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o bloco soviético retirou.se "de I sia não abandonará as Nações
três comítês das Nações Uni- : Unidas. 'Consider.am . que a

" .' i União Soviétiéa )'tomará ape.,cla� 'e impôs, um .�oicotê geral i nas umas rerías" até que oca-
•
a todas as reumoes da ON:U,: 1'0 da, China seja . solucionado •

. .

enquanto não fôr expulsa da i Os delegados soviéticos insisti-'
: organização interpacional a

'

ram qúe '. estão agindo desta
! delegação da China Nacto rfoqna;;:t 'unicamente, para de'

� i nâUsta:
.

.fender\. \a. inviolabilidade da
I

Elementos de. alta càtegoriá Carta cda,.s' liações UnIdas .

Transferida �a realização daExpe
sil'ão. Ag/-ro-Pecuári. de�:S.,J'oaquim.' Do nosso ilustre patrício; sr. 'nores,·me impressionaram pela Sahta Catarina edo�arabens y .

r: 'tte. cel. ,CelSQ Lobo de Olíveíra, ··gran<li,_osidaàe do' objetivo, deã a�ta adm.inistr3:çá9,(ià ,�tab,e-
.: O Município de Sã.9, Joaquim, I Neste sentido, , recebeu o sr,

comandante do 13°' B. C., de Jo- todosêsses modelares estabele- lecímento." QueIra' ponsso V. uma tradíçâo áglJicóJJà;:pàstorlI . dr. Leoberto Leal, �ecretário da'�
inv:i1le, recebeu o exmo, sr. 00:-·' címeritos do govêrno do Estado.. Excia. receber meu 'aplauso e da economia"catarínense, esta.] Via�ão, Obras �úblicas e A�i,,!
vernador do . Estado, dr. Ader-

.

NUm dêles registei, no respec-
,

admiração pelo que vi e senti fi belece:u como pràX� e éstímulo J c�ltura, um telegrama do J)re�
,� b�l �mos: da SilVà, o expies- Uva lívrc; .� que se adaptama

I

que t,ão bem exprime o alto sen- aos 'seus homens do campo, a sídente da Assoeíação Rural de
J � ssvo te.leg�·am� que se se��e: to�o�, maís ou menos .as ,se-I!' tido patriótico 'e h\lI�anjtári.o. rêalização de certa,mes p�riódi� S. J?a,qu�m, eXãr3:�o, nos se"

Flonanopolls, 6 - As vísítas guíntes palavras.: "O valor dos. deque se reveste a açao admí- cos, onde, se demonstrasse ° guíntes termas:
.

\ que o prezado amigo e major homens de govêrno se afere nistrativa do govêrno catarí- adiantamento da 'lavoura e da, ,...:_ Em consequeneia ge�das
Asteroide me proporcionaram, pela 'meritória obra empreendi- nense em pról dos necessitados. pecuária daquela próspera co. meses . novembro e dezembro
hoje, à Colônia Santa Teresa, da. E êsse empreendimento se) Cordiais saudações. Tte. CeI. muna. ano próximo findo e terrível
ao Preventérío, ao Hospital Ne- agiganta quando se trata "de I Õelso Lobo-dê Óliveira, cmte, ,Neste ano, em março se devia_ seca .assoía êste município, 'co,
'rêu R�mg� 'e ao Abrigo de Me- uma finalidade que ampara oiI

do 13� B. C. .

.

eretívar o segundo-'_:certame �a_ missao organizadora 2a expo,.,

desprotegidos, da sorte. Felicito".
,

"

. quela natureza. sição ,a'gr0pcc1lária São. Joj.�
Circunstâncias, porém, de or- quirri resolveu transferir certlt.

- ", .;: 'f

I
-
'".

'

,', dem natural 'vão· impedir a-�ment(:) mês março c, ano 1-950,

(C1ltaqu8:_de "'SO OCOS�'
-

Go'V'"ert'n�ado'r'.. , A,de'f'ba''I téaiizàção,d� conclave na éPP'jsds,' Toinaz,Costa"Presidente.

d l'A d'
.

.

ca aprazada. ..' c!l.a Associação Rural. .

. orante �', tas' ·H' � '7 U.:.,' .S·�· ':". �'<', ....___-�-_.(-���,--
MA1�,()G, Qúebec" 17 tv.. ó'\')

,. amos' .,tlO, _
llva � �4 " "� f

. , ...
'

.�. '.

Olive lVlckelvey,'de 22 ,Úl0S de ida-
- ,.

-

.

PARTIDO'· SOCIAL. DEMOCRÁTICO
,

de, ,prepara'se Ijo'momenLo l)af'[l ... '., N.a figu�'a moça e_·.ilusjr4K ºo.<�ovetn��o! Ádérb�h . �. ,

sãi,r ·do )1.ôsÜi'tal,""La Pl'ovid.encp'C
...,

,�aJ!i.�}!��'dá.'Sllva" a� "i,it�r:le.s'"��;.���. ��ç�� ;iii�l!l!�J}��",;'�d.ff"',""'�'
" � ,;.. ,QUALIFICAÇAO ELEITORAL ,:t' )I!f ; .

eUl'ada"'d� L1nh";taQ,u� _,tl:e ,solu.\,',os "." irt,t_elIgen.réla.."Tanto s.e mrol'etar,:'âí\i'»m-a.s eblItras," ,que\:,,/
'
.'" SER:1JJ"1l'TFJNDIDOS- '(ODOS QUANT{fS DES� A.REM

. r.' S:E QfJALÍ,FI.C.�{.:R. ELEITOR. NA. SEDE DO PAR�'IJ)O A
qúe come({ou às' vésperas do Anti :

t} 'poVd catarinense, que já <) elevar�( à ,AssêmÍ!léia '

.

." .RUA FELIPÉ SCHMIDT..
Santo e a manteve hospitaÚzàcl:? . Constituinte, 'recJ�mou-lhe a\�rir�sença à, frtmte' .do·Go-l:" HORARIO: DAS 10 AS 12 E D"4S 14 AS 17 HORAS,até agora� vêrno-do :Bstado. Nesse àlto e árduo pôsto, $eni alar,:
A . senhoritá Mckelvey, que é d,es,�longê' das fantasias qye os'1níprevidé�tes armam e

. , DIARIAMENTE..
'funcionária de U)Jl banco local. ,()�:tempos desarmam, o.JlÍ�igne" Chefe do 'E�ecutivo'
rói submetida a d.iferen.tes, .trata: yaj imprimindo, � sua admin��s,t!"açãó um- cunho de {e-
mentos Í;néclicos e alimentada pOI cunda objet,ivida.de; no')'trato'd�s proble��s catarinen,
via �·ntrav(mO-1)a, até ,que se coih�e·· ses. A sua permanen,te "sér�nidade impede-lhe. ousa. c

güisse f.azer ç,essãr' seus soluções dias que a,Apoca.-.atual, de 'a!�r;maÍ1te crise econôIDtca,-
Caléula-s,e ,que a Jõv'em Olive tew conqenãri;:t ,atà�nte 'com "O� insucesso. Daí porque,
400,000 SO'.ClÇOS" nos últimos 14 em 'nosso, Estado, os de�iqui1íbrios que tanto têm cas� .

dias.' tigadó ótitras unidades fedetátivàs ,não atuaram até
'

� ,
. hoje' como ,fôrça destruidora, ,Afastado, por longos me-'

,21 Ira.Ii�8 ),.e5', elp'nf �
.,.

.

.

ses, do Gov'êl1no, para tpt'tlUl1!nto da saúde, a«!A'1!e�-
sumí-Io, el1l co:r;neços deste-ines, decl;:trava, corajo�aol�

,

S.'8S 'daç.Pol·ôo'i,a ...
' = .

. mente que "não Jdesconbeçia às responsabilidades que "

voltava'a assumir 'e'não se iludla.e nem iludiria'o povo,
eDt.... fàce'das ' �ficuldàdes .. universais, '. internamen-

.' te agravadas�p�la tu:r.btÍlência na distribuiçã'O de ren-

das� preScrita p�la Çhnsti�ição de 194.6". '1

Assim 'como atendeu, na'Càpital, àos p-roble�as
que' a -afligiam, o seu govêrno persistiu, no'Estado,. o.
plano assistencial, de educação e rodoviário, atento,
:ainda, ao fomento .da: pl'oduçãof agro-pecuária::' .:
'; . �'�s realizflções que ve� legl;lh:�o ao Es�ado. é a que
""conti:�lUamente nos referlmo!'!,- :r;norme:nte quando ,das

.',:, �"��lenidades inaugurais, 'nãôfcabem, " éviden�emerite,:' ,

nqm registro desta natúJ;ez,a.·<',' ,,,' .". ": '.'
-

,

,"'!\las' de .justiça assinálar qlle, se no setõ.. idmiJrls
tratiyo, sob �ua visão esclareci�a, o movimento 'é c()n- .

tínuó· e progressista, no setor' político a ordei�! setiJ.-·
pre, se man�ve inalterada: côm as segurançaS, petnia!"
nentes de tôdas :�sJ �rànq1iias democráticas. ".

' ,
.

�,' �o to�nte, a'tolerâriéia 'k.$. Exa. foi ao ponto"de'
n.ão permitir que órgãos da ,impr�nsa que o ataéavam
de�brida e inconscientemente,' sob anoniinato. ile-
gal, fôssem molestados: "

.

Na vida social, o dr. Aclerbal R. da SiJva, é, aque
.. le espírito sadio, sempre soli�ário com a sua gente�-eI
'sempre" afável e cavalli�Ü'eséo: no 'trato, sem distin-
ções 'de espécie alguma.'- ,

..

No dia de hoje, que �e assinala a data nátàlíciá,
mais uma vez terá o il!lstie conterrâneo as provas dQ'
aprêço e dá estima, do respeito e:da gratidão com que
o v�m cercando todos os cír_culos representativos dá

"

vidã barriga-verde. , '

.
,

.'

,

.. , Em: consonância c�m�: êles; 1íópramo-nos. em levar
.

a S: .�xa. a.s nossas m3is, si.Ilcer�s 'homenagens, com
votos, e' felic�tações extensivos ,à Sua exmw. fall]Ília.

.
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" ': O MAis ÃNTlCro DU�10 DE SANTÃ CAT�INA ,

l'reJrlet'rJo fi D. Gere.tez 8!DNEI.N.o,CÉTI - ,Dlretol' Dr� RUBENS DE ARRUDA nA.OS
.' � . Dirélor de Rêtfaçio GUSTAVO NEVEs

_

,

'" M I

Alo xxxvi. I
.

I M. 10.673florl.n6polls- . QÚart�'.f.l,. 18 d.Aaneiro de 1950� ,

ralriíta e hUÔlânitária,<8 ação 'adminis"
trativa

.

dI:-I'om., c catarineftse� -, �.
. t,' ,: �;. .
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di�J.'·O sr; ne, ceí, Celso': Lobo de JJ,iveirfl"
'digD� cm.e. do ,'3- ,B�C., �e. Jo,jnville ,"

•
• 'V� •

_

� :VARSOVIA, 1:7 (V. "A.) ,__; Viril.e
.

e um cidadlió.t'ránceses-foram· ex
puÍsos ,h0j� 40 país, ge acordo çom'
uma lista de nomes enti'egue pela'

.

Chancelaria à émbãixada da, Fran
• T T,

tla •
._"

, .

·TIIrIS. PÃRt\, .RESS10, I
.

.

C O T· TOM A R ' ,_/

,I Bece'ti:eu "'O .·carío de
'11015 de 33 anos '

VENEZA, 17 ,(A.), -u.'f/� cidÇtdão
ven,eziano recebeu hoje uma CaI'ta

.
na qual sua esp.6sa lhe anunciavo
o nascimento de .um filho, que

:-'-, mori'eu dllrante. ª'. segunda 'Guel'r(j
Mundial, aos trin'ta 'e três anos de
idade.

"

. Ex-�edida de Veneza em 1916, pe·
la sra. Vetlore, paj'a seu marido

. nlm'ia:no Vettol'i� qu; fôra mobi(t·
zado, não pow;!e chegar-lhe às mãos,

pois.. que ..caíru prtstoneiro, lW

(rente italo·austriaca, A. missivo
seguiu depois às' pegadas do desli- .

natário através' dJe varrias paí,ses eu·
,

Topeus, e agorra, finalmé'nte, foi de,
volV'ida à l'emete:nte, que a recebeu

juntamente com ,sel1. maddo, o ,'qual
: ,iern hojé 69 anos de idadl! ..

.

..... ". ,. .

,-",_.

� ::Muito' .co·ocurri_óJ 'O' :'de·sel,ba.rque
di sr. lereu RallS, no Ril

RIO, 17 (V. A.) - Em avião

I
companhiade sua exrna, esposa, O

especial da FAB .regressou ontem des'embarq��:'d<>')ei-presidente do
a ,esta capital o více-presidente da PSD fci b.à!;tànte concorrido, .

no,

R.epública, Nerêu , Ramos, . que du tando-so no aeroporto Santos Dn

cante vinte dias, aproveitan'do' o mont a presença de par-lamenta
per-iodo de ferias parlamentares, res de' varias correntes politicas e

esteve em' Lindoia, veraneando em elementos do partido, majorttarío,

l,'

btasileiro,s
EE. llU.

Técnicas, agrícolas
aperfeiçoam-se nos·

WASHINGTON, 17 (US1S) ._; quer out,ro paí1;l. par,a a realiza
Vinte e durus, �s 602 pessoas ção d� pesquisaS ,naquele s.etor.
,.de 63 países que cealizam estu' I Esta. i:nfor,mação foi fome

dós' de,. apetteiççamento e�. cida pela Secção de Estuda�..

àgricu�tura, nos E�tad@� Unidos,
I tes �t,ra�geir?s, do D�par�a�: '

durante os últimos' seJS anos, mento de. A,gnculturau a' cargo
são do BraSil _.;: o maior núme_ do' Programa. de �nte��mbiÓ'
io de estudantes vindos de qual� Educac�onal.

