.presidente da,
'

- Fpolis. -.- Curitiba _ S. Paulo e Rio. Saida agên.'
",iI e Penal; pelo ,sr..Pr,efeHo, no dia 12 do cor- J;tepubhca ':asslllou 'decr:et� na pas- 'ci� 1115 horas.

\ , , ',\

Dia 17 � Noções de EsuatisÜca. rente, foram inicd�os n,!)' concúrso ta da Guerra promov,endo a gene· ". .

. ,_

Comunico, outrossim, que o cpn· para provimento epl cargos da clase 1'al de Divisão. Os generais de Bri- ---- Fpohs. - Mafra - CUrItiba .,- Itarare - Saa.

cúrso será regido pelas Inslruçõ,es se inicjal da cíl1'r,elra de Escritu· gada da res'er�a Denis Desiderato., Paulo. (Ida e volta) - saida agênc.ia 7 ,horals.
",

especiais aprovadas l}elas P.orta- rário, do Quadro único do Muni· Horta Barbosa ,e Ràul Silveira de, QUARTAS'FEIRAS ---- FpoliS-. - Curitiba - São PaulO'
!'ias ns. 29 e 30, de 3 de Novembro cipio; os can:didatos,. seguintes: Melo; ao. posto de general de Bri- _:" R'io�' Saida agência 9,30 hora's. _'

,
'

de 1950, e publicadas no "Diári{l Aida da Silveira, Rodolf.o Fernan· gada o,S coroneis ,de reserva Alber· QUINTAS-FEIRAS � Fpolis. _.Mafra Curitiba
Oficial do Estado" do dia 13 do des Neves� 'Ney Barçel{)s Ferra'I'i, to Matos Silva Nelio Cosba Gonza-

mesmo mês e ano. / Hohertq Waldir Schmidt, Waldir lez, João Felip� Bandeira de M,elo, Itararé S. :Paúlo (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.

E, para que ninguem alegue ig- Marcelino, Waltrant Kimmel, Ro· Jo.sé Guedes Fontoura, .José Fausti�
,

L. ,FpQliS. ---- P. Alegre - Saída agência 2,30 hóras
norância, faço publicar êst.e, no sina D0l1n,er Neves, Carlos Angelo no dos Santos e Silva e Rosemiro

-

SEXTAS-�EínÃ� .....:. Fpolis. ---- ,Ouritiba ---- São P��l(J,
�'Diário, Oficial do Estado'; afi.!·F,edl'igo, Joê Puerta Kersten, 'Sadi de Freitas Marinho. Tambem ou·

- Rio.'� Saida': :ã:gência 5,30 horas.
d Ó

• 'l d
'.

S 11 El M' B' w· IdO lros oficiais superior,es -.foram pro- '.
.

. ..

xan o uma c pIa na eD;ra 'U pnn- ,e
,

. za' ana . ahslla, a ma ,.-.:. Fpolis. S. Paulo _ Rio _ Vitória _ Salva�or
cipal desta Prefeitura. Cordeiro, Walda Maria Lohmeyer, movidos a coronel.

-;- Saida agênci� 6,30 horas.
,'prefeitura M4nicipal de Floria· Marta P,ereira Viana, Aurea, Zaca· A esmela dadl!. n'as ruas agrava F l' . '

. ,

I' .c t' G I
.

d R ,�"l P R'
-

-

- p0 IS; --:- Jomvile -:::.,.MaJra -- U. da Vitóriá'�,cmllOpo IS, na ,oecre anu' era, aos nas' a osa e iV 1 san ompeu I� Ó problema' da .mendicancia.
2 de janei.ro de 1951.,

.

bas. Lajes (Ida e volta) _::_ Saida agência 7 hQras. '

Manuel Ferrei1'a de Melo - Se· Ou�rossiI1'l, faco público'que foi (;ombala a
' SABADOS - Fpolis. - CUritiba -'- ,S. Paulo - RiO -

-cretário Geral. .inscrito, eX'oficio, de conformida� Saida agência 5,30 horas. ,

EDITAL d,e com ,a legislação vigente, o fun- .,

Broo"uite ,A. Fpolis. � Mafra _ Curitiba _ Itararé �(Sã�
Faço saber, 8;, quem 'int,eressar cionário interino Mári.o Lobo. .., .

