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Lpndres, 1s CÊ:)' � o 'Partido 'I'rubálh ista pro- e dos f'rigo1'ífico.s de carnes. Amplia, os "setv:íçei médicos
meteu mais e' melhor socialismo se conseguír. uma vitõría "do governo e 'Üll'U'OS de earater social, 'de:screvéli<!o,:Ú,s" "e 'C'ntl'eJ;:às�'naçõe
nas eleições nacionais 'de 23 de fevereiro. ,

'
"

, como os "melhores "do mundo", 'I," ,f
"

:'GoQ-selho'''rla' Eüro
O I�artido· apresentou, ontem, a sua pl�aformJ de A 111 tualí acão d

.

d tr
í

d
' 't b 1

.' '_, '»la
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.
" ut ' uzaça a in tIS �a e, S�g\l:O�S1< o ra a ho eões 'Uni'd�s, 'sã� os �';ta\li�.!iW�fgrma., e:��ovêrroseis mil.Ralav_ras, �em �omo um manifesto à Nação. para todos, aumento de produção, dímínuíção do custo da nó trabalhista. ,

" ,. "',) 'e.
,

Em termos candentes o assistente do primeiro min is- vida au it das e ort
- .

1 te nara a Amé
"

", '

, ,I , melou' xp .açoes, �spe.cla�men e v,ara,a Ame- , R.de,r,in,do-se as terras 'não aprovel.·tadas, a platator-
tro Herbert l\IJoyis�OI_1 definiu a p,!aiaforma, durante+uma 1 '

, 'entrevista co"m,�;···o,s J"orüaII'stas,·
� . fila diz : ·Mll�l�res d1e acres, onde poderia haver produçãe;

cO,m.o asseguradora da "e5- rica do Norte, casa própria, trabajho realistá em favor da d li e t tã b d dos ôi d.

t�bilidade e da�boa-ordem", '
_

'

' , '
• ,e a n,1 nos, es ao a an, ona os, mas, com o ap' 10 o go-,

., _ 'pàz, cooperação com a Russia, como com qualquer outro ,vê'.f,":l.o �assarão a ser utels ao; pais", . .9 'governo já possui
.f,._ plafaforma- -in�lui a nacionalização das' fahrioas de, país disposíó a trabalhar, pela, Paz e' aniizadê entre os po- autórizaçâo para aS'sumir' o cónÜ;ü1.e dessas' terras desde-

eimentó; das l'erfnarias-- ,dé âç'úcar, dás usinas hidraulieas 'ves, for:taleói'menf<? do laço de 'U'ni�q: e'ntre as nações do" 1947."
, ,

,',;' ,�.... �
"
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J ! "f' 'Pre'sentes" O Presid'8ote :::8 ,Vice�Pr'8side'Dt8
,1 {, da Repúblic� nas'-celébràç:õ8s ,do cente,ná-
.. '

. '�,

"

�"rio de', Arcoverdfr '. '�.

RIO, 18 (E:) _.:.. Com�" parte das' �le�idades comemo�ativas d"
transcurso' do' �o çente'nárip: do, Cardeal A;co;erd,e,. a,' Ar'luidiocese d�

. "

' 1 " í i �io, d,e J��ei,ro�.fe�"c;eJe�r�r o!'-tem, .às 10 horas, .na Catedral MetroP(t'!l
I' , O MAIS ANTIGO'1>URIO DE SANTA CATARINA'

,
.

,
lo

,

• I htana, :mIssa s,?l�llie" ofIc�a<la,,_por Monsenhor Francíseo de Assis d�

","Jrlet�i1>o e' D. Gere.te: �IDNE", "OC�TI _ Dll'etor Dr. RUBJj:NS DE ARRUDA. ü][OS Caruso, co�. a ,a,�s��!�,.ci3f .. p��tincal�de Sua Excia.q�" (\a�deal D. Jai..
•

" � t,
�

�
.. ,; • D'intor J� Re�ção GUSTAVO- NEVES, '"I, .

I�' I f:) me ....
de

, ���r�s C���r,'.' �isfira:� à;"_so.I'erudade \
. .'Í',elig'iosa jO:� presidente

i--?)I
"

'

I'
,

..
" .", ,

.

� ",,'
===

,

da Repúbfiea, general Eurico Gasplfr Dutra, "o ,. :vieeJpresidente da Re..