'

-Serv:iç�� Aer,e� .Miti,.a,·�para
ÀméricA do Sul �.

WASH1NGTON, 17 (US16) - KuterJ cOlAandante'do serviço,
Será restabelecido,' ainda' êste informou que' De restabelecimen ...

mês,!; o Serviço �e Transporte. to dacluéJe 'serviço tem por fim c

Aéreo Militar, da' Força Aérea atender às � missões norte·ame.. ·'

dos Estâdos ,Unidos, para a ricanas, ' adidos mUitares' e

AméÍicà do' Sul.' aéreos e 'à\C.omissão Geodési· _

,

ç)"'Major.' Gen'era! Laurence S. ca Inter-Americana.
'

·.Instalado,:,em r�união exlraordina
ria:,: o Congresso Nacional

RIO, '17 (E.) --:'" O Congres- duas casas - Cama:ra, e Sena'"
so Nacional instalou ante-on' do.

,tem os trabalhos' da. t�união O"Isena9.0v Mello 'Viana, de'
'extraordinaria, ,na q�rta Ses', pots dê. instalado;s 'os trabàlnos,
.: . . ... . ',.': . dirigiu 'palavras ,de congratul:;t.-

,&��.•da prlmemt: legIslatura .. ç0eS p�ra com os senadores e

Dl�lglU ?S trabalhos o
. �enador I deputados e .levantou a sessão,.-.

M�llo v�ana, 9u�,
.

.Yer�flCfl.da a
que não teve duração superior

eXIstencla de numero, declarou a 5 minutós. A' porta do Palacio
.

instalado o Congresso Nacional, TiradentQs fórmou o Batalhão
'q�e assim' fic�va h�bilitado de de quardas ,para prestar. as
a�?tnhã em dIante a fazer fun_ 1 honras militares aos dois ramo.s
cionar, separadamente, suas 'do Poder LegiSlativo. '. ,

)
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



March,.",. als,',*�opas �,hine5aS"so&i",O ,[nfOrlllÚÇfléS uteis
. cQman,clo:! CI,e, ofici·.i,. , :5,�v,i,éticq'Sr H:" l-õ��TÊSTADo&'" ',_,,1,0srasa,rIO,,';o'dd80'S,I"aermla'P,s,e-TAIPEH,;16�(E.) � O mínís- Esse grupo 'de iUlas -ésta

situa'_ltentati'vas
Para invadir �s ílhas Reàçio. Ofiei... 1,ra.

.tro da Defesa Ou do governo I
do a cem milhas ao sul-de snan- Ohusan, mas não óbtiveram exl- oJ Joio Plato .. I

nacionalista 'õ'antin,cioú que lUJlI gai e está distante da costa a, to em nenhuma delas.' ','
Diretor: RuBENS A. RAMaS QGVJfD.W'm&A

grupo de guemlheii·os' s.oviétL penas; set:e "milhas. ,?s aero�or' O ministro nacio�l�t� ínror Proprietájio e Dir••GerfJut� ., -=._..... "� a.t6.... - �-

cos está ministrando' '..J.nstru· tos aI exístentes tem servido mou que .quatro pflCl�l&,,' rus, SIDNEI NOCETl Auto-VfatIO � - h&JId - 11 .....
çÕes' aos comunistas chineses I de base para os recentes e 50S 'estão adidos a caêa ,di'vL Di'retor de Redação: �1bJw""� �� ...... -_!'
sobre I a.forma"de prepa�r 01 constantes "raids" da avíação são. comunista que se" apresta .GUSTAVQ N�VES 11- bon&'

"

t

assalto .contra sas ilhas Chusan.1 nacionalista contra Shangai. _ para participar da invasão. � Çhefé de P.giJ;lação� _��� r: JI� �
�

"

'
'

,'Os. vermelhos já fizeram duas'
;.'_' =c:

", ,"
"

" FRÂNC_IS€O LAMAr.I'\UB "'U1O-Vla�o c.� '..,. lotnIIe<
.' , .... - . �','" �;

Chefe � Impressão: "" Auto-Vlaçlo ca�lII_ - c.rttae.

S.AomM CAB.RAL DA SILv� 'I
'-a!ct� Itul·BruJl· -., 'Nrtó_ ..-

Bepresentante: .j :

_�p1��.Il-Br..lleira, '_ JOÍDYll,-Á. S. LARA 113 horas.' , �
-

RUI Senador Dantas, 40'_ ,- R4pldo Sul-BrasneJra - cuntlba �
6 horas. -

,,'i :

andar , TJIRÇA.J'I:Dl.&
ret: 22-5924 .,Rio t'e Janeiro' �D��,.�tIrtD� -- NrM Ale.;.

RAUL CASAMAVOR Auto-Vla9lo C&t&r1Il_ - �
- -lIhorU

Rua Felipe de Oliveir.� 21 -
.

,.utooV� ca\V1D... - IGIMge
, .> 80 ândàr

' . .: '

'_' !lOrM."
,.

, '" - ' ..u�VlaçIIB ': ca� - �Teh: :',2�9873�;� São Pau1o, _ fi hor...
. '. ASSINATURAS &xpzoe_.1ao or..... - � -

.1 hora..
.

."'",'7
•

é
.'

N. C�pltai &mjda, G� 'l'"" t.pM - n.

Ano, ._ .. _ .... '.�:.,' Crt 10,00
' �=r'lIr-a� .

_

Semestre - Cr, �'"
00 II h«... '

'
" "-

"'" •• ' •••• ', --. ,.

.A·1t�V� [tajIII - �,- 11 ....
Trimestre' .. ,."., Cr, 26.00 na.,

' , ,

lha •.......•....
"
ert '.QO, Rápido Sul·BruUe1ra - Jobl� _

, 13 horas..
Número aVUlso ..

' Cr' 0.50 '

Rãpido' Sul·Bru1lelra - . CUriUbII,' --

-UI-'i _.'horu."'
,,,"o ater or

., i
.

_

'-o 'QVAB'l'A•..aA
. ,-\no .: ; Cr, 100,00

_Ã:�::-o .
ca� - �

Semestre ., Cr. SO,oo .uto-viaClO ca�:-:- I�
f'rim.eatre· .'�. ,.� •..

_ CrI 35.00
.
I

-

��:� I�_..... _,�Número avulso. .. c.r' ,0.80 ,'_ 6.30 boru.·, ,'. ,

'

, ADúnc,ioe ..-cJt,8Qte contrito. . ·,tt4Plda-cSul·DrasUeJra _:. CM!tlba -
, ,'e itõras.' ',- . >

•• orilJl...... mesmo· Dão'· Rápido Sul"�8litlelra - Jobmle '_
,

'13 horàs.
.

-

,publicados. não serio, � 110 0riIt0....- ...... __

....,lTIdoi. '1 horo.

A cúretIo·1llo se respoD- UI� . BruQ- - ....... -

i -.âbiUz8 pelos conceito. , ru�U�Via�G ItaJal - J� .-
1. ....

i' emitidos· nos IlrtilZOfI � �u_.. - KOft �

;._.sÍnadoA.
.

- 16,30 horú. '.
-

"

""'" �OY1Ana Sul BrMU - � ._".
__ .' bor&I.c" '

. . QUlNT.t.·J'I1IRA ,

4UJto,.Vhç60 C&ta!"Intue - ....
.ll..-e .:.. e borU. ,� •

.

.Auto-Vlal:4o cat-U1D_ -,0!Il'ttaa-
- li ho1'llll. \. ,

A.uto-ViaçAo . ca� - I....u.
- • boras.'. ' -

-

-'.uto-Vl-, 'Catu1ll_ ..:_. 1'ftarIe .

-8_h�.· '.
Âuw-VIaÇlo Ça� - �

- 6.30 horY.,
" i

lIlxJlreSIO /.0� - � --

••
e ".IKiI'i4I. ,: '.' " _,

,

,

.'� ,G� .,.. lApIIa � •.J.JSr
• '1 1"/.2 -hO'l'II.I. ,

Jlx-pre""" -Bru.Qu_ - 1!IIr'u*I- -
:tI llQl'!Ui •.
Aut,o..VlAçlo 1taJ&1 - ltajai --111 �

MlO -,

,_.; RApido Sul.BrasUelra - Jb1n1'De--
13 horas. ,

-'
.

, RApldo Sul_:B,rasllelra - Çur.lllba' -
• hor...

.

__.
,

,-
'

"

IbD,presa Sul 'Cle8te Ltda - XapeC6'.....
- ., l),Órai:' "."-, "

'

8EXTA·1'l!:IRA
RodOY1Art.a 81Jl �BrU1l -, P6rN �

-- I hora.. '

!ÓN . :Auto-ViaolO c.� - ClJiI1tS1Ia.
VARIG - 12.30' -- eul - li�ho1'U" . /'

.

"'u�Vlaçto .ca�';:;" �
2.296 ,. PANAIR --...14,35 ..,... Sul - • hOrD.

, n.._ #� Auto-Vlaolo ca� _
- ':�V-!-·�, ...ra _ e.ao'horu. _

,_

M}uücípio d,e Ituporanga "TAL" -,13.00 .;._ Lajes e parte JIlxpt'eao SI.�' - ....... --
7 horu. "

Distrite da, sed,e. 2.327 ' A1egr.e . ,
' Auto-V� IUja! - ItaJat - H ....

'

'Dis,tritó dê P,erimbó " 949" 3.276 ,,"PANAIR -,9,2,5' -'- Norte 'ru.� '__
'

__-,-, .
__,,_ CRUZEIRO OOA5Ul. ....., tt.ot _ 18h%"� --�

-

"",,--:- "7
,

,

" ,

' Rlpldo ,Sul·BruUeIra ..... J'0brfUe....;,
T' tI' ,-

'-

15' 60S' , __iii. 13 boJ.:as. ," ",'
'

o a ....•.
'
.•.•. ; . •

" --"'!' .

,', ,

. RApldo' 8ul.BtasUeJn!;' ..;.. '� ..:...'
'"
_',- VARIG - H.'O - Ngrte • hóras. ' ,; "

>.,
.

-0-'
. PANAIR - 14,3ã"':: Sul' / A�VJa1IIo ,���

Vem de entrar ,ém gôzo de,férias 0vInf4..f",." - 5 horb,� ,'�'

o ,Jm,'z, de 'Direito da Coma,rca, d,r: .T.L- _' .. -..: S.I.1i1le _ ••RáhPldO SUl'�eIra �,_ ,.... oras., .

, Adão Beqüudes, que ,partiu em vi- CbIIIk -: r.ra....' I =� ��.Brune1ra.· -:-
sita; a pessoas d� sua familia radi-

_, -r' lIia&ee • Rio. - •�, '

cadas em 'Oamboriú,IJ,-pass�ildo o PANAIR"':" 9,25 -,Norte ....�� ca� - Iota�
f\xercÍcio do cargo" na justiça c,o- PANAIR - U,35 -:- Sul �ut;o-VlqIo, "� - T t .... ,

",

I' ,
,

QUER .�yE1!1.:SE',�OM;:�(cHiFOâ,í,) i';��EG�M�I�' f�:,'"
,,'

:::��ú�,�o::: ������i�U�/:�;o:�j :'���Ol:���� tI.11 -:' ;-E'.�: :t.:':"� .'�, ,,-tr .. , eg ,;""r� ''''J,''R�RB' &, ..ró ·,p,+rPl:-I.l;,
.

"-
"

.

ao Juiz da 14a. Z'op.ã,)bira�a", dr; ..!'te _''''''>'', ' '14 boIlU'; ,. ,,' , ,
'

.' .."

,,�

lU" ":::-a'�I�
'�' '·��a �..

;1""" '�I�:"-�;'_�-' .' 'Waldyr Pe�erIie:ir,as Tau,!óis.,_" oanZElRO'DO SUL - UJlO _, �utfVJà�,:'�\-.� _).,"r
I Nt 81 a_é::

c

e 8::� Deverhali",r-.e � 2�dO e"-
1aI" c,.� ,

. -�-=:-.:.:-:7 .::
" ,I, ,",-

-

Rue FeÍippe- s�iímidt 48 rente' a renovação da urna da fOa. "TAL" __ lll.eo '_ LaJee • parte -;'7 li '

..... OOJlINGÓ '

, .' "
'

. Secçã{)"d� Ituporanga fH� PerimbQ',' Alqre
:

.; ') M:pldo Sul·BI:..uelra - etmI8Ia --
-

f' ul d • ,_

� ," , • hoi'u. "

.
"

-
. a quàl 01 an a a na voúaçao pa· ." ClI\'",�O 00 SQL - 7.H ' , '.

, Escola
.

de Dprendizés· Marfolleiros ,�a�.re��oees(�c!:�:p:::!:��, �A1R _: ',21> � �õ.Íe· ,
. ��=

o",

't,
Z • V I: "S'�''_O--;�'

".-,
' ..

", �:: ."
'

'FERIDA3;'. 'REUMATISMO: E ,,' '�·:!:�R-_tf,t,t;-. ��: \ '" .T-rrD_�uD�I�y�";_y. <

','" c, ",,:' ./,', � ,�� .:,' ....
,

,.
r,' -,

..

-N�'- PI:aAC�is
'

SInLITíC,AS.
,-

....... .PoA.D>.LA .. , .LU"__

,Ac�,�:mê�e,����rt�s:',�a �scolá "de:J\P.rendiz.e��M,ariIihêil'Ó�' .dêSt.����:� 'Bliílr d8'�"NoUD'eira' ".TAL.� ,.8'��'I��II.
"

� ','" (,"
.

• BOb
'

"

tado, a_ partIr de 9 de J;U}fl�'O a 24' Ile feV'el'elro de 195:0., Ias mscrlçoes: ,
"

' ,",�,
_ ' ••..,. .. • .•.....•

_
... o ••••• "',

dE' civis �andid-atos ,à .matrícUhl, nas :Escolas' de,�prendizj:!s. ,Ma,riiJ..Í1�i� �!!laaoS'l adl�;íllo .t,o,tame.,tc
. ,

Caritiba�';_", Pár.....' .