?aulo - 'Saida agência 7 horas.
possa, que, por despacho exa,nado �ü ,ensê,jn, firw.m convidados 0:8 tonifica.ndo a.s vias respi.
:nelo Sr. Pr·ef8Ho, no dia 12 do cor- mencionados candidatos ,p.ara, no DOMINGOS ---- Fpolis. ---- p. Alegre Saida agência..,

, ratôrias
['ente, foram inscritos no concurso dia 8 de janéiro.próximo, às 10 ho· 9,30 horas.

?

'Para provimento em ca,rgo da elas· 'ras comparecerem à Diretoria de A Bronquite é uma porta' ah'lrta MACHADO &. elA S. A. - Comércio e Agências.
'se inicial da, carreira de Oficilal As;istência 'Municipal, onde serão à graves enf�rmidades. Corte (' ma) FLORIANOPOLIS _ Rua João Pinto, 12 ---- Telef. 1.500�
Administrativo, do Quadro Único inspecionlados de s3Júd,e pela Junta pela raiz tomando' "Satosin" - po- BLUMEN.A,.U -� Rua 15 de Novembro 1.326 _ T�le:D. 18'",do Município, ·.os candidat,os se,- Médica Oficial. deroso. anfissético e desconge,llió.

.

t A'd d S'l' R d lf E I' t d
.

t ITAJAr - Alvaro Luz ---- Rua Dr. Lauro M.uller, 26,gum es: I a ,Ia 1 velra, o o o , para eon l,eclmen o os m, e- nante da traqueia, bronquios � pul-
F'ernandes Nev,es, Ney.. Barcellos :ressados, faço publicar êste no móes. "Satosin" tem efeito r!l.pido. Telef. 211. �

•

F,errari, RobertoO Waldir Schmidt, "Diário 6ficial doO Estado", afi·, Fluidifica,o catarro, diminue-a tos- SUB-AGENTES em Laguna - Tuba�ão __; Criciuma
-Hélio Abreu, \,\Taldir MaTcelino� I xando uma cópia na euLrada prin· se ,e torna 41, respiração livre e f.1.

.
,

','

i\Valtrant Kimme,l Rosina Donner cipal desta Prefeitura. cil. Nas Bronquites asmátiças"cro· V.ENDE,M"\.SENeves, CarlQs Ang'el.o Fe,dr'igo, Elza Pr.efeitura Municipal de Fl.oria- nicas ou. agud�s "Satosin" � o seu
�iMaria Bntista, Hénrique )3itterí· 'nppolis, em 30 ,d,e dezembro de remédio de confiança; Peça ao sec

'COtp·t de Bona e, \Vilson, Pompeu 1950. farmacêutico "Satosin" _ c domi.
iRibas. Manuel Ferreira d/e Melo _ 'Se· nador das gripes, tosses e broflQui. Capeca, nrs. 152 e 158 •

. Outross�l�l, faço ,público que f{li creLário Geral. teso Tratar à rua Saldanha Marinho, "o 18, diáriamertte.
..a.r...J,i � .:�

,/
'y

'to "

"'"' 'I

,
Fundada em 1927

.

• COIlforto. ,;;-: ,Seguança - :Rapidês
, ,.,'

Ndvos HORARIOS .,'

., .'

-::, :- s
. �

;,SEGUNDAS-FEIRAS - Fpolis..-. J-oinvile· - 'Mafra"''':''',.
U. da Vitóiia - Lajes (Ida e volta)'. Saída agência 7 ho:'f

As residências, com grande areâ d'e terreno, situados à rua Frei

)

f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� �.� ) �t �

l'Trasnporles Aéreos Calarinenses S.8. i
�

.

fi 'Agora, sob' I! orientavão técnica da �rnzelro do Sul t�I·' ESCALAS: :!:l:: l::''''

.:.... ,... :As SEGUNDAS, QUARTAS E
. SEXTAS-FEIR:A�: . ��I.' Rio-Santos-Paranaguá-Curitiba-Jolnvíle=-Itajaí �:..�� Lajes e Porto Alegre. �t"I: �••..'+

�..... As TERÇAS,' QUINT�S E SABADOS:. . ,

.