:J ""

,', FI�rlc1nóp�lIs'� :âu!lit�_feira '1 de Jên'airo, de 195-0 "I M. '10.674,\ :!Íbli�l1-, ;81(. Nereu Ramos, o -mínístro Laudo de 'é'ama:tgo; presidente

�' �����������������������������������������������
,

o Supremo Tribun� Federa�'� s�·Dan�.,�',C�fv�h�,minhko �
Aç,ic�ltura, 'oli Brigadeiro Armando, T.tomllowskY, ministro da Aero..

A, Secretaria ,da Agr'i,cúltur1. .desenvolve, -;em.Blume- náutica e altas autoridades civis, militares e ecleSiáSti�:S.
nau, valiosa 'assistência ao "colono' '. .

",

J ·2.361 AGRICUJ;,TORES VISITADOS. - 38.061 QUILOS· DE INSETICIDAS Não terão aumento os
j ',

' PARA DIVERSOS', FINS ".'" .".'
.

r:",';,' -'; .,'
.

"

Blumena,u, 18 (R) � '��tram' Island"; . "New_Hampshite" e' dos, 'ceifadeiras, trilhadeiras -.A" comercícmos ê,(J,riocas '

.se gratíssimos os colonos �êste ';Ligth'Sussex". é q,i�cos. . /, ".

"

" RI?, 18 (�.) -- O�'�presidente d� :tenta o, presitlente (lo Sindicalo do�
município�à valiOsa assistência Ovos: 178 dúzias de diversas Numero ele agnculto�es Vl'Sl' Sllldl�ato dos Empregados LlO Co- Empregados que, durante o ano de

permanente 'que lhes vem em_ raças. tados: 2 361. mercio, sr. Nelson Mota, dirigiu on- 194'8 ..1949, os p,a,trões' b' '.

L b t I
'

"d d'
'

h" F I d tel1 11 I
. -.

o tIver aDt
prestando o sr. dr. eo er o nse�lcl as para lversOS I Campan as: Dram

.

eva as' I UI, a arga exposlçao ao preSl-, grandes lucros. I I

Leal, digno titular da Secre_ fins: H. C. ,B. 38 000 quilos e a efeito duas, a da lagarta do dente do Tribunal Reg'ioual do Tra_
,. '-..

I' b 11 'A' prova disso., é 'que ÍUl1fneroS
-

taria da Agricultura no Es_ D ..D. T. 67 quilos.
.

campo e a da praga (que atacou a 10, contestando os argumentos

tado, . distribuindo sementes, Conjuntos '. motorizl:J.pos· para, Os arrozais, com resuUádos sa_ em que se flmdou o sindicato pét-
eslabelecirilentos cpmerciai.s, já �e

adubos, verdes, reprodutores lavoura: 2, completos; com ara_
I tisfatórios.

" tro:nal para n,egar o qumento d,e,sa_ munerflram seus empregad,os' co�

inseticidas; etc. ,\ _•••••: ��. _._._ _.__...;...,..._ _.;,._ _ �.- w_-_.� larl,'
os lJleiteado pe'os [tssocíad.os da_/ salário.s, mui, to mai�res que os plE)i..

'

Resumo dos eficientes
'

'tr�bá'
'

j
r quela entld;a,de, no processo .€II:):dis_ ,teados 110 díssid.io ,coletivo em de--

l�os realizados átravés, 40 ser� De ,-,Ga,sp';eri não fará m.odi,fica".,õ,es s'idio coletivo 'que ,intentaram,. SLis7, mand�.,
'

�
viço que a Secretaria dç�en:voL· , Y

__ ,_, '_____
/l '

,veD�::;i�'�:ã�ie��io;e�entes, em
) í de' vulto' no novo gabinel-e' A 111 €I

:---,
-

..-�---- ��'---�---�--.:
qUilo5:,'mii�0\ gi:a�na, 7.?,,58; ar� ,-

ROMA, 18,' (IE.�) _ O se�� i d� 'ou"am?-nl}ã�'}?nt�m�;)-l-0jte �Â
_

.I�r:�;:..,..�.S {..�!''', JllrIS(}r�,\UI!8,p.c�a do
�oz -a,...-natelao, 4 025; felJao J}re... to govhno de coalisão de 'AL!Q premier manteveJuma con� Supremflil 'Tribnn,,�, I'-fed,er,�"I

,>

to, ',5 890; feijão branco argen' cides de Gasperi está ao que j ferencia de- uma ,e meia hora, ,"
'<t1l fi. UU ,. " �

tino 240; batatas holandesas,
parece na iminência oe s�r 'informando�o acerca do pro'