IIl8C�BI� ':2!.� Ao ..
ros nascldos,_enfre'9d "','

'd' 93' 27"d 'b' d- l' ,- jIf',",. Q ! ,'o ".-'�,.al..
'

, ...,..,, e JaneIro e 1 ' 1 a -, e nov-em 1'0, e 933.' -

".. .. .. r........... ' Encarl'eP.se. mediaDte, comfIIIo,
.

,w .

º exame pana. os candidatos inscritos ;e1rá no dia 2 dé março pró- p 'd
.

""o VA.1UGr-:- i2.30 - � compra e venda .de 1m6velll.
ximo, às sete �oras da manhã, ,na ESCO!.l de. Aprendizes M,a'rinheiros 8r 8U-Se CRUZEIRO DO.SUL ..:.. 'tUI Rua Deodoro II•.. =-.

de Santa Catarina, em Barreiros. As cadernetas'números 18.411 .,
"

, •••• .- �.u ..
Tôdas as inf0.rmações que se fizerem nooessári,as pode� �_er; obfj', T. N. ;F. e 18,412 _ 'f. N.F. -da PANÁíR'!'- 9;25.---=-- N:orte' ,- SENHORrtÀl'c'as na aludida E;;co.la; p.o, 5° Distrito Nava�, na Capit-ani'a dos 'Plortos; Caixa 'Econômica .Federal. PANAlR -, H,35,;';:" J:,ul . 4 ultima' cresção' em ret.ri-

:las suas Pelegacias' e Ag'ê!IDi�s, e nas Prefef.tur-as' Muni-ci,pais de todo Pede-se o 'Qbsequio de PANAm - 1'4;35;-;-'Stt,1;
,

gerant� é . o Guaraná KNOT
e Estado.' '. ".' �..' .

entregar . á Avenida _ Mãriro
.

, DofIWfIIo· EM� GA.RRAFAS GRAND,Bsf-
, JOÃO BAlPTI!STA FMNtCrSOONI'SERRAN - Capitão d,e Gorv:eta oRamos, 262 a quem enéentra- PANAUl- 9,2iF_:' Ner:té,' .

Pieférirido-:o' está'·
.. Gomandante. ..:.,�_ �J uitL_,�,L._"r.J��"'il1l:1Lf����:� ias.' "QI\l.TDIIW 1)O,'tmL -. P'-'_ a,cOtiJpa�hàndd a ·moda.' ,,' 1

t .

'

/
",'

;}
I

para Eczemati.de Infantil
'?omada não gordurosa, antíssé
tira, que combate as coceiras. e
érupçõe$

.

da pele. Não mancha a

roupa
-

é não requer ataduras. "

-Se V. 'não' encontrar BELZEJyIA
em seu fornecedor maís-próxímo,
queira escrever para a Caixa
Postal 687, Rio.

,"

, ,laceiNorllal8 Colegio t<Coraçãô 'de Jesus» N�liclário .des
. �'.;' ." ',rl.rlalóP�,liS.' Munitipios _

: \

�.

- :
,

, �VJtO.I, Da'. o ano letivo de 1950 ,� RIO DO SUL
REABERTURA das aulas para .todos os, c-ursos: 1°. de Março COM 15.'60S ELEI'rORES 'ATÉ 31/
'INSCRIÇÃ;O_para os Exames

I,

,

<,', 1
12/49,.A GOMARCA 'DE !tIO DO

"

de ADMISSAO ,e 2'" EPOCA: 8 a 1(') de Fevereiro. sur:'ELEVtA-SE. 'A 'CATEGOJ1IA
Examesde 2:.'ÉPOCA '

.
.

'

, DE 10 CíON'rINGENTE ELEITO-
Nor.-nal,

.

Colégio' (Cientifico), Ginásio ': 1'4 e 15 d'e Fevereiro
.

R�L DO ESTADO! �'

.

Exames de 'Admissão:
" .

, Dados qu,\ nos foram Jorneciôo's
ao Curso GINASIAL: 15 de Fevereiro pelo Cartório Elej-tÜlI'al da 26a. Zo-
ao Gurso NORMAL:" 16 dá Fevereiro" na, a cargo do abnegaqo servcn,

,�.;. '\ • \. >

•

tuá.rio de justica sr. Júlio Rous-
;r>'-'-, - I, MATRICULA " ,senq Filho:

2'�, 3'. e 4': anos do CursO' PrimárIO 'e Curso' de AdmissãO Município de Rio do ";Sul 1Q,03ô
,

:
"

- .>
.

ao' Ginásio: 9 "de feveréiro Município de Ituporanga. 3.276'
1! .. ano do Cúrso Primário e Jârdim da Infância : 10 de. Mul1icípi-o de Taió '2.296
Fev�ereiriLdas �:; á� 12 horas ,� das 3 ás 6 horas da tarde.

"

Curso NormaJ e C,upso'Científico : i8 de Fevereiro, das8ás 12h.
.

� 'Curso Ginásial ' (,;,
'

'.

.'(' 1as e '2as �séries:
'

23 de Fevereiro PO'I' Distritos

(\ 3as. e :,4às. sér�es: 24 de feyer,eiro M\uücí�i{) 'de Rio d��SulInternlttoc - Ohe'g�da - 28"."2>' ,

�
das 8 às 12 horas l-Distrito d-a'}sede ,,' @35:'

,

• Distrito de - Trom- \,"

C,r"e'd'lâtO/" 'M'u'lu'O Predl"a'I .bu�o CentraI ..
, 2:016

, Dlstnto de ", Lon-
, '

,
. ,iras ,,'. ,,�... 1,,56,5Resultado· d-o 3,20 Sorteio do Plano "B": realizado no dia 4' de Janeiro

Distrito de' Pou--
'

1
de 19SÓ';: , , '

R d-' d" CÁD'EHNETA. N." 13.515 s,o
.

e an o

Pl{BMIO MAIOR EM MERCADOIÜAS NO VALOR DE CR$ n.ooo,oo Distrito de Rto do

Á,proximaçií.e$ superiores em ,mer. Aproximaçõés inferiores em merca., �. ?est� ... "." ..

, �!� i_1O:?36.

cadorias i1o,�lor de Cr$,1.000,oo dorias no valor de Cr$ SOO.oo 'cada '':'M' "c'p" 'd Ta'ó''- " "'�""" •

\ , 'unI I la e a· -

.veada uma ulna
. Distrito da sedeCaderneta n. 13.516 Cá�erneta n. 13.514

Caderneta n. 06.993 . Caderneta n. 06.991
Cadêrneta n. 04.312 Caderneta n. 04.310

':'Caderneta ,no 08.672 •Caderneta n. 08:670
Cadernéta n. 33.480 , Caderne.ta n.- 33.4:78

O' PRóXThfO SORTEIO .REALI'ZAR-SE-A 'NO DIA �1° DE FEVEREIRO
, O resultado adma' ê do sorteIo do mês de DezenÍhro, 'eXtraído dos

cinco primeirGS 'prêmios da� Loteria' Federal, realizada -n�. dia �i i de'
Janeh,"o de '19'50.'"

"

�.v.."'_.:r;......_

Vl8ção� .Aérea
Horário

.

Segunda,.,f_dra
-TA i.... - 13.00' _:_ Lajes _ P.r"
Alegre
PANAII=t - �,25 .:_ Norte
VARIG - tO.40 _, NQrte. '

'PANAIR -/1435 .. :_L-Sul· '�
" '-; -.,._ ,

CRUZEIRO DO SUL - t8.&1 -

.... � _ i
�

Total '(,
............ .

-

,
15.608

',I

TfJf'Ça...,.
�·TAL· - 8.00 _;_ JoinvjJle

Caritiba.� Paranapj
- .Bantos e Rio.

PANA-I-R'- 9.25.'""" �orte
QiRO DO SUL - ti." -

832

(úniéo)

FlorianóJlo!is, 5 'de Janeiro de 1950.
D. F� Aquino. - Superintendente-Geral.

VISTO: Orlando L. Seára ,

, ,�D. F; de 'Aquino - Supe�intedente-Gera1.�
Fiscal de Clubes de Sorteios' em. Mercadorias Int.

t ','
'

.1 "-"--'!�') �.;. .""
.

-
'
.........

r,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



j
-,

"

,

o ESTÃDO-Quartâ-feira, 18 de' ,Janeiro -de 1950' 3

'Vestidos de verão

ClllégloE���!ID6DStt. Eleita. a nova diretoria da Sociedade
Catarinense de Estatistica-"

.\Vida Bocial Inscrição: Prímeira quinzena de

fevereiro, mediante requerimento
;, feito na Secretaria:

.Bxames : Segunda quinzena 'de Recebemos da Sociedade .oa, dirigirá":o,s destinos' da Socieda..

fevereiro, nos dias 23, 24, 25. tarinense "de Estatistiêa a se- de catarínense de Estatística

Exames especiais, para o 30 Oi- guinte círcular, que agradece- até 31 de dezembro do corren-

entífico, 40 ano e alunos que se mos': te arro.»
. O CAL_aR, a poeira e a transpiração obrigam a urna lavagem f're- destinam para as e��colas super-lo- Florianqpolis, 10, de janeiro Ficou, assim, constituída:

"quente das roupas ,de verão, E isso é muito desagradavel, porque a .res, de guerra, ou são convocados: de 1950 Presidente de Honra _ ór,
-conta da lavanderia aumenta 'consideravelmente, Ievando-nos a um Segunda quinzena de, janeiro; para. Exmo.' Sr.:' Roberto Lacerda, Presidente -

:,�gasto excessivo, que+poder ia ser apr-oveitado na 'c-onfecç,ã'Ü de outros os que necessitarem os' documen- Tenho o grato prazer de Ie Manô�l B. Feijó, 10: VieePre

vestidos.' .

. tos antes, ,a 'critério -dos.t exmos. var ao seu conhecimento que; sídente _1'Cora Nunes; 2° Vice-

�Se você quer economizar na lavagem dos seus vestidos de verão, ou 81'S, Iuspetores, época especial, re- em Assembléia Geral, realizada Presidente' ,.:.:;;_': Eúgênío Doin
nao pode entregá-los a uma lavander-ia, siga os conselhos abaixo e querida de-acôrdo com a Portar-la: em.22 de dezembro p: p., foi Vieira;' ��rl;'!t_�I'io-Geral - Ro.

",(']'es' ficarão tão bonitos e conservados corno se o serviço tivesse sido n,60.5.
.' >

eíeíta 1;\ nova Diretoria" que b.erval.S;i�xa;;>lO _
eecretárío ..:...

�,:i'eito por um proftsionav, \
.• 20·Exq'fl�es' de aflmis�,qo" " j Célia,�ro�,n�U�,�:2° Secretário

Algodão =: Lave-o era-agua fria com espuma de' sabão;' enxágue a) -

+; ..1, iÍ 15'�é feve- Ilba:'m d
'

14- DC I
- MarIa �e��our�e� Damerau,

}bem. Junte na ulthúa agua um copo de vinagre e passe a ferro ainda reiro. .l:' ,',. ' , .>: ,,' \I a os ao '

,

I

l� Tesou!-"e1li9,_';-Marla de L0';1r.
'"um:ielo. -

.

,

b)..:.._
..Doc·�m�e1.lto,s,;,.Ce�:idão : de -até o dia 31, osvconscrítos "des ��m�uhl, '�o, !�soureIfo

i\'lgodão <estam;pado _:_ Limpe bem umas batatas e faça-as cozi- idade, COIU tírma
, recõnhecida; .

. da classe de\1931
,- Plmlo�,l'.':r_anzol".l JUlllor. Ora'

snhar em: bastante agua�,iunte para cada litro ·2 'colheres de sabão Atesta�o de vacina, com f,irma re-. , Até? dia 21. 'do coú�nt.é môs. os
! dor _ Oswaldo, Ferreira de

"Cln."pÓ ou 'cortado em larní.aas. Lave .o vestido nesta agua e deixe es- conhecida; atestado de saude; com conscritos da classe de' 193J, rela-: Melo
í'riar, Enxugue' em ,agua pura' e ponha depois em agua de arroe fl'aca firma -reconhecida,

-

clonados abaixo, deverão aPh)Sen-! A atual :p.iretoti� s:rá �q��ju••
_:_.1)U en1 agua de a,mjdQ f20 gramas para cada litro de agua)'. Os. documentos, estão isentos de tar-se no 140 B e , C., impreb'ivd-! vada pe�as rComlssoes Fiscal,

. Voi'le de a',j),àão - Lave. em agua morna com espuma de sabão (sa- selo por' �ei: _

'

mente :','
.

-..' I Social ê' d� Rédaçã�, exe!ée��o
riJão em escamas ou raspado; não esfregue sabão no tecido). Enxagrre Idad.e limite sao 11 anos a fazer .MIUNIGFPIO DE FLORIANóPOLIS as respectivas presídencías os

-em varias águas e ponha a secar. Fuça uma�agua' de goma (20 gramas' em 30 de junho' d,e' ·19'50, José Maria Coelho, Pãu'o Marino" senhores Ivo Maes, Celeste Maes
.de goma arábica por litro de agua), alperte bem; sem torcer, e enrole

.

c)' - Exames: 25 e 27 de f'eve- Leite, Mário ,CardoS'o 'da Silva; ,I e Gi�v?,nni P. ;f'arac,
o. .. '

.

:nUIl1lR toalha felpuda. Pesse umido. Se se trata de um tecido branco, reiro. Ivaldo Melo, Carlos LeopoldoKrae, Sol1cltando os' préstimos de

iPodérá jantar à agua de goma um pouco, muito pouco, de' anil. d) - Nota: Curso de preparação mel', Jp�, João Pereira, Luiz Carlos', sua valiosj, colaboração, firmo.