. .

-,

�:..��. Porto Alegre-Lajes-Florianópol!s-ItaJal-JolllvIle �tt. Curitíb.-P.ra�aguá-Santos e RIO.
:�

i Modernos e possantes aviõefOouglas tiJ: "Tarifas reduzidas �i.�.. �>
I �t"�� TRA.FEGO MUTUO. COM,: �t"':

R �.'+::: Cruzeiro do Sul- ·10 �i.�i� Savag·�POfia Alegre x�:'+, M·d
'

..�.(t'+: Pluna,_ onteví eo ,$f

...�.��
:.'�. �...�� PAS�AGENS E CARGA �i.I:' ��

� Florianópolis t Fiuza Lima's Irmãos i�.'+ Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565 �+ Y� ��

�f Agência CRUZEIRO DO SUL �i·
".'+ ., Rua' João Pinto 12 � Telefone 1.500 �t"� ��y :.

i \' !! ptt�!aJ�r;eira����) �p���!" *,' ;�j Em niômeôan:' Acência
"

tru-úi ró- d07'SU1"" -;'-,�' ,;�i� Rua islde Novembro, 1326-Telef. 18 "., .' :!:��

I�

. tt· Em JoinvUe: Soco Comercial "Millas" Ltda. 1:
. J..�. Rua do Príncipe, 482- 'I'elei. 455 . �:..�:.

-� ,. �t��. Em outras cidades do Estado com os sub·af(�lltes �:.��. da CrU2f!lrO' do Sul �••1: \
, .•:.�:�:�:�:+:+:..:�:..:..:++:..:..:..:..:..:..:..:..:�:..:�:�:�:._.:�:�:�:._.:�:�t:�:�:�:�:�:�)_+:..:+_1
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JUIZO DE DIREITO DA CO
.

MARCA DE TlJUCAS
Edital de praça com ,o prazo

.

de trinta dias
O cidadão. Carlos Ternes, Juiz

de Paz no exercicio do cargo de

Juiz de Direito da .comarca de Ti

[ucas, do Estado de Santa Catari;
na na forma da lei etc ...

, ,
.

FAZ SABER
aos que o presente edital de pra

ça com o prazo de trinta .(30)
dias, expedido nos autos nunlero
sessenta e dois (62), de venda de

bens de menores, que se processa
perante êste Juizo e cartório do '\

escrivão qjue. êete subscreve,. que
atendendo. ao que lhe f(li requerido
por Dona Maria Laurinda Reis, e

tendo em vista ao mais que dos
'autos consta, por despacho profe-
rido aos' vinte e oito. (28) dias do
mês de. dezembro do ano de mil

novecentos e cincoenta (1950),
autorizou a venda, em hasta pú
blica,

.

dos hens abaixo. descríãos,
com suas respectivas avaliações,
pertencentes aõs menores Otavio
Duarte e Irene Georgina Laurín,

da, que serão levados a público 'TpllP.gr"-'m8� reb�ospregão de venda e arrematação, a Relação dos telegramas retidos:

quem mais der e maior lanço, ofe- Julia Maria dos Santos, Pensão Central"
recer, ac:ima das respectivas ava- Tte Haroldo Saver Guimarães, Base Aerea.

rir. Adhemar Pires Almirante Lamego.Ilações, pelo porteiro dos audító,
Sardi Poles, Rua São Vicente de Paula 11.

rios, ou quem suas veses fizer; no Guarino Duarte.
dia nove (9)- de fevereiro p. vin- Nancy Rolta, Almirante �mêgo 75'.
douro ás 10 horas, no local em Joaquim Cavalheiro, Peri Olavo Bilac 122.

que se realizam as vendas em
Arcenio Souza.