.. 'I

2400; trigo, 1 200; hortaliças di formado C; que' ,se espera aínda'j gressol para a formação do go'
' (l presidente, votou contra a, homologação', de uma

vér�as, 246; mudas. de cana es_
para hoje. v�rno. Informantes políticos sentença de divéri:IO "

peClal, 16 200 e avela�.� 000
.. ' Com toda probabilidade," Del,estão agora convencidos. de RIO, 18 (V, À.o) -::: O Sl,lpre' J) é L' h

, Adu�os ver��:: ,felJao sOJa, 'Gasperi suBmeterá a 'novadista' que nenhum,a alteração 'subs� -mo "Tribunal .Federal, on.de, o.ca�
p�, lll' l:J.;re"e Goulart de OIf4

'I8? q�llO!S;.. felJao mocuna, 2u4�, 'ministerial aO presidente, da-I tanciaI- :será feita no .novo, gà' sionalmente 'estã-o fimcitnando, V�ll�a, cenqQrr'�ram para a alte-

qUIlos, ervllha de vaca, 120 q 1
República Einaudi hOj'e à. tar' rbinete. '

ração di!.·)��lsPudência dó Su..
los; e kutzu, 13' mudas,.

,. como convocados,' Os ,juizes Abe' prenw, Trllnll�al Federal no to:-
ner Vasconcelos· e' Macedo,' Lu� ,. ,

.
'

Reprodutores:, 2 porcos da F' I'
'

'I "A 'Id·'
cant'e à materia, pois'no resulta;;

raÇa "Du:rok_Jersey," 3 porceis a eceu, O' ga • rnu, ex-co",m,an- .dolfi, acapa de alterar a ju� do ,da votação registrou-,se um""
, 'xiSprudlência pacificã da· m'ais t

<Of

da raÇa '''Caruncho,'' 1 touro, I

f
.. ..'. ,co,n agem, de cinco votos pela0)

d t dh
" -. �

. alta éôrte do pais, em tôrno de <OI

"Jersey" 3 touros "Holandês,", �n e
_
"S

. orç,as.aereas amerIcanas divórcios julgado{na Alemanha.
homologaçã_o �a aludida senten-

38 frangos das raças "Rhodes' I
' ça estrangeira e cinco con,tro',

SonOlna, Califórnia, 17 (V. A.) mou banho e deito.u_se morren' O advogado riograndense Jaime ...

_ O general Henry H. Arno.ld,' do, em' seguida. A noite passa: Boavista requerera a' homologa'
O presidente Laudo de Camargd"

e�_coI1tandailte das fôrças aé' da, havia sa1d<:> para uma festa ção da sentença'e�tran,geira que com:,faculdade de desémpatar •
reas norte'americanas duralité e demonstrava gr�nde alegria decretou <> divórcio 'de um seu júlgam:ento 'como entendesse, voo

a guer,rà mundial, ,faleceu on� e bom, estado de· sáude,' con.., constituinte, de São' Paulo, 'pela' t�u contra a homologação. Nãc.
tem, aOS 63, anos, vjtima de um quaI;lto fôss� visív:el.sua' palidez. j1Jstiça alemã.,

,
"

.

�e ,conforman'q,o ,cpm es.sa deci�

ataque cardiàco, em sua resi" Sua subita morte cortou o Relatado .0 feito, aqueles j'\Í.( sao, o Iiatrono da acusada o.por�
dência de campo, nesta locali_' fio de uma vida extremamente zes do Tribunal de �ectirsos" embargos infrigentes de julga;..
dade. Arno.ld vinha padecendO útil e briosa e cheia 'q.e áudácias que substitüia:m 'os miliistros do. .í
dêSses ataques cardíacos desde aéreas.
1946, quando se reformou. O dr:. , --=- �.

Russen- Lee, que o assistia,. re
velou que o" general Arnold· le�
vantOl:i'SEf;'ontem d� main:h:ã; to.,;

F

..

V';o Ó''- B
",'

'I
'

" PARIIS, 18 (V. A.) ..:..,..�O ministro'
,

Ir-· 8'0"., riJSI
.

O, {dOO Exterior da Fra'Dva dElternlÍnou

d
'

�t'
",'

d "10 um ,:vio'lanto protesto junto I., ao go·
I,., tlf

.