)
,Teeido� bordado a cores _:, Lave en} agua fri,a; é�x,algue em agu3 para internos e externos, desd·e doe M8'� Dàrcy Pedra, Aúgüstinho I me "-

m'orna, depois em agu!l fria, e ponha a ',:sumas' éolherés de vinagre na dia ·10, de fever,eiro. Taxa de exa· Niehue's,' LibórÍo Vicente Miranda,' Çordialmen�e,·. "

,ulEima, agua., Fara s,e'C3;J", el1l'ole em d0is panos, de m'odo que os borrla- Ines: Cr$ 30,00; as taxas das aulas Antônio .carlos ,PereÍra BOyfl., Wal, " pélia Br,ognoli.
,,:dos não tenham c(mtiCt-o com o :resto do ves.tido. Passe umido, pelo particulares a combinar na Secre-< son Dtla'rte Card,oso, Joa.quim Pe, ',lO Secretário

,.'lvessQ, Se "e,st.i.ver, segura de qúe 'os�o.rdados são executadlos em cores taria. r,eira de Abreu, Jaime Sjlvu· Pires,
, fí�,mes, v,oéê poderá lavá-lo, quanqo tem algumas manchas, em aglw 3° lt1at�·íC1bl:a para o ano letivo de Anisi'o José Ventura, Celi6 Jorge E'xcurs"ft-"O,\quente "com sabão, e pôr, na t�ltima ag'ua do enxaglle, uma colher de 1950 Pereira, Osmarino Avelino Vieira,
vinagre, DiaS 15 a 28 de fe\'el'eiro, 15ho· Co>rcinio�Aure�iano Silva, José Joa- Sn,c.-ed'='de''Linho - Muito facil .de lavar, basta um pouco de agua ll101'l1a eras, quim da Silva, Djalma 'Rosa da Sil- V U.

'�.abão.
,"

A documentação deve ser com- va, Nel,s'Ol1 Camilo Machado SilvIo tt .arl-nen''se ' deSe é de côr enxagu'e-iO r,a'pidamente, pass!ndo-o ainda arnido, com p'.�ta, inelusiv-e a ficha de alista· Isac da ,Costa, SiÍvio Feiiclano da .lu

'ferro não !Imito ({tlente. mento pal'a os alunos em aprêço. Silva, Rafael F-ernanelo Rolando E f -,.
...

.Á;NIVEThSÁRJOS '
_ a srua. Wilma �I'eI'izio, filha

O Colégi,o Catarinense po'r Lei' , Quirino 'Clemente Jacob, Aldo JOã� s' a tlS.ICa
tem obrigação de matricular so, da' ,si'.va, Armand.o Pereira, Ari Dando. cumprimento às disposi�

do' sr. ·Pedro José iVIeriziQ, comer,
- ,

mente os seus alunos, Alunos de, Luiz da Silva, Hilton Eusebto, Hé çoes estatutarias; a Sociedade Cata-
-ciante em BI'üsqq,e; . , "E

'

, outros esta1b'elecimentos dependem lia Dias, Jaime Costa, Jos'é Venan- rlllense de' statística: promoveu
- a srta. Noêmià Souza. ' ,�

-
' , '

NGH:t\.DECIMENT,QS.' na sua ma Ll',í<:mla, do critériO da Di, ,cio, ..�1jr�nd,a, �J;,orge, .. 9,a-rdosp, José no dOllling�:,,,)�<..n�..eXFur$ã«? ii" ':pr.�ia
I 'refaria. ,1 ..", ",'- �"'., .l,

Maria Filho, Zeferino Jovito Viei- 'de"G�mbor\ü"dé que participaram
Da i'aI�ílja' elo sr. Teodoro A,ntô. �

.. ..
.

..

d 1"'0' \ 4,0 Início do /ano letivo ra, Wilson Costa, Valdevino Lau. cerca ,e '" pessoas, assQciados' f'
niO Ferrari recebemo·s um, caTtão � " .

f'� \ "

Lição breve dia 3 (três), de ).l1al'- . rindp ele, Souza, Walflides Walde- seus �miliaÍ"es_, os quais lOtarart\
de agradeci,mentos pela notícia in.' . "s' t tA. t

.

A'
,

."
'

. ço. Missa do DIvino Esplnto an o miro Martins, Venceslau Luiz Nas. res 'possan, es onibus. Durante o

serida neste' jornal" do falecimento ' -

' .'

. às -8 hor,Rs, Sessão solene' no Sq' cimento, Valdo Leandro Ferreira, percurso: reinai! o maior contenta'·
do s'eil chefe..' t I

. <>
_

. I Ião às 9 horas. Valdemiro Manoe", Soares de Oli' LQe� o, a ternand'o-se' os alegres
Lição breve à.s 9,30 horas. veiIJa', Olmiro Frandsco Martins, cantos do carnaval coi:n peqúenas

Osmar Cipriano dos Passos, Inácio escaramuças A CONFETTi, num

Praga d01ll80dioca 'Queiroz, José Amaral. prenúncio, descuidado das' próxi·
,

•

.

'

,

MUNICíPIO DE ,PALHOÇA mas festividades do rei Momo. CotI1
Comunicado da S. D.S.V. J

-

S
.

d S'l J 'R 1" li"eiras 'par d' B' "".,

A praga conhecida vulgarmente
ORO, el'glO a, I va, ose au l- ." a as em iguaçu e .lI..

'

, no Bep'l)ler IrinelI Jo'se" d'a Cost'" jucas, os excursionol's'tas, chegaI··am a'
VIAJ\NTES por "Gervão da Mandioca", "·Man·

. , '1'
•

A.

FtEREIRA d.aróva" 'e "Marandová", todos 03
Estacio da Rosa, Carlos Josino da praia, que se apresentava em exce-

PREF.. OSNf Cunha, Hilberto Fritzen, HHbérto 'lentes condições, com frescas e le-
Afim qé tratar de interesses anos vem vausando prejuizo>s bas-

da administração do município tante sérios_às culturas de Estado. Schmitz, German? José Staimibach, ves rajadas, ,num mar muitissihllJ

de Jagua'runa, que, com din" 'É neSs� época qUe as lagai'ta,s' co' Fridoliho .scheidt, Alfredo SeM, calmo, encontrando-se ali um enOl'·
.Q jovem estudante João· Artur .....-

. Alfredo Kratz Avelino Hillesheim me, afluxo de visitantes das cidade"
'Vasconcellos, que cursa, co-m ,e", m1"'mo e desveAlo dl'rl'ge está nes IÍleçam a aparecer nas plantações,

'

,
'

.

'/ .,

-

,

�'" ,- ,

I Adolfo Ken.kel,' Laudelino ,Soão vizinhas de ItaJ,'ai, BIumenau, Bru�.
"vecial llplica{)ao, o ICo'ég'i� Ca-tad. ta capitál o sr.Osni Pereira, in' nascidas dos ovos deixados pe as .,

'.nense, faz anos 'hpje; 'fluente político, pessedista ná� mariposas. .

Schtmhaus, Leonard,o Franz, Kilfan que e demais cidades do v'ale do
.

.. " Kuehl, .osvaldo Rod()�ff,o Broring, Itajai, bem come carros de Curitiba
Os seus amigos e colegas, paris quela zona. -

.

'

,.
O "Gervão" c0mba.tido qua,ndo .

"''":80" afluil'ão ',à resid-ência de s'eus Ao visitánte, nossos -votos-de ainda teni pouco, desenvolvimento,
Pedro Lino Steimbach, Ar'noldo e do Rio Grande. Com a praia a

",pa�s, à rua B()Icaiuva, -onde
.

lhes feliz éstada em. nossa cidade. morre fa!Cilmente. Quando, porem, Walter Juni,o'r� Hermínio Adão I' dar a impressã'O de Copacabana'
. . f'd f

.

, e·�le c"'mba'te'
'

e' 'l'nl',cl'ado com o
Caetano. transp'ortada P,ara Santa Catarina.

·';sera ,o ereCl ,a uma estmha. � V'
'

M'ENINO
.

DJA:L'MA GHAVES D. Dóm P. Linemann "Gervão" ja muito desienvolv.ido" J.\oliUNiWíp,rO DE SÃO
-

JOSÉ. demoraram-se ,os associados e suas

,Comemora, hoje,. o' seu aniver. Ret.o.rnou segnbda�feira ao· Rio difi.cii.mente se conSf'-gue resultaelos Raulino João Gualberto>, Nieberto excelentíssimas famílias até à taro

, .

C d J" d 'd satisfalórrbs, pois os inseticidas Westphal, Dorvaíino Schneider; dinha; regressando a esta capitàl au
�'saI'lO ° pequeno Djalma haves. e � anelr·o, ·on e resl e, e em cuja João Marcelino Filho, Valdino ,Ju- ace)lder das luzes .

. 'Por êsse mQtivo, (} lar de seus pai." sociedade desfruta gerais s·impa· só produzem efeIto empregados·
Iio iMartins, P'edro Herminio Ham Estão. de parabens a nova Di,reto-

�sr. Wilson Chaves e sra. d. 'Ade_lai· tias, a· exma. s·imTh.ora D. Dóra Pe- em concentrações muito elevadas,
O

' ..

d
, selldo' .0 comba,te antI' .ecolloIDI'CO. IJlers, s_',in EH, Paulino Luca� na a Sociedarle Catarinense de

,-de Chaves, estará em' fesla, rece derneiras Linemann, genitora do

'iJerido 'â'visila dos amiguinhos de
.

engenheiro dr. Henrique Jos'é Pe- Desta 'f,orma, tod,os os agriculto- Heiderscheidt" J.çJs'é Vendolino Estatística e' sua .,Comissão Socüd

_ '1)jalma, :que lhe irão_levar suas Ce. derneirfl's Linemann e cunhada do. res que cultivam mandioca devem Hof'fman, CarIos Ge�màno Molmes- por mais' est� :pr�Ta de real interê�-

"I'CI' t.a�ço-es.,
'

[e'r o' nlaxl'1"'0 C,tll'd,a,d'o-desta época ·tet, INorberto Franclseo Hamesó se, pelo desel,1volvImento da entida-
�, Sl'. dr. Nerêu Thamos, preclam Vi, n -,

' ,

Dr. PAULO FONTES ce-Presidente da Repúb'lca.. e;n-"'diante, procurando f1s'calizar ,1'0 EXA'MES DE SE�UNDA ,. C�A'I d.e qu� con,grega �s. estatísticas e-

F 1
..

d P '1 sua's plant'a'ções" para verifi.car se.,
MAVA E 'DE SEGUNDA

.
ÉPOCA SImpatIzantes dos numeroso

ar. .anos, 10Je, o· sr,. r. . au o '

':FonLes, ,c1.ínico n_esta capital. AI'
, _. as niesmas estão sendo atacadas

AVISO
. ençao ,pelo "Gervão". Logo qhe a� lagar- '.

':FAZEM ANOS H.oJE AI 't' éd' tas comecem a aparec�r, amda de

O
.

t' I' D
. uga-se O Imo pr 10 para' .,' I '

memno Arronio Caros' Q'
pequena' 'l'ndu'strl'a depo'sl'�O ,pequeno t.aman.ho, o,s ag.JlCut_Oles, O D 1 d dI" t't t d A'e ega o o .ns 1 II o e· posentadoria e Penso-es

'''ira, filhq .do sr. Aniôni{) Medeil',o's
f'

'

.
.', '

devem C0l11Ul\tCar" Imediatamente d So lCma ou garage
. dos Comerciários, no Estado e anta Catarina, avisa áos srs·

'Outrà;'
,

'-- A t"
.

G
.

I' R ao Serviço' d.e Def.êsa Sanitária V� d
, ,.

J
'

S d
n 19a « arage rIS» ua ,., .,. empregadores que, estan o em gozo de férias o tUncionâ-

- a sra. uraCI' alles, espôsa o'
Padre Roma 1;3 Trata com getal; à rua ConselheIrO Maf.ra

do encarregado da cobrança, as c.ontribuI·ço-es referentes
':sr. Ue. Sa',1es; ,

'

.' E M d
. ,

" 'J •

G
r

.

d 41-B em 'Florianópolis, para, que
,

E I F kr R'
. e elros ..ou umercm o ' .. ,..

d d 'I ao mês corrente deverão ser recolbi�as na Tesouraria des-
- _o memno . ar y < ran

.

lil
,

00
Medeiros à Rua Padre Roma; seus téClllCOS IlllClenl es � ogo o

ta Delegacia, sita: á rna Felipe Schm.idt, fi: 37 até o dia 31
:,sevélt; ·filho do SP•.DavI da Costa' 5!- _. Ne' "t'a combate. Com a,s' lag,artas mnda pe- �

. .
'" O s deste mes. , I

. ''Lim.a, 20 sa.í>gt. daI Polícia Milihtr;
.

.'
.

qu�nas, a çl,estruiçã,ó torda-se faci'.,
.

.

,

. O. n.ãO,rec,olhimento das, contribuições' na,. élJOca
.

- a srta. Jmac'Í ele Souza; ·po.D�a-,o à., 'vl-uva dll. ooonorpica e .cem p01> cento efici. t d
.

. _ a sra, 'JI;hr}a Gomes; {: II ti' ente;
proprIa S�Jel ara o emprega or ao pagamE?nlo de, j�ros de
1% ao mes. ."

.