. Dr. Nobrega. , •

hasta pública determinadas por Jorge Inácio, Av, Delphim Moreira 473.
êste Juizo, 'a porta do edifício da H. H. Finger, Rua do Comércio s/n.
Prefeitura Municipal: Descrição é Margarida Andrade Vicente, Ouro Preto 26.

Olindina Nascimento, ";a Major Costa, Vi.avaliação dos bens que serão lea
la" Cél�� Veiga..�.

"

�
.

. ",., .

vados á praça: '(1) -Um terreno, si.' José Rubick, Praça Get':'lio Vargas 221.
to em Timbé, dêste Municipio e Carlino Neves e f";"ilia. Praça CeI. Borgea
Comarca, com 135,50 metros de. 125.

Julia Otelo Cruz, Santos Saraiva 324.frente e 800 ditos de fundos e. a
Alma Brazanork Bulcão Vianna.

área de 48.324 metros quadrados,
fazendo frentes a Leste, na estra
da geral e fundos I a Oeste, em

terras de herdeiros de José Feli
ciano; extrema ao Norte com ter,
ras que foram -de Antonio Macha
do e ao Sul, com Manoel Jacinto.
2) Um terreno sito em Timbé,
deste município e Comarca, com

180 metros de frente e 500 ditos
de fundos, mais ou men?s � a á�.
rea de 90.000' metros quadrados;
faz frentes a Leste, na ·estrada ge,
ral e fundos a Oeste, com Domin-

. gos Teodoro dos Santos; -extreman
do ao Norte com Delaudino João
de Souza e ao Sul com o terreno
acima descrito. 3) Um terreno, si,
to em Timbé, deste mUlllclplO e

Comarca, com 129,06 metros de
frentes e os achados de fundos e

a área de 21.433 metros quadra
dos; fazendo frentes a Oeste, na

estrada geral e fundos· a Leste, no

travessão, extrema ao Norte. com

Maria Ventura e ao Sul com João
Bayer Filho, em terras de que_fo
ra de Celso Lemos; avaliados, res.
pectivamente por um mil cento e

cincoenta cruzeiros (Cr$ 1.150,00),.
um mil seisentos' e cincoenta
cruzei'ros (Çr$ 1.650,00) e setecen
tos cruzeiros (Cr$ 700,00). Bma
casa de estuque. e madeira, encra-

vada no I terreno acima descrito
, ,

em mau estado dê conservação" a�
Valiada por quinhentos cruzeiros
(Cr$ 500,00). E, para que chegue
ao conhecimento dos" interessados
e ninguem possa alegar ignoran
cia, mandou expedir o presente e

dital, que será afixado lll;l sede
dêste Juizo no lugar de- costume,
e,

.

J;lor cópia, publicado no jornal
"O ESTADO", de Florianópolis.
Dado e passado nesta cidade de
Tijucas, aos dois dias do mês de
Janeiro. do ano de mil novecentos
e cincoenta e um. Eu, Gercy dos
Anjos, Escrivão, o. datilografei,
conferi e subscrevi.

.

(a) Carlos
Ternes - Juiz de Paz no exerci
cio do cargo de Juiz de Direito.
Está conforme o original, sobre o

qual me reporto e dou fé.

Tijucas, 2/1/1951.
O Escrivão: Gercy dos Santos

"

Dr. Jose Boabaid
ADVOGADO, '

Rua'Generaf' Bjttêncourt� tt2

ASS. dos
de

Servidores Públicos
Santa Catarina

"

SERVIÇOS MiDICOS

Dr. Danilo Duarte
Dr. Paulo Fontes

- 2as.; 4as. e 6as. das 17 às 18 hs.
- 3a&. das 17 às 18 horas e ·5as. da.s

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

(doenças de senhoras em seu

conSUltório) . Aos sábados, na

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

- Diáriamente das 15 às 17 horas
- (excluSivamente crianças em
seu consultório).

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

por nenhum tratamento especiali'
zado sem a prévia indicação dos
médicos da sociedade. Nas visitas
à domicilio o transporte correrá
por conta do associado.