- a 'sr.a, 'N'llir Bazzadona Pena; P d O F. It 8tO As lagarta.s desenv,olvidas são FI
.

e f· "" orianópolis, 16 de J'aneiro de 1950
:- a srta. 'Vanda G0111a.rt; .

r .•• fj muito resistent·es aos inseLicIdas e

- a sra. d, Etelvina Peixoto de

I
RIO, 17- (E.)' --' O prefeito quase nada' mais se ]jode fazer pa

�ndl'a(]e,' espÔ'Sla do 'sr, Higll10 de Angelo de M'orais as�ino�I de�reto ra salvar as plantações:
Andrade, 2° tenente ref,6rmado; concedendo a d. Evan,gelina Du, É, pois, 4a maio�' impoJ'.tân{:ia

- ía si'ta. 'l\fa-I'ia Le:ite;
.. 1 arte Batista, viúva d'o ex-prefeito que os' agricultores fiscalizem' suas 'Cre' d'1"11\ 'l.IIU' tU.O Pre'dt"a'),--

- �

- O'menino 'lV�aul'(Í de Oliveira; P·eelro Ernesto Balista:, a p.ensão cultlll'as e, no ca.so de verificaJ�em ,'V 111
,

_ o sr. Aldó 'Linhares' Sobrinho;
I
mensal de mil cruzeiros.' Esse de, laga,rtas, darem conhecinfento ime- l.Foi entre-gt,e ao snr. -Frederi.co ManoeI Martins, re's'idente, em

l'epres1d1t::m,te ,d,o ,Laboratório Fon. C1'eto adveio do projetO' da Oama, diato ao Serviço de"Dei'es'á Sanitá- .Saco dos Limtíes, 'po!!'tador da cardeneta n. 43,lÕ, o'l):l'emio que lh:e
lou.):·íJ,; l'a do Distrito Federal. rifl Vegetal.

'

rou}t�e no 'sorteio de dezembro, realizado no dia .4 do mês correl1l;e�
li \ ./

M Ó ,D A S

d,a
ta-

;SJli}. -DALILA, CLO,TILD,E BUSTA
MANTE,

._,

J
\

1
J"

;�

\<\.siina�,a a d.at:a de ,hoje o a.rii:ver:_
""'=sá60 i:1atal-Í'�i!'l 'd'a ébna\ 'Sl"a:-'·ii.)Da·
lila Clotilde . Bustamante, digna
<espÔosa .do engenheiro, ,agrônomo
Lauro Fortes Bustamanle, chefe

,da Diretoria da' 'p"rodução ,.\nimal
'ill,este Estado.

.

Dama v�rtuosa e de B-a'nÍssimo
, Endereçou-nos um .cartão de

..cora'çã-o, ver"se�á, hoje, homena.'
agradeçimentos, o casal Otíiia

:geada pela sooiedad,e local, onde é

figúra destacada e muito estima,
Heitor Blum por termos noticiado

4la.
o s'eu aniversário."

O "'O Estado", respeitosamente,
:se aS'socia às, manifestações que
lhe serão tributadas.

'.

JOÃ,o. ARTUR

/

OswaI Pereira· Baixo
Delegado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAelA
.'., "RAIOS X'

,<, DR.'ANTôNIO MODESTO
,

Atendei diàriamente,'no·Hoijitál de Cuidade, ,

liI:I. POLYDORO ERNANI DÊ' S
'THIAGO'

,

1)0. Serviços dos Professores Bene-
,Médico e parteil'CI

dieto Monte��gí:,p e:-'Pj�agibe No-] Hospital de Caridade de FIo-
. guelra' '(Sã� P�!llo) }..

flacnópólis .. Assistente 'da
Coneult!_l;8: Das U lls'\i7 horas '

;MaternidádeRua Fernando l\iilfhado,�-. toenças dos Órgãos internos, es j)e'
....

DR. LINS·;.NÉ-VES \ cíalmente do coração e vasos

E>ir.tor d! ��t,:��l��Ê� e ÍIlédico do )oenças da tiroide e demais glau-
HOflPltal iÍ�â'ridàae .

> "

dulas .internas '.

ciINICA DE SENH(m.(S -'- Cl- ;.iiníca e ci,-r:urgià de senhorllt'-
, RURQJ,A-('PARTO,S ,... . ����,rto.s .;

,

,
'.

.

8)iagnóstico cfintrô1e;;e' iraiamentó fISIOTERAPIA
-

-, ELECTROCAR·
'

..pecia:li�à�·,'d� �:vidê�) Di.!tur- OIOGMFIA -;_ METABOLISMO:"-'
,.10. da ã.1j�l.esc�néi�,.e d,il m�D?paU- BASAL .

... Perttibaçõ.es� meDstru!Ús, t1�'" iORARIO DE CONSULTAS: -

�maç6es:'e: tUrQór.� 'do- àpp'elho gem- Dlàríamente das 15 às 19 ho-
• • �.,,�. ,\ >

..

._

_
Ial feID.l)i1no." "';." ,-

.

OÍ)erilçô:es: do ;_uterq;f 'o�Arlos", trem
fU. apendiéti; :néríi'i8s;� variZés, 'ete,
cjrurgià, "�íaiiÚ� ';cto�)lv�,rfileQ (ru-

.

turas)"
fo-

,;•.��� �", ;_i:I�:'j"_' -,,",; �-.A
�

't\SSISTENCI� 'ÃO' Pft,RTO ''E OrE
RACOES, O�SnTlÜcAS.

. POeDças glàndalares, "tirtridê,� -od-

"M�_'hipopise, etc.) .'

.,fsttirbios nervo.!os' - ESterilidade
. "_' Regimes.

'

J, /)

Conaultório R. JO'iO' 'Pinto� 7 .:.:._ Td.
LU.1 �

'.

�

Resido 'R•. 7· de SetembrO' - EdU.
Crus e SOlu�a -'TeJ. 846. '

.

Dr. Alvaro, de C.rvalho,
'Í)oença; de C�ança8:

Consultorlo: RUa Tenente
Eveira, 29

,

Bor6r1o-:de consultas: 9 ás 11
a.

'

,

Sábados: 1.4 ás',lt.hs.

Dr. MlltôD -Si'mone
Perelr'a .

�

,

.
' ,

Clinica 'CirlÍrgi,ca
-'Moi_tias de' Senhól'às

ClRU.RGIA GERAL

DR. NEWTON d�AVILA
�lrattia geral - Doenças de S�en",o.
�.

raa - Proctologia
Eletricidàde. Médiéa

Consultóriô: Rua 'Viio'r Meireles D.

• _:._ 'Telefone 1.S07' )
.

CODsultas: ÁS 11,30 hO'ras e l tal'·
de das- t:5Iti'orâs em diante

.

R�idênciá: .Rua VidaJ,Ramos n.

16 ...:: Telefon� 1':.422:.'
.

.,.._---

Dr. lIâr1o'WaA....
DbIkta m6dlca de adUltos .. criallll'l

.. DoUul.tórlo. - RU,a Joio PInto. IS
'1'elef. M. 11i9

-Cluultà das 4' i., 6, borst .

1Iald6Dcla:. Pelipe
.

Schmfdt !L. 'L
.

'. TeJef. Ia

, 'Dr., '•.to •.._, :'
"clliuco e apendar '

ICnault6rio: Rua:,Yitor'--M� 'ia:
,

. Telefone:: 1:"0"" ,

�ultal das 10 la f�' e 4aa;14 i,
Il! !In.' Re,idên�; ,R�, "'1,_.

, IoIl1. -I .Telefonel- 1.AO •

_.__'_',-'- �-

� "';- �'

Cx. 134 - Tel, KNOT
"

,- Florianópolis
--------------�------�----

DR. FRANCISCO ·CAMA.U·
NÉTO'

Advogado
Escritório :-Ruá Felípe Sch1m1d'

��-"'�ôiipÃimÀ:�íí�ÇA"'DÃ·-·BAiiíA��
_.

-.� ��r���;')dO). -(Alto da casa, "�,
.,,_'�fwidj.d,a,·'ém 1870 __ Sédé: BAHIA l, �:.:���n��a: Rua Alvaro de car-

.

.' ..
'

- tINcaNDlOS E TRANSPO�TES ../ Flerianópolls.

_,
, cifras do Balanço de' 1944

CAPITAL E RESERVAS ,,; ....•...... ;. CrI 80.900 606,30,
Responsabildarles . ..

'

.. '. '. • . . . . . Cr' 5.9'7.S;4Ôi.755,97
�(i,:!t�,:; � � : � ::� .' :.. : : � :�: �: :'��!:r . ��.� : : : : � : : g�: 1:�:��!:!�:::�
Sinistros pagos [lOS últimés 10 anos .... Cr' 98.687:816,30

.

.Responsabilídades .....�. ;_ .. ; ... ,..... Ct1 76.736.401.806,20
" --, '1:, '; .,: ';. Diretores: ,

Dr. PamphÚo d'Ut�a Freir�: de Carvalho, n-.. Francisco de. Si,

���Z::'�·�.!����;_·���·I·'
•
'" jlc\"<ftli'!:, ,,,' 1;'.'

. -::'

m
-a

trj!_<�'{,<,�,-);,:,.?, : <�

Rus .Vitõr Meireles n. 11 , ,

Fone manual 1.70�·
• _,o ,\

,:"_�
RESID!NCIA: ,\ 'RUA VOLONTÁRIOS :DA PÁTRIlo. N/·6à . '1.0 ,�NO��,. .:1;,- ,.

Avenidá' Trompow8k1 I'
.' _ .

�
,

CAIXA P9sr,AL, 683 • rELEFO�E.664Q • TELEGRA�AS: .P�OT��}�RA�: /';;
•

'.
" "

,

�F�, ;�::�.�;:..... ":-.' ",Aaêr-óIa' 8eraf�',p.ara St'8. Catar;08 -, remi••I, _ GrIV8'." ,PU.me.
'

'cÍRURGIA GERAL - ALTA CI·
.' Rua Felipe Schmidt 22·- Sob., '. .

Meia. 'd.,�mêlbórrai pelól J ......

.URG�HORA�O:!5'{;�TO�· .

s'_ Caixa Postal, 69 T'et:,"Pí'otectora" -:) F�ORIAHOc:t..OLIS oore. pr•• tó'a. CASA'd1Q8 .

"armado pela Faculdade d. lIecU- C'ELANEÁ:" R,u-aC. Marr." :.... da Unl-reraldade de' 510 Paulõ•..
onde foi assistente por v'riOI anos do, ........ ....;; ..;..__;;.;.".;.......;. ..;........__---�-_.--Serviço Cir6rg;c.o do' Prof.

' AlIplo c"
. CorrIIa N... �

Clrurgia 'do estômago e -ria. drouIa'
1ft, Intestinal dell!8do e lI'OPo. tirof,
de, _ rinl, prDstata, bexiga, aterei,

- ",rioa ê trompa". Varicocele,' blu.
/� éele, -ràrizetl e ·hernu; .

CoIleulta.: Da. 3 i. 5 hora., I rua
' ..elipe Schmidt, 21 (altot da caaa

Parailo). Telef. -1.598
aPid�cIà: Rua EsteYee\ Junior, 110:

•

'Telef: M. 764,' •

Dr. 8ue'rreiro� d'a
Fonseca
Especialista
Efetivo do ·Hospital d.
Caridade

OUVIDOª�Â��fIZ e GAR·

Tratamento e Operações'
Residência :.� Fe�i,p� Scfimi<Jt, '.99

, ,Te[efone, 1.569 ,

Consultas: Pela manhã no Hospital
.Á tarde: Rua -Vísconde de Ouro
Preto n. 2.

'

Horário: Das.14 ás 17 horas.
7';'�' �

Médico

CONSULTóRIO:

.,

Dr. M. S� C.nlca'"
obuca excluaivameAte de eriáDçu

Rua Saldanha M'arinho.� 10
'

"
Telefone' M, 13a(

--DR.-A. SANTÁELA
,

. (pormsdo pela !!'acuIdade NIl,�lo
na! 'de Medicina dá· Un1ver�ldade

-4 do Brasil)
U6d1co J)Qr concurso � Ass1st6n,
·,cta 8 PSIcopatas do Distrito

.
.

P'ederal '.
.'

h-Int'erno de, Hospital' Pslquiá
,trtco/e ManiCômio Judiciário

da Capital pederal
ax-Intemo" da San;ta Oasa de 1oD·

. sericórdla do Rio de Janeiro
OLtNIOA I41:D!OA .�' DOBNQAS

,

�1&aVOSAB'
Oonsultl!r1o : Edifício AJn6lla

I'feto - Sala 3,
'

Residência: Rua Alvaro de Oar.
1'1Ilho; 70../ , .

.

_ Das 15 .9 13 horu
, Telefone:
Oonsultórlo - 1.:lt.�.
ResidênCia - 1.305..

)

I @@êi#ir#ir=Uêêêêêêêr#lr#lêr:

....

:,... ;.�.� ..

DRA.
'

WLÃDYSLAW,A WOLOWSKA �USSI
e

. DR-. ANTÓNIO DIB' MUSSI'
. Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

. �,. 'Servíço compteto ',e' especlalísado das, DOENÇAS DE

,"S;ÉNHORAS� com modernos-métódos- de �iagnóstfCo e, tra-:

tamento.
. , ,

COLPOSCOPIÀ - HISTERO - SALPIN,GOGRAFIA."':" ME-
.

TABOLISMO BASAL
---

,

Badíoterapía por - .ondas· curtas-Eletrocoagulação-
Raios' Ultra Víoleta e 'Irifrà :Vermelho. ,_,

"Consultórto :', Rua' 3:'r�jano, nO i, 10 andar - ,Edifício.
"

." _10,'. �:, ; "

",�' , _<
.

do MontepJ.o: ."--- <,-, �
'Horário': Das 9 ás i2�'horas - Dr. Mussí.:

.

r- ":.'
'>

.

'Das' 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.
Residênria - Rua' Santós Dumont, 8, Apto. 2.

" r:
,

.

5�CE SOCIAL:
.

'PO�rO.Al�GRE" '

.. .reune som.i. acabamento ..
Bolid'ez... no piano perfeito! ';

,
. "

Além de vãH,08 modêlos para
pronta entrega: .. êste ,miiraVl
lhoso piano pode ser seu hoie
mesmo, através ,do plano de

pagamento a longo prazo!
..

SvhwartzmiUlr
REPRÊSENTANTE

Catarina

S/A"
para 'SaÊzta

KN,OT

'Pr,anaportas ragu ar$B de. COl'g08
J 840' FRANCISCO, �D,'snt'�'para "NOVA 10'RI,

"

, l .,.

Informcg5e•.comol A1�nte. _' �

, ' ,
.