.,é.,_ .. .. c_':·_ \'" ,_]i.__ N�ldy Silveira - 20 Secretário

Dr. Renato Costa

Dr. Miguel Sales
Cavalcante

.

Gtl\PES' �REPlt\DAS
tome

PREOCUPADA?•••
4' \

úse -KOLYNOSI
(

RHU,M
CREOSOTADO

Não se preocúpe t. •. O Creme Dental
Kolynos combate as cáries mais ell
cazmente que os .demats dentlfrl
elos. Kolynos destrol as bactertas
que produzem os ácidos bucais, cau
sadores das cáries. Kolynos clareia
os dentes e embeleza oeorrrso, Com
pre KolYn08 boje mesmo e •.• use-o
todos os dias' .

'KOlYNOS
Combate as �árles
Agrada. mais·
Rende mais

UNTAS PARA IMPRESSA,.
COlTOMAI

� CURITIBA
.....__

lf.1.LGRA)(A. f'�05�BRAS
,,� .... _ .. �,.;::_ .

PARANÁ

K·420·P

Fernando Souza GÓmes.
Olindina Rosa da Silva. . I

Dorvalino C. Souza Teleg. Nacion,al.
Iracy Neves de S011za.

Ediamo Aguiar Rua Amarante 190. •

Arlinda Pereira, Rua Nova Trento 49 fundos.
Tomas Aquino }:a.'ltuária, Major Costa 12.
Ciornar Pereira, Silva Jardim. 35.

Empreza Havrelhuk, Dr. Corrêa 493.
Antônio de Pádua Peixoto.

Virgínia ç. de Duq Caixa 87.
Alfredo Fluzzt y familia Caixa 87.
J.vI ar-ia Ester y família, Caixa 87.
Clóvis Purper-, Rua'Felipe Schmidt.
João José Furtado, Duarte Schutel.
Maria Souza; Bocaiuva 1.
Adir Ventura, Rua Silva Jardim 185.
Alvaro Luz, Caixa 165:

'CLINICA E CIRURGIA DOS ()
LHOS - OUVIDO - NARIZ E GA�·
GANTA DO •

DR•. J. J. BARRETO
Formado pela Faculdade Nacional

de Medicina, da Universidade dP
Brasil. EX'assistente dos Serviçal
de Oftalmologi::t, do 'Professor Calda.
Brito, da Policlínica Geral do Rio
:ie Janeiro, e de oto-rino-Iaringologia,
�o Professor Leão Velloso, Hospital
Moncorvo Filho.
Consultório: Rua Trajano, na 3�

LO andar
Atenderá, diariamente, a partir do

�ia 10 de Novempro, no horário d�
\4 ás 18 horas.

CUA 'IOLUNTARIOS ·011. PATRlA .N.- oe • �._..
uai&�'M..JU.�.�.......

Agencia Geral para S.:Catarin&
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.
C. Postal, 69· TeJ. «'Protetora»

F_L.ORIANOPOLIS

Elimine a tortura da
tosse

Porque sofrer tanto? Sato
sin é o seu remédio de confi
ança. Contem

. podero�os in..

gredientes anbcatarral� e .an
tisséticos. Desde as prun�lras
colheres tira a opressão do pei
to; solta o catarro e aca�m.a a.

tosse mais rebelde. Os medlcos
recomendam Satosin' para ao

tosse e bronquite, das crianç�s

"e adultos. Em tôdas as farma-.
cias e drogarias "Satosin" -

I o dominador das gripes, tosses
e bronquites.
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na Galeria Cruzeiro durante
de devotos de Santo

uma

Antero ti· .. ti

,-

reumae-Tumulto

Auxilio fióanceiro 'às'�mprêsas �e mineraçãO �e carvão �o (stado

tu to casarão da Praça Pereira e O

liveira, na próxima quarta-feira,

di'�e1�'issermos ainda, que esta Representante do
noitada artística será realizada em belo sexo na mugisbenef'[cio da SOCIEDADE DE AM-
mos a certeza absoluta de que nin- tratura carioca
PARO AOS -TUBERCULOSOS te

guém deixará de unir o útil' ao
I

agradável, contrtbuindo desta
fórma, para à aquísição da estre

ptomicina, que salvará centenas de
irmãos nossos.