"

....._-- .;.;_ Carbs Hoe�ck.;-S!!\ .-'C�- Te!etone h212 { ,E?l-. releg,
do Sul � Carlol HG�iKk' S/A ;-:-Cl..-. Teleloae 6 .

.' \t9-J3 <;'\1[ -\ �g
fl'lorian6po!i.
SãO' Francilco

--._---'---__.,.�.. ........--- "---'�--�-_._--,_ .....

• lo
.�

�.,

, .

/, '�".

;

.'; :(
)
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. .

_ CLUBE DOSE DE. AGOSTO 'PROGRAMA �PARA O M�S DE JANEIRO DE 1950
,DIA 18 '-,

'
.

QUA,RTAJ:EIRA -. 'ENSAIOS PÁRA O CARNAVAt ,s"JOVENIL"�· PARA - OS" FILH(fS :"0[:' SÓCIOS 'DE J2, � l6 . ANOS., DIA 22 - "

DOMINGO'.-"· "S9IRÉE'" COM lNíCIO ÀS' to HORAS.JDIA 25 :"""'QUARtA.:FE1iR� '-. :�ÊNS'AIÓS ·PAR.A.: O CJ\�NAVAL�"IrAS "'9 ÀS 22 HORAS.
D1k 28'_: SÁBADO '._. SOIRÉE'" OFERECIDA PELAS ·DEBUtANTES' �'DE" 1949 AOS 'SÓCIOS DO ·CU�BE. TRAJE',BRANCQ PARA MlBOS

-

,OS SEXOS.. 1:
• .!',i

_" -.,,�

� rrogresso
.

'extraordinário' Das rgla[ções entre' os ·E[. .·UU�, ;e' e Brasil.
, W.ASHINGTON, 16 (E.) - O'pre, eutindo a POliLica-.adotada pelos ,_. -:-,

__ .__ �.
__

-$id�nle do co.m.ité de. Relações Ex- Estados Unidos.
-

D"Al'
'.

J' I L'· .0'
'"

G R A �r.1 A.. .

': Dt. CLARNÓ" ·Ci. �

teríores do, .Sena(lo, .0'. democrata Connally inf'errnoú mais tarde: '. I "" __". ,F I!'\ � ",. v

'''Tom Connally, declarou q�\'e',o S�- :las 'jornalistas, ter Aéheson revela,
.

.

.

_:.
.'

.'

.

.
. ,

. :';;
-

"

"

GALLEJ1,'I:' ">;

.. -cretário de Estado acredita-que as do -que houve um pr-ogresso extra- .

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

""

:. ,A O V· O G 'Ál> ,0 "
_

.
,

_ .rcelações entre os Estados .Unidos Q ordinário no desenvolvimantn das �(orrespOflde'1d I (onfer_, ! ' C.rim. _ �jf••l •

i.'ÜS'-Pâises latino ,a.�·ler·icanos "au- relações entre os- Estados U)1idos (omerclal'� - Diploma' ""

f·
�

Oo..,tltuJ�o 11, S�ad_
znentaram .consideráveunente". e o Brasil, tendo em vista princi-

-

; . �',
,

NI\�E8
O Secrétário

�

de Estado' perma-.' palmente o fato de�sa país ter Cl!ll- OIREÇAO I METOOO I .. , ;�
�

.

_:.�T��� .������ '"

·J.neoou mai.�,?e quà� horas en� COIl' ..eedido as garantias' indispensáveis, ,A·meUa.;.M ."Pígozz! " j:;., Mo.darn:o 8 Sue_eota. .

-,

,&ui't6t'to • R"ldtt\ol�

- ,�!7i;ad;::'a"tq:;·�:t�;i�:I>:ô;:: ,:..:nv"bm_;nlo-"'!' ",,,"ai pil,".
'

'RUa G.�er�1 .tfe .court.:48 I.>��I��'
,�lnbe>4ê- Câç'�",.Tiro C�ilto de Magalbaes (E�a Albtr.gu� Noturno) �

ti
-

:' _,-.,' "

i.;" , ...... o,,'
' . ,\;-

�
�

•
_

•

-Campeonato .'
de Tiro ��. Alvo e Tiro aos Pratos ínter-socíos

"

c Expurtação ôe' tecidos bra� .�c.': .

.� 'sUeiros para a ftrgenUo8' .Bom bi�óCHi�. -
�Q��I'

""- - S. PAULO, 16 (V. A,) - São

boaSj'cornerCiaiS
daquele ,país importar Grande �Isao

... � � as perspectivas para a expõrtação do Brasil (/1'alldes quantidades de
�

� de arl'igo,s tex�s. brasileiroe ,pam tecidos especialmerüe manufaturas
. <:.<,;,_...�r

. a--AJ!fJ,entma pOIS pretendem tirma: fie seda. j.>"

• 1:-
f;"._ ...-, J -,

..'t .... �..:� .... L�;-"� .ii< �,�;;; '� �...._
_,

�. �:)..i
...... l; ...... �

•
�

�: ;/A ..,Isla', e a prazo
;J. �,.i:E1l)101�!'õ de JPotores; dinâr.!:!os te • transformadore.. ,;

, .

:i .: Instalação de luz e força. .

,
'

", � � .�. ·:'::i.Y;i:�
.

_ '--
.....

t-
"

� -;,
. í-léImifol' .-' Limpà:,d�nfeta OS rins, -ate·" . -. -'. .

•

, ",1Y_úa as.,dores.e:'·é irt�i�do �omo:'� .�ais

ffi'.

efiCaz �tisSéptico p�. as Vias unnanas.· _ I' ,

.

'-
.
_.'

,
:. .

BAéER
1111-'"'II.il...�.j
,I. - - _. 11- - - __ .._.._.1 1 = , :.••••••••.

. 1r',.Cb�H,mgv )2
'

�:.� ·ESC·OLA·MILITAR DE .REZENDE , '

"..,... -Qole�,gio .de S' Ludgero ,,' ,EXAMES-DE 2aÉPb��'- Os e�an:es d� 2,a �p�c� para os Visão maior e 'maia' pél'f�i.·"� �
.
.' .'. , .., .' .• câd.�tes depenqentes- e do lP ano, que tem dIreIto � prestá-los, que' 8� ie '�m' -bom binócU!d;:

.:avisa a" todos os amigGs que esta aberta a matrIcula do terão ipício no dia 8 (oito) de fevereiro.·. t' alc&nç� quem te� 'IóHda( .

. _I:Q.ternato� ,

.

,.
' .. � , .

_ �APRESENTAÇÃO - Os referidos cade�es deverão apre- .
'. .initrução. � c'. . '. .'-

Pensão: Curso Primário: Cr. 2.590$00 i sentar-se à Escola Militar de Rezende, às. 6,00 (seis) horas do 80l;1a ,11*08; lobrtr, todol'; õi:'
, . ,Co�plementar:, ..Cr: 3.000$00 dia 7 (sete)

-

de fevéreirQ p. vindouro. . .'" ,< <àssuQto�-: ��
. ,'::,'"4l�alquer enformação,,-Peçam-Iia d�retaÍD.ente.. .::,' Q. G. erp. Cur:itiba, 6 dej.aneiro de 1950.. ". LIVRÀRIA /l-,OSlA' ",

1 i. . R. LUDGERIQ .

- !I'UBARAO .., P. O. ;João Gualberto Gomes de Sá, Ten:.Cel:-- Chefe do Ê. Rua Deodato. 33 -·Florienõ.poli.·\
. Pe. ,JOSE Pereira K:uJlz , M. da 5a R:. M. ,'•.•.• 0·0 .. o •••• .'.,.: •••,._,'.", ••••• , o

.

CUtSO d�:.:H�UfQa�ÁidiD(es ..:)19�::i1a::Bj�:�r!aú!�an'�o�:be··ISica �����Fsi
,

. Fundado em 1940,· ,.'
' '? - ,- "

. .'
.

,I MUTUO P�DUL.
"

Av. Hercílio Luz n:20'
"

19 hdra,s.. '

'.
":'

"

. "
.
Dia 21,8áb�do Farmáci� Moderna Rl,la _João Pinto.

'.
. .•..•.••••• , •• • �.

:Habilitação concteri.bo�� para. Inscriçã.o a,3 d,e jftneiro;·�! -

-, D�a 22.D?rpl,º,go·Far�,�cla Moder�a,Rua 'João_PiIf�O;
" ,

- FRAQUEZAS 'EM' GERAL
.' o Exame ,de ;Madurez8ii:<" -

1 '19�horas .. ··e; -' �>
.,

',.
,"

: r "" D:D�{l �� ,8D,3:.bm3:1nOgFaFrmarl1mCla,a: .StoS·'oA�Atont�o :RuRaUJOaJ()_P��pt?'t'o'" VINHO ",. CREOSOTAOO.

" A) CU:rsof!l.�{:.·P.repaiação. , 13): tursode �a!lur.eza ,'� .' la."",_.; 0'1 '.? < ,�Ia.",..TI omp � o�o'" m... "s .1'..L V·.E.·I R,'A."Neste ' curso<�� e!lnçli;Il}tõs.. Inic.ià 0_ ano let�vo aos 5 de '

? �eT�lço .n�turRO s��a �fetuadop�las F.ar�áClas .8to. Antômo e
J,,' '.

Tecebem os element0S" ba§Icos fevereIro.:, .'. Notl�r�a sl�ag :a.s ruas J<:_ao �mto e Tr�Jano n., 11.
.,: . '. _ !:.

.

: �
_

,

'llecessários . para o aproveita- Inscrição para,-:!J �adureza _A presente tabela nao poderá ser alterad.a sem preVIa autorlzaçao_ Se ricos quere�s rlca�
.

mento integral do Cúrso de a 1°'e 2 de fevereIro, as 19 ho- deste Departamento.
,...

ó-

IDe �odo. tacII e.legal. _, '.

'':Madureza. . .., .".. �",,:-, ras ..

"

D�padam�nto de Saude Publ�(}a, em 7 .de
.. dez��bro -de 1949. Fazei �OJe ums 1D8Cr�çao

Inicia-sé aos 4 'de janeiro, às A, Dire,t�ria Luiz Oswaldo D'Acampol'lt, Insp��o�. de Farn;taCl�. . Credito M; lt:�-.�FeJ�

. ., -
- ."

De ordem dó Sr. Presidente, levo ao conhecimento .dos Srs. asso

<eiados, que êste Clube, comemorando a data de sua fundação, fará rea

.::.!iza·r, no dia 12 de :fevereTi-o vindouro, no "stand" de. tiro da Posícia .

�::-Mili1ar, em, 'I'r indad'e, 'g�ntilmejjl,té cedido por seu Comandante Geral, '.
-rm campeonato entr-e sócios', -de ':tirO' ao alvo e tiro aoJ pratos, cujo pro
êsgrama será .prõximamente publicado.

O associado qU!3 desejar munição para tl'f�inamen'ta, poderá adqui
_,f. I-la .na j�i'nla 'regulamentari-oom o associado Sr. Antônio Mendes de

. ;Sousa" à' Rua Tiradentes,".. .apr-eseatando a i talão comprovante do paga-
';\\,}1ento· da Úíü'ma mensalidade.

' . .

vPlorl.anópohs, 16 de-janeiro de 1950.
(

.0' SECRETÁRIO

BEM '
.. '

. .. . .. '

•

oe{

·:·····-�Á:tiiG·Á··�SE··:·��·
-'�.:_ �.' ..)

1 •

'pARA ESCRJTORIO_
Os altos do prédio. sito á Rua.
FeIJile Bchmídt ·no �38; esquina'

Jeronimo Coelho (lado. es,--�

querdo.) ," ".
'}.

A tratar na rua Saldànha-Ma-
rínho 18.

'

•••• lo··; ..... ...... • .....
' •.".... .. ....

H'eMORROID.ES'
(N:.rE�AS ou EXTERNAS

Alivio'
.

.. V�nda d�' m�tores," rádios e a�essõtio&, ol,ltros 'aporelhos el' •
,

-tricos, artigos elétricos, etc. .' ,

,'Répresentações diversas, com exclusivi4ade dos insup.el'áveit.

receptores "SARATOGA". "INDiANA" e "MERCURY·o.

,
.

A ELJl:Tlío - TJl:CNICA.,
.

Rua Tte. Silveira. n :..0....Caixa Poslàl193 - Fene 713.r'
'".' ..

.,;- .........
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o ESTADO-Quarta-felra, 18 de Janeiro de 1950

J
'

,,"To Campeonato Brasi-' tr:u�:s�� A6��it3J �\:�e e��:�:
I'· , d 11 t b' I' leíro "Majoy" que veio parti-
etrO . e rU e o cípar da regata "oceânica" aue

Com cinco encontros .prosse; nos Aires-Rio", a íntcíar-se na

guiu domingo o Campeonato próximo domingo. '

,. Brasileiro' de Futebol, cujos re- Riol _ HÓje _9uarta.-feira, Se-
"

sultados foram estes:
'

rá realizado o 2° tremo da se-
.. PARAIBA _ Paraíba 2 x Rio leção nacional.

..