'a,provados em recente concurso,
realizado para juiz substituto do
Distrito Federal. Enlre os aprova
dos, que deverão ser aproveitados,
figura a senhorita 'Ivete Bomilcar
Ribeiro. Vamos ter, assim, pela
primeira vez no pais,' uma repre-

I

Grande Festa Veneziana com provas .de natação de 100'
sentante do eexa fragil exercendo

200 e 3.000 metros'. Regatas á vela. - Eleição da rainha do
a magistratura togada na capital

.

da Republicá, Clube - soírée. -
bidas que não contenham alcool, À rioite grande desfile de barcos, iluminados e ornamen-:
Pelo contrário, deverão consumir

..

d .•. d f d t'f" II
.

bebidas alcoólicas d'lJi melhor quar
Praga àdverJe a em- �:�':o�e��r:!�r =: Gran e queima e ogos ar 1 lClO. umi-

lidade le 'na maior quantidade pos- baixada norte- .As inscrições para as provas de natação são livres e pode+
siuet na' existência. • rão ser feitas .na Alfaiataria Abraham.

C:::-:--·
�,-----=-.-----......:_.. --_-- americana

Dmprlmenlos de InSPira cUidados o Praga, 5 (U.P.) - A Tcheco-

t d d d d
Eslováquia notificou of'icialmen-

8
A

F I es a o 8 SêPU e o te á Embaixada dos Es,tados Uni-

DaS- es as s t d DA"
dos aqui que não' permitirá que

« ao o e rU"8018» a:viõjes míjitares norte-amertcanos
Recebemos e retribuimos car-

-u
- entrem no pais para prestar ser-

tões de boas' festas das sezuintes RIO�

,
5 (V.A.) _- No decorrer da vli'çb a í'umcioriários \ndrte-amlerji-

firmas e pessoas: Protetora- Ci8. noite de ontem, apesar de ter pas- canos residentes 'nest� capital.
de Seguros Gerais e Acidentes de sado o dia calmo, solicitando ali-
Trabalho, Mário Schaeffer, Oia.

.

mentação, o padre Antonio piorou,Lanston do Brasil S. A., Socieda- \ olt rdo
..

id dI· at a -mspn-ar cm, a os no
de Técnica Bremensis Ltda, e 0- H

.

I
'

ospíta do Instituto dos Mariti-
rion Publicidade Ltda. mos onde se encontra internado.

Em frente ao hospital, dessa mas

sa de crentes continua Inter-essa
damente pedindo a todos instantes
noticias do "Santo de Urucania",
Para evitar que o.s crentes forcem
a' entmda no hospital, as autori
dades mantêem ali forte policia
mento.

tno, 5 (V. A.') � A "Rádio Qui
tandinha, Ltda" - ZYP - 23 -

cujos emissoJ'es se acham instala-
dos no "Morro ·do Res·ervatÓrio", DI·Spp.DSadosbem em frente 'aü famo·so Hotel -

ql{e lhe empr,es;ta o nome, já de- _ ._1

pois de amanhã, domingo, será 0- Incorporaç�.OIficialmente inaugurada, passando, 'RIO, 5 (V.A.) - 'O ministro da
pois o público a contar com mais Guerra assinou portaria dispen-
uma organização radiodifusora.
A-linha de programação da "Ra.

sando de incorporação em 1951,
os convocados residentes nos mu-

di,o Quitandinha", que conta com

R
,.

Gnicipios de Araranguá, Concórdi'a" adiO DarDJ·,a',numeros realmente originais en- Cresciuma, Jaguaruna, Orleãs,quadra tôda uma s,erie de atrações TlIbarão, Turv.o, Urussanga, e Vi'
que lev'am () endere"o certo do ou- O programa "Deslumbramento"

. ." deira, d,e ,santa Oatarina e per-
.

vinte do int,erior, destacando-se, na.. tel1(�entes a 16a C. R. criado e apresentado por Acy Ca-
!Sua p'arte artistica, a transmissão

I
bral '.reive, ao mirof,one da ZYJ-7

diária d'a "boite" com a orquestra
. Mais um cardoal

- voltará a s�r irradiado
f

pela
ide "Chuca-Chuca" <8 com as inte- V "Mais Popular", possivelmente a

Il'essantes "Ladies-crooners" "Qui-
par� O .Brasl-1 pâ.rtir de F.B'vereiro, ló�o após o

tandinha".
'.

U . Carn:aval.
ZYP-23 opera Dia, "Frequência RIO, 5 (V.A.) - No decorrer ,Como se sabe, o ref,erido pro-

Tro.pical" de 5,045 K/es., onda deste ano o Brasil terá ü 3° car- grama éra um ,dos mais ouvidos
intermediária de 59 metr,os, 6, _e deal, segundo informações colhi· e apr�ciados, ao tempo em que a

tem a potência d,e 20.000 watts O. das pela reportagem nos circulos' "Guarujá" 'transmitia d,o e:studio
M. religiosos. situado a PraÇlUJ 15 de Novembro.

,

FLORIAHOPOLlS - 6 de Janeiro de 195' í

Noite de arte em benefício da Sociedade
de Amparo aos Tnbsrcnlosos

Mais uma noite de arte deixa a

nossa sociedade m ansiosa expec
tativa: FA.NY WANDERLEY DO
ESPíRITO SANTO, com a sua en

cantadara voz e WELMA RICH

TER, a magistral pianista catarí-

nense, organizaram um programa

que, por si só, é a expressão má
xima da beleza 'artística da verda-
deira música:

'

Já antevemos os aplausos que
farão vibrar até as paredes do ves-

NA BAHIA: Fundada' uma socie
dade original - Os séetes deverão

-

beber muito
SA{.-VADOR, 5 (V.A.) - Acaba

de .ser fundada aqui uma O,riginal
. sociedade, (II "Associação Batiiana
dos Guizos". Guizo é sinônimo de
perdulario, Os sócios da nOva. en

.

tidade sãos proibidos de tomar be-

TINTAS PARA IMPRESSAO
·e O T TOM A R

Não de esmola nas ruas. Auxilie
as associações heneficientes,

_Inaogura-se a'manbã
a Rádio Quita0diaba

de

NUNCR EXISTIU IGURL

RIO, 5 (V.A.) - Na madrugada tsrnacional, criticando a Q:\TU, e 1'·elli. Explicou então o oficial que
de ontem, verificou-se U;J)1 Iumul- terminando por levantar um hrin- ',le e seus companheiros não cst'a-

Lo na Galeria Cruzeirc. Diversos de à bravura da Coréia. vam exercendo ação subversiva.;
'oficiai.s e sargentos do Ex-ercito Como não houvesse protesto DO Desde o t-ermino da ultimá gl':::'n,-
reuniram-se no Bar da Brama li· momento, as manifestações foram de guerra. que se reuniam no;'

bando e fazendo discursos cheios atribuidas como provocações co- mesmo local, na
.

data de ontem,
de eloquencia. Um orador. que ruunistas. Assim, momentos depois para comemorar o dia do santo-
se inf�ltrara entre os ._milit'ares, I ali chegou o delegado José Pico- padroeiro do seu regimento.
apr-oveitou-se da ocasiao e, em relli diretor da Divisão de Ordem A festa, entretanto fora turlJa

discurso, abordou a situação in-' Politica e Social, bem como in- da por um elemento estranho, de'

••••••••••••••••••••••••• vesLigadores, e choques da Poli- ideologia comunista, a vista d isso

cia, e do Exercito, com o fim de os militares compareceram a d,�je--

reprimir aquela comemoração, ao gacia distrital e, depois de íden+

que se dizía em honra ao aníver- tificados, foram postos em libel'-'

sário de Luiz Carlos Prestes. dado, pois afirmaram que a come-'