,

.
," -, � Grande do Norte O.' i

_�! ,RUMO A CURITIBA .. Gõs,fão eSfre�u go�!R�IF!E � ""?" x A��.. Vald.ir (em. plao9'
Seguirão amanbã Os craques catori08lrStlS .DQ ..Olimpi«;0L.. Óo<;i's"'t. =.�to ;ro�o

2

� PO.SíV!l!�!t!ai�.��· CODlriL
"

pio estiveram no 'estádio da F. 'Brilhou o ex-defensor.: :
AMAPA _ Amapá 2 x Para

'-

elS lJaranáel1SeS
lllbemprov�velqueo"collc�" c..:Q."ond�efet�ram ó,últi- .,,_d'o�Fjguelrense' ,1-::., '1. ""� '_ h'.p.,'. '-" ,

Procópio faça-o estrear no
-

JO- mo "ensaío para o grandioso
,,' pIAUí _ Mara,nhao X iaui

go de domingo, pelo campeo-l'
confronto. �

_
'

O.

nato Brasileiro de Futebol, in- Amanhã, em ônibus especial, N�' :===,' . '-"p"--JFt;;:I�'V'-Aah'''"stegrando a seleção Catarinense. a delegação barriga.verde dei- O leiaS' es Dl,
Em obediência, á tabela de xará esta Capital, rumo à "cL ','� da tod!l, pa'rto ,

jOgos do Campeonato' BrasileL dade sorriso",
�

li U' (J

;ro d,e Futebol, está, marcada: l!: bem .provável que depois de Perto Alegre _ Nesta Capi-

para o' pr�imo doJllJ_ngo, !em: amanhã os craques catarínen- "tal, perante numeroso público,
----eulritiba, o prime:i!ro encontro; ses realizem um rápido ensaio d.efroptaram, em cijspUlta do

entre as seléções de Santa Ca-,: em gramados paranaenses. títulõ"'máximo do Estado, as' e-

-tarina e Paraná. ' i A delegação será composta -de 'quipes do Grêmio, local, e do

'Ontem o.s. pupilos de'Procó. ; 18 pessoas, ,

'Fiorfano pela escore' de 3 x 1,
dagrando.se . assim, campeão
gaucho de 49.

.

. Santüigo do Chile - O Ban-,
.gú,' do Rio, no seu 4° compro,
.misso empatou domingo 'com a

.selecãe nacíonaí, mantendo-se
, assim invicto nos' gramados chi

lenos. ,I x 1" foi o resultado.
, BUenos Aires _ O volante

_ italiânp Alberto Ascarf triunfou
;

I' no Grande Prêmio Automooi;
;.:., '(istÍcó San Martin, efl'ltúado, do .

,

, ,nÍingo nesta Capi,tal.,
Rio - A seleção juvenil de

- 'futebol de São Paulo derreteu
sábado a do Estado do Rio por
3_ x 2, conquistando desta for.

ma a ·'Ta({a Paulo Goula:rt de
, otívetra ".

.0..

São Paula _ Dívulga-se aqui
que o Palmeiras acha.se inte
"rsssado no concurso do médio,
Sanguineti, p�tlencente' ao ,O zagueiro Waldir, do �plantef
Mlético �ran:aense. '_ do 'Bocaíuva, substituindo oar,
São Paulo -:- No próximo difl, cia que se encontrava" machu-

25 -será efetuado nesta Capital cado no prélío anterior eretua
o 1° .oírcuíto "Fundação de São do em Brusque Integrou a se,

,

-, _.paulo'�; -prova automcbilística., íecao- catarine�J8e r durante os

de
.

caráter nacional, J 90 minutos.
-

regulamentares;
.

Cur�tiba· -: O zagueiro W�al- senão apontado como, a fígura
O médi� esquerdo gaucho domíro, ,titu�r da seleção para. demíname dia' Jarde esportíva

Gastão, que recentemente dei- naense, assínou :Gontrato com de domingo último, em Blume-

xou as fileiras do Figueirense;
o Agua' Verde; nau..

desta Capital, transferindo ..se
:Porto Alegre, - O "ce:Q.ter" Waldir cumpriu umá das SUM,

pàra o -foot-ball de Blumena_u,
Colored Adãozinho reformou mélh�es "Performances" dos

causou impressão favorável do- covtrato com o InterI).acional últimos anos" demonstranda.

miy.go no seu' jogo de estréia p�nr�:s_�ois anos.' 'encontrar�se 'em Ótima fprma....

no "onze" do Grêmio Esportivo
Olímpico, quando o campeão
do Vale do Itajàí enfrentou a

Seleção Catarin�nse, empatan.
do ·por ,4 iêntos.

' <: �\
Gastão revelou'se uma das fi.

gur� mais 'brilhante,s do sensa
cional �!;;;:C!'isputa<:1e "match",
mere-ce�;;:'l>or isso os aplausos

! da assistência.
"

._
.

Direção de PEDRO PAULO �CHA:PO

formada: Marcos, PÍlldaro e-Ne- \

ri, La�reca, Rubens Sales e Per_- Es�,ola'nambuco, - Qsvaldo Gomes, Mil. ' "

ton, 'Bartolomeu, Friedenreicli "ef '

' ,

LXVII , A-rnaldo. Charpa-se a atenção dos interesados para o edital de
EM 1915, o quadro� principal guei.:ro -do mund,o. Era o idolo OS "ARTÍLHEIROS" do cam- matricula, publicado no :Diaárfo' Oficial.do- Estado', de 5 de

do Florianópolis F.C. _ um dos '�á�i:m,o' da, "tQrcida" e, segup.� peonatb ,paulistá de, 193'Ó: FeL Janeiro, para os cursos de c(mtinuaçãd"(Notu:!'no)' de: dcse
primeiros clubes futebolísticos do ;uf!Í�o�estatistica, ,cinco mill tiço ,(Santos), ,37 tentos; Frie. nhó de iJ;láquinas"desenho de móv.eis, Marc�narja, Ajusta
,surgidos: na ca.pital de Santa Ca- PE:lssoas� ,iam ::L,carnpo _só para ,jenreich (S.Paulo), 26 e Pe_ gem: Trabalhos -,em máquinas, ,operatrizes, .Solda .elétrica.:tarina -,- era constitu.ido dos _Jer o "me�t:te'''. O Nacional\pa' tronilbo (Sirio)., 23." Encadernaç3:.o e Composição Mecenic.a (Linotipia).
·.seguintes jogadores,: Roberto garia qualquer importância pe_ 'CALCULA�e,W :que, devida:
l\1'oritz, ,Pedro NicIer

-...,

:'(Bugre), Ia renovação' do contrato, mas mente organizados' haja nos· _. .

' ,_-,---------------

<Gentil Silva, An4ré ,Hübel'; AL ,Domingos voltou para o Brasil, E: Unidos aproximadamente,' 4Ó ,ur�gu:aIO pel? NaCIOnal e cam_j P t ó-, à"
'

fredinho Silva, ca�lo� Hüb�r, ,depois.de se t{)rnar �ampeão mil turmas d� basquet.'é, isto é, p�ao. argex:t�no, pel�o,c� Juw ,e r ,eo ,m8:rgelD
Robp.rto Soares de OII'velra, Fer- .uruguaIO. A -popularIdade do cer,ca de 600.000 jogadores! m�l's, Feltl�o e BanIa

- c�m� d T
' OI

nando Garrocho, Carlos SMa, ,"Brasilefio"'era' tamanha, ,em O FAMOSO ponteiro- direito p�oes urugu�loS pelO Penarol, O', OeBOUnS .

Celsf\ Ramos, IElesbã,o Silva, Da- Montevidéu, q�e ,os jornais e re- paUlista Filó fez parte da sele. y1ina-can:Pe�'. de Portugal

niel Guedes e Teodoro Brüg� \',fstas, procuravam fatos intt t;ão italiana campeã mundial pe_o -
F.C. ,:011�O, Jagua,r�_��m- RIO, 17 (E.) � Informam 4e

ma.nn. _

.

. ,tnos da 'vida do, gr.ande craque de 1934.
"

, ,

peao ,frances pelO OlymPIC?e Belém que des'emb;l>l'caram naquele-
,-1\ "TAÇA ROCA",- para se:t' 'para poder' cont'entar Os leito· ATÉ aGORA tornaram;se' Matsel,�a e Bar:_adias:-campe�o pôrto 220' toneladas de material

:"isputada' entro as' sele'ço-es da r'e" ,,,,"" � "- campeo-es' além fronteIroas o's llrugUaIO pelo Penarol.' dest' ad
'

'

'f .- d
" ,'-

'u"
, ''''.' s..' EM PORTU'"GAL .

l'd d I
In ' o a per u.raçao ' o pnmeI-

1\ t'
'

d B '1 f'
.

BI'ANCO' N'
'

H' F
. li.

- a r:1va 1 a e '

t l'�' , .

.....rgen ma e o rasI, 01 lOS. � eco, eltor e ne· seguintt:S ,jogadores profissio� -

.. . l,' '1'0 poço pe ro,ell'Q de LupoCIro, à

tJ.t'uida pela entidade argentina, denreich e outros ,campeões fo' nais brasileiros: Ministi'inho, fu�ebohstlca LIsboa x P.orto e_ '

margem 'do Tocand-iras. Mais qua

'em 19 de janeiro de 1914. ['am juizes de fute�ol depois de campeão da Italia pelo Ju:yen_ �����e à nossa entre RIO e S. torze volumes estão sendo aguar-
NO DIA 15 -ele junho de 1920, jogarem mui,tos anos. tus; Petronilho_campeão 'ar- dado-s.

uma seleção paulista derrotou, A SELEÇÃO brasileira que gentino pela San Lorenzo de S'IA CtÉL,�BRE C?rrdida dIe ��Ao Informá' o Conselho :Na'cion�ll de
P t G' b' V �. d ,1.' AI F'l'

- ,} ves re , orgamza a pe a p t 'I t'" '.

em ,on 'a ro.ssa, - um com 1- enceu o S€&ee10na o argell<"l� magro;, 'Io'campeao mun-I G ,t E .t· "d SPI' e ro eo :que a e maIO a pnmeu'a;
nado local por 6 a 1. WlO por 1 a O, em 1914, 'em dial pela Italia; Bibi e Moisés �

I f
�z� at't"s�da°l lva '192e5 " au o, ,�o1're estará levantada, devendO\

OS U'hUGUAIOS 1 'f' B n A' ,... -'
t' 1 B' 01 Ins 1 UI em. ! t

.

d' t t r'
'

, .n, c aSSl lca_ ue os Ires _' pnmelro Jogo, campeoe.s argen mos pe o oc� _

,

ell. Tar llne ,la ·amen e em �lUr\lO�
ram Domingosfomo O maior za� da "Taça Roca", estava assim Junio�s; Domingols �ca:tp.!,eãO I NELSON 1\t1A):A MACHAI)'O : namen-to. "

'.... -

_",.J

'-Torneio deDal", no Coqueiros
Praia Clube

regateava aplausos aos empol-
..

'

Perante' grande ',assistência ganteg lances dos, bolonistas
prosseguiu, sábado, último, o Inscritos.
torneio de bolão elo C. P. C., Camílli, o veterano prorsssor,
preliando as equipes ,Verd� e fez uma demonstração pujante
.:Amarela, assim constituídas: de sua habilidade, conrírmando
VERDE

'

- Capitão: _ Raul sua grande .cíasse.
'

Caldas -r-r- Renato _ Caníilli _ ,. O' maior da tarde', com ele'
'Lourival _ Daux IiI - Delam_ vado padrão de jogo, foi José
bert. Elias, 6 mais novo bolonísta de
AMARELA _ Capitão: José nossas canehas.

,Elias _ Flôres _:_ Garcia _ Sobressaíram'ainda, pela per-
Calvy _ Guedes _ Gondin. feição -de suas jogadas, o capí-
Sensacional foi a disputa pro' ,tão Caldas, - Flôres, Renato e

cedida; de vez que ambas ,'j�S Gondin,
equipes -contavam com' él'�men� ,"", �:6:; campeonaro individual
tos renomados no esportê' do bo-, .está classíricado em primeiro
Ião. lugar Amin, com 51 pontos, se-
Por três vezes defrontaram-se guído de Mazaola, Gondín e

os contendores, trazendo a par' Camill�, com '19, pontos cada
tida final uma merecida vítõ,
ria à equipe de JoSé' Elias.
Luta das mais titânicas, seu

desenrolar trouxe em suspenso.
a toda a assistência, que não

um.
> Sâbado próximo, dia 21, pre,
líarão as equipes de, Elias e

Amín, vencedoras dos primeiros
jogos.

'

figueirense, Futebol ,Club
,

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDIINARIA,
Nos têrm9S do artigo' 28 dos Estatutos; froam convocados os 81'S:

Associados para, no �ia 21 de janeiro, a ,partir das 14 horas e a enc-er

l'ar-se às 17 'hó'ras,' na séde do DEMÓCRATA OLUB, à PraÇta 15 de
l\OVEMil3RO, to.marem parte na assembIéia geral extraordinária, para
eleição do 'novo Conselho Deliberativo. dêS'te 'Clube. Não ha,vendo quo
rum legal no período marcado, será co.nvo.cada nOVa s'essã-o trinta mi
nutos após, com a prese"nça de qualquer número de·"associados. "

"

,
Em seguida, haverá l.'euniã-o de acôrdo co.m os "estatutos para posse

,

imediata ,doS! eleitos e e1e,ição <:Ia d,iretoria, que reger-á:o club� durante
o 'próximo biênio.',

'

"

.'

",:'
.�/FlarüinÕp'Ülis, 10 de janeiro de 1950.

Charles Edgard Moritz ,T Pr�sidente do conselho;';,��'�era�i'\To.

.00 MEU ,ARQUIVO.;.

J SERVICO MILITA1R
lviso aos convncado� da clatsf, de 1931

o Comandante, d,o H� B. C. avisa ,que,. po,� Ol,'d:em super'ior, -os'

cO,nviocacfos,\ residentes em Fl.oriallópolis, da das,s;'!) '�de 1931; que uã)'
1'ot'am ch�ados, pat;a, o.s �iversos,' Cor.pos da Reiião, p:or qualquer-
11lo-livo, deverão. comparecer até o próximo dia '20:à 16a -C. n. ,para to-
rnarem conhecimento de -nova designayão e chama-d,a parà o 14° B. G..

"

t,

,

,
,

In-dustrial de Flo-rianópolis

;

.,;
----
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; o� EE•.UIJ. fabricarão·.3 super-bomba: de hidroU,ênia,sIeriof � atômic
.,._ .

.,. ------ -.-.-.-••••••••••- --
- !'..-

-•••••••••••••-.I,
.

WASHINGTQN, 17 (E.) -r-r- O (Jo· aéncia desde que se -8"9,ube q_tM!'O
. A. comzssaa que estudou' fi CO",,"

, , �.. -, vel�no do- S1'. T'rumam. 'ter!}, que to- União Soui-tica trabalhá rapida- ueniência de aplicação desse pro

mar' tieniro em: ,breve a tl"an�cen. 'mente com o mJesmo .pr�posit-o. às 'jeto está disposta i/ recomendar ao

dental de�isão de utilizaI' ou:' nií(J cientistas explicam 'olZe' Q. teoria e governo que o pQ{lha em pratica 0;..

o atomo de tddroaerdo para {abri. os conh�ci1n(Úttos basicos par'a o mais rapidamente possiuel, Toda&.
cal' a súperbomba, que seria mui.. fabricação da bOÍnba de ridroçenio as 'noticias à.respeito desse assun.:.

to 1.nais eficaz do que as mais re- I não são exclusivos dos Estadosj. to, entr.etauto,
estão rodeadas d6:

centes armas atomicos, Este P1'O'Il;Jnidos, mas que todos {)S paise« os compieto sigiht,. de .parte das autOo-<

jeto _adquiriu um ca,racter ,de ur· conhecem detalhadamellf!e. r1dades federais;
.

-

Aviões . �silpersônicos lançarão . �olb8S' at�ôm-ica-s
.:

Passou o carga de Prefeito ao I corrida de aviõeSJDiUlares IIderadll tJ6llJs Bstados Unidos
.

,p '-d te d' CA ra WASHING'l'ON, 17 (E,) ',-- 0I a refer-ência; "uma outra Nação .:-'pe10 sr. Jerome C. Hunsaker, pr'e-
,reSI, 'eu ··8 ama.· G?nselhQ..Naciona! de Aeronáutica que, aparentemente, obteve o se- I sidente da -"N. A, C,. A." .

O exmo.jsr, dr. A�e�b�l Ramos da Silva, digno GOvernador _- N.'A. C, A .
..:.... declarou que é' gredo da bomba atômica." 'O- único- Aviões com velocidade superror

"'-\(lo Estado, recebeu do sr. Osvaldo de Oliveira, ex-prefeito de perfeitamente légico supor que 11' país que possui a bomba atômica, 1 do som tem sido 'considerados;

Canoinhas, O seguinte telegrama: Rússia d-esenvolve" 'o' máximo dos' além dos Estados Unid-os, é a Rús: como De máxima importância 'na

,

.Canoínltas, 12 - Comunico a v. Excia. que, cumprido o seus- esrerços para conseguir obi.er sía e, portanto, a referência é bas- guerra mod'erna.
aeordão do Tribunal Regíonal Eleitoral, passei o exercícío do um avião supersônice, capaz de tante clara.

-

Os Estados Unidos constituem;
cargo dé prefeito ao presidente da Câmara. Reitero a V.Excia. lançar' bombas a-tÔmiéa� em terr.ítõ, "Qualquer país 'que deseje .pode- hoje, a única nação que 'possuí,

minha solidariedade, promovendo, na medida do possível, o dó' .i.ninÚgo e reg.W�8�a:i incólume rá consts-uír aviões' que desenvol- aviões super-sônicos,' I� preciso
maior prestígio do nosso Partido. Saudações. Osvaldo de Olí- à base. O Comité d�C'.1il;OU, ainda, vam velocidade superior à do S01n" . manter a suprema dos Estados Uni":

-veíra, ':- que os Estados Unidos !?-ontinuàm acentuou o relatório assinado dos nesse campo dos armamentos"_
"liderando a corrtda de aviões mi-

' •• '_..
"

Iítares" e pediu que todos os esf'or- _
_,

{los-fossem feitos pa-ra que a posí- I. ·ot..'S dO-\ Tratado' d'a D(IZ·.
- na-o� we-ra-a.ção dos Estados Unidos seja couso- li ti ti .g "

li�:t: apêlo está contido no 35°

-

retiradas ãs troDas de acupaoii
relatório anual da "NA:CA"" que da Alamau1tafoi apresentado hoje,- ao' Congres- ti

. .

A

"

'soo A Itússia foi iden'tificada com LOND:!:tES, 14 (V. A.) � As os �otnal�'tas., Inter�og'ad(lt,.
I' �.- _ -.. potencias ocidentais preten.. \ por um' reporte» presente soo

O cale,o'dá r-I··O,
.

dem continuar a ocupação da bre quando terminaria o esta__

Alemanha Ocidental até que do de guerra com a Alemanha.

DooAVO.,·ar Dar-8.1950 deixe de existir o estado de guer- dcidental _;_ o qUé está agora,
U.J fi ra com. todo o país derrotado. em estudo pelos aliados ocídan-
ANDRÉ NILO TADASCO,- tais --: e, se isto teria influencia.

l?rosseguindo na
I

idéia de trm port8)�voz do "Foreígn na politica aliada na :Alema�"
mostrar, em seus calendários, Office" .fez esta declaração em, nha, declarou: "Não, não ter4:"
os lipQS mais característicos e

'uma entrevista coletiva" .com influencia. "

mais belos da mulher brasileira.
a Ooodyear escolheu para ílus:

Faleceu ontem,. às uitimas hor,a's da iard,e,
-

no Hospital
-

de Curida- trar O seu calendário parã1950t'le, onde há dias se ·a'chava internada, a exma. sra. "�-\.raci v,âz CalIado, urria carioca. Rende, ássim, a
{;spôs;a do no.sso cole.gal� sr. J,airo CaJlad�, diretor-J)r.opri,etário 'de "A 'Ooodyear uma

..

'justa homena'
Gaí;eta" e repl"iBSentant,e do P. S. D. na ,Câmara Municipal.

\ gem ao· �PS$O tipo consagradoO passamento da inditosa senhora f'oi motivo de geral consllerna- '.

da garota de Copacabana e,tão em todos os círculo.s sociais (le nossa c-aipital e, principalmente no além de.mostrar em cõres vivas
if-'ub-distrito do Estr�ito, onde residia há.....longos anos é onde esp.eci.al-. aq'uela nossa belíssima praia,

_.. mente dava largas ao seu bonissimo ooração, empregando-se seguida- mundialniEinte célebre, afim de
_ �ente ,em numerosos movimentos de caridade, em beneficio dos p'o-

.

bl'es e neeessitad,o,s desta capital. .

'

'.
que a paisagem tenha ·um cunho

O seu sepUltamento dar-'se_á às 16 horas, saind.o o féJ';etro da sua
�inda mais tipicamente brasilei-

Itcsidência, no E.s�mi.to, para o cemitério da rrmandade dos Pass'os.
ro, ali está ta.mbém o nosso po-

_

f' '1' I tad'
.' . puJarismo papagaio._A

. <;ll1l.11a en TI ,a, 'e, especialmente, aO! noss:o col,ega Jairo Callado M'
:

dá
'

.,

AI' d C t V d'
'. aIS uma vez, pOIS o calen '

t, exma. Vlllva .n Ice a o.S a az, eIxamoS aqUl oonsig'nadas as ex- .

'

'_Pressões d-ü< nosso profundo pesar lJelo triste acontecimento
-

I rrlo Gooctytear �e ap�e�enta dte-
.

orma a raente, t!pICamen e

-,

.

regional e digno da popularida-
de que já grangeou em todo o

arasU.

JLORIAMOPOLis-, 8 de Janeiro de 1950
....._-.......-

------

'"

Por- falta de espaço não' poqemos contar áqui _f\
história da aquisição de uma fGl,zenda, no tempo das

calendas
I

konderéanas, muito embora na escritura, a
profissão do comprador aparecesse como governador
do Estado e houvesse s0negação' de, impostos, para' )

exemplo aos contribuintes. ; .
.

_ . '

. Por falta de espaÇO não- podemos sena0 regIstrar
que �Qmens �ignos. do .regime passado, tamb�m co

nhecId_o por carcomIdo, formam atualmente ,ao nosso

lado, solicitados pelo grande e preclaro Neiêu Ramos:

Lopes Vieira, Ivo d'Aquino, Francisco Gallotti, Heitor
Blum, Haroldo _Pêderneiras e tantos outros ...

Por falta de espaço não reproduzimos aquI às .re-
'

comendações, que o então -Governador pa�s�ya dlre-',

',' tameIite aos municípios, nas vésperas de ele�çoelS, man
dando inxempiar os adversários, ou, amarra-Ios;�.eomQ
ocorreu no Alto Biguaçu. .. Por falta de espa_ço, tam.,.

béih, e por serem muitó �onhecido�, dei�a��s de. div�l�
gar mais l:lma :vez os maIores elogIOS ate .h��e f�l�s ao.·

.
sr. Nerêu Ramos, uns da lavra do atual .dIretor�mh(}:'

. do Diário e outros do frequentad()r assíduo. das colu-

nas udeniStas. . ." '., "

Em frechada e não, em frechinha, informaremoS':,:
'

aos vigilantes da ç?ziIiha e Cop� do �atete que, qua!Í-"
do estivemos' no RIO, o sr. PereIra' LIra, de fato, nao'w
nos convidou para o almôç<? Erh :compensação fomos-'

Homenageados com um ág�pe, no !_testalJrante SantoS'·,

Dun)Ont, a que nos honraram com sua pr.esença: os srs�

Vice-Presidente Nerê-a-Ramos, líder da maioria Ivo!

d'Aquino, se:t;tadores L:\.Í.éio Cçrrêa 'e '�rai1ciscp Ga1lot7 '. /-;
ti;' deputados pessedistas e diversos âmigos. Temos, dÓ'I'

.

fàto, boas fotografias. .

' - . '. .

-

Ainda em frechada diriamos que j�mais pleitea..:.
mos qualquer cargo, mormente sabendo que amigos'"
o pleiteavam. Bem lao contrário,lrenunciamos a um,

dêles para�não desmerecer d� amizades. A propósito�'·. ,

.

�
do lado de lá, há quem costumava sempre .se atraves-'

.

sal' na frente dos amigos. Acabava sempre derrotado•
ultimamente. mas em' compensação 'é' o homem· ,quer,
mais .inimigos p()ssu� dentro da classe. . .

.

Quanto a propositadas injúrias ao General Presi

-dente, o Diário que se releia e' veja onue elas eram· I

muito afrequentadas ... -

_ '.

Nós não vamos nos estalos' de dédos e nos asso�,

biós chamatórios do' ilustre professor de todos os brtt�•.
sileiros. Não no queremos para ch�fe ou patrono. Te'-'
,!'Dos o nosso, e com êle, para o que'"díer e vier!

,

c:;2' �'-
�._���

,
--

�,

aes cGD'Sumidores de leite
RECEBpMOS o SEGutNTE; .

_,

A, Administração' da Hsina .de Beneficiamento de' J...eíte avisa aos

eonsumídores de leite que, dia! 1-6, .:i 7, 18 e talvez dia 19 do corrente,
�a distribuição 'será feita a .partir das ,10 horas da manhã, sendo entre
gue crú, Isto 'é, sem ser pasteurizado, devido a um' acidente que sofreu
o contpressor, !lã!) podendo fornecer frio necessário à devida pasteu-
;rização. .

.

Pede-sa aos distintos fregueses que fervam o leite assim que . fôr

adquírtdo.
. .

Sra. Âracy / Váz Cttllado
(D'ENCINHA)

LIRA; TENIS' CL-USE
�, ReUDião para o Carnaval. .

o Lira Tenis Clube e o. GrêJTlio Lir.á convid&m os seus as,sociados
�OmpOlli8<ntes do B.IIoco "Aí· vem a MaTinha" p'ara a -reul1luo que s.era
't.ea1.l!lada hl!)je, quarta-feü1a:; às 20,30 horas, na séde d{) "clube da co

liD;a", 8 fiIh de serem tratados assuntos refel'entes às' �festas caranv41-
'lescas do corrente ano. '.

.

'
.

Empr�gada
Pre�isa-se de uma ,para

serviços domesticos para casa

d'e_ casai, paga-ss otimo ord,e
nadó.
,Exige�se referencias.
Tratar.. a Rua Sousa Fr.an

ça,.20.
.

_

.

�;t'SbUll1aD'>"deçlara :
«Como· a Alemành� não tem· exército c�m· que se

'del:en,der e necessário
.. protegê�l·a)) "

BERLIM; 17 (V. .A.) - mi. man negou que tivesse dado ao tas, em Bónn que' Schumann
nistro das Relações Exterio- chanceler da Alemanha Ociden- lhe havia dad� gar�tJa!? quan�
res da França, sr. Robert Schu- tal, ,sr. Conrado Adenauer, em' to !). segurança da Alemanha -e
man, prop& que a França, Grã- nor_ne da França, uma garan�ia_p.edfu que a. Grã'::Bretanha e os
Breta�a e ,Esta(ios Unidos ga- un�lateral <!e.:segurança .. llidic!l� ,mst-ados Unidos fizesSelIl o ines-:
tântam a segurança da Alema.' Schuman _que durante sua vlsÍ.-! 'mo.. _

...

nha Ocid�ntal contra agressão. ta à Alemanha �cidental "alou I
.

Schuman di&;e 'qu-e o proble�
. Schuma� �eclarpu, em recep- com,�dena.ue: em termos gera,is· ma quanto à garantia de segu-

'

ção OfereCIda e� sua homena.. sôbre a ques.tao de segu�ança e rança da Alemanha não surgi
gem pelas a�tOl'ldades "france-o que apenas comunicou sua cren- rá' enquanto-durar a ocupação.
fias, em _Be�lun; que �omo

ai ça.
em q?e, as potênCias. ociden_ Acrescentou que "ao ocupar a

Alem�n'Íla n�o tem.exérCIto co� taIS deVla�
... p.róteger a Alema- A}�man� as pO.�ências. ociden-que ��detender . e neCeS$á�Iq nha. <�" ;,

.', _

,_
taIS não só� estãq pro,tegendo a.

.Pl'otege_l� . N_p entanto, Schu-", Adenaur d��larou a Jornalis- Alemanha c_omo a si próprias".
- _

[
!

.,

TÔN}�O CAPJUIl
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