As forças, em poucos instantes moração 'a que se entregavam ape-:

cercaram a Galeria Cruz,eiro.· em·lnas coincidira com a data do ani-

punhando metnalhadoras, fuzis e versário de Luiz Carlos Prest es.;

revolveres Assim encurralado no Ficaram, porém, detidos tres cu-

Bar' da Brama, ,o grupo de mili- munístas, "que as autoridades cn-:

tares destacou um capitão para centraram infiltrados entre os mi-·

entender-se com f) delegado Pico- litares devotos de Santo Antero.
•

RIO, 5 (V.A.) - O Tribunal de

Justiça, vai enviar ao presidente
da Republicá a lista de candidatos

Praia

A fortuna de
Ary Ford

Detroit, 5 (V.A.) _ Para fins
de pagamento dos direitos de su

cessão, a fortuna deixada por

Henry Ford foi avaliada em ....

80.319.445 dólares. Constante do
testamento, a Fundição Ford, or

ganização de beneficência, rec'e

be,rá 38 ..823.345 dól·ares, e cada
um de seus neLos 12.868.335 dÓ-
lares, Clabendo o l'es'tante aiOS exe

cutor.es testámenteir-os.ou para

pagar os direitos de. sucessã'o.

Um crédito especial
RIO, 5 (V.A.) - Por decreto

do pr.esidente da ;Republica foi
aberto credit,o 'especial para pa

',gjamento á Companhia Brasi!leilra
Carbonifera de Araranguá.

PARA ·FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇÓES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS', ET'C.

/

Coqueiros

(�[,:viiiBpela Secção «Artes;
Plásticas" de O JORNAL

Quanto possam dizer dos mil atropelos que sofre o grup;J;,'
de rapazes inteligentes de Florianópolis pará levar! avante a,

sua revista SUL, fica-se na dúvida se isso é mesmo verdade,

quando se vê um número desta publicação, como o ultímo-.

que acabamos de receber. É certo; não !Se deve duvidar, que
serão inúmeras as dificuldades que esses jovens têm que ven

cer. Mas o fato é que as sabem vencer com' galhardia e aca

liam por fazer sempre uma boa revista, repleta de boa matéría..

e apresentação gráfica agradável. "SUL" traz no seu na 12,.
uma notavel contribuição á literatura brasíleira, pela pena,
de uma pleíade de mõços da capital catarínense. É curioso.�
assínalar que o papel do presente número foi doado pela pre-'

feitura Municipal de Florianópolis, e isso atesta a alta consi

deração em que são levadas as iniciativas de cultura pelo pre
feito Adalberto Carvalho. "SUL" reproduz pinturas de EL.

Greco, Picasso e Portinarf, escultLlras de Bruno Giorgi, xilo-'
gravuras de Marcelho Grassmann e desenhos de Loio Pérsio....

·

Hugo Mund Jr. e Nereu GOSlS.

(Transcrito de "O JORNAL" - 3/1/51 - Secção "Artes.:;

Plásticas" de Quirino Campofiorito).
..,,-;r"ij..

','

héNG�1i·atiaõ
Os prefeitos municipais, de acôrdo com a Constitui-

ção, podem candidatar-se aos, legislativos federal, estadual
ou municipal, sem se afa�tarem dos- cargos.

Essa doutrina, no Brasil, não tem, m�is opositores. :F!;?
mansa e paGífica nos Tribunais Regionais Eleitorais e mJt·

Superior 'Tribunal Eleitoral.
Dizemos que a doutrina não tem mais opoSitores, na'

Brasil, e dizemos bem, porque o único rebelado contra el2t .

é o ilustre Prof. Waldir Busch, da U. D. N. local. S. S. re

,correu do pleito estadual, alegando precisamente a inele

gibilidade dos pref,eitos! Estamos, aínda, sob a impressão�'
das razões'por S. S. invocadas. E estamos em estado de

choque jurídico!
Amanhã, se experimentarmos sensiveis melhoras,,".

diremos algumas palavras a respeito do recurso e dos re--

cursos do reoorrente.
.

Se não dissermos 'nada, é que as, Guarainas, os Me

lhorais, as Cibalenas e os Glemais sedativos, foram todo

muy singelos para o forte abalo.· ..
GUILHERME' TAL

"

l
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