'3 '. Nêrilo �Q'n1un�sta, chlITês'p�la ocupu_

WASHI�G,TON, 18 (:qSIS) vão' do consulado francês em' Pe·

A ..
_.

d O Sr. 'Norris> E. I>Qdd, Diretor Ge- quim.. ,

, co.�çao, o. ��o�anbq��Mim�(�'----�--'--�----�---d---�b--b�-��,A-.----
--

peso�çllileno t���se (�x���l��!�a�:So����:: Mil 'vezes, ,\lQai:or do que � �O a OI B, T a'�o'm:lca;, o
,ço:AaS�;�����i; d�8FU��IS��ne�' ����:;��a:.s�d:�l���:Sd:sf��Ls:: ",�,' � ,poder ,da

_ 'saper�bol'ba '" de\ h�d:"I.·,g'eAol·,otário Int,emacionàl, o 'gôvêrno chi visitados ,e, ,aO mesmo tempo, .

;1
, I,.,

leno decidiu estabe-Iécer um novo eon,ferenciar com as autoridades NOVA YORK, 18 CE.) - O
"

, v'iq, 'E:i Lillienthal, presid�nte da
.

, cambio para a moeda nacional que governamentais' sobre seus pro' "New yorI{ Times" infôrmou hiàrogenio. Calcíüa�se que 'o Cemissão 'de' 'Energia' Atômica,
passará a 60 pesQs por dolar. gramas de :(omento agricola. ' que o presidente Truman foi poder da b�mbà a_e hiproge�!o é um dos <iiIe 'julgam que os ES...

Anteriormente à nova medida �tre � paises l�tinos' que Q aconselhado pelOS seus auxilia' serâ mil vezéS maior do que o tados Unidos' devem tentar re..

que visa estabiJ.izar a moeda n3- sr' Dodd visItará, estão o. arasil, reS,-diretos � tent�r, mais uma ,da bomba lançada em Iwo JL novar ,as', negociações sobre o
'4iÍonal, o p,eso chileno variáv� de México, Perú, Chile, Argentina, vez, um acordo com a União I ma. controle âe toda.s aS armas de

20 a .100 por d:olar. O novo valor Paraguai �e Uruguai. Do Brasil� 'SovIética, a resPeito da, bomba ( O "Time's" publicou um des' destruição em massa, antes de

s,erá aplicado a todas as exporta- o Diretor da FAO, embarcará atomica·, a,ntes ,de ordenar/a,1 pacho. ,e5peçia},. procedente de a:r,sumir a responsabilidaçle d�
"cõe.s, com exceção de alguns, itens. para a Mrica. produção da super_bomba' de I WashlIl�ton, . dIzendo, que Da. prOduzir a super'bomba.

.

,....._.

Boatos, apenas
,

RIO, 18 (E.) - Fez.se uma 'nove.
la !em t01'no da Gonfer._ênc'ia do S'}'

Pedro Aleixo éom o' general Dtttrc
no Pal'ácio 'iRio Neg1'o. O e'fl.contro
não teve, de modo algum, ,u trans·

Oendência aue' se lhe atribuiu,

!linda no d�ingo, rÍoticiou:se qUç

;,
na erit1'evista do secre,tário do lnte:
rim' de MinaS ,com (JPresíden1e;t:'er.
se-ia. re.as:�entado a r6rrq.u.la minei.
ra, com o'apoio de Dutra e do Bri.

gqdeil'o.�ls$o e ape.nàs um boate
sem menor lundmnimto, ,publica
A: MANHÃ, de ontem.

�

PARTIDO SOCIAL OEMOC�TlCO
" .. QUALfFICÀCAO '7ELEIJORAL .'

,

SERJ.O ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJAREM
'SE, QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE 'DÓ PAR'i'IDO A

)\RUA FELIPE SCH1IIDT> I'
.

lIORARIO:
.

DAS 10 AS 12 :m DAS 14 AS ,17 HORAS,
DIARIAM1!lNTE. .'�

.J

4· 'rança' pr,otes,ta
�. ' \

,
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'o ESFb�çQ BRASILEIRÓ ,

o acôido firmado em Montevidéu
em 194�,' foi homologado 'pelo gO�
v.êrno brasileiro,,'!pelo deéreto , .. '

r 27.302, de 12 de outubro de 1949, e

dui'ante os, anos de 1947, '1948 b

1949, o' Bra�il ,pôde mov.ér �lll1a
campanha em larga escala contra

./ ul11'a, das maiorês invasões de: ga-' ,

'

,

'

fanhotos 0corrida no sul do país,
.:pois a praga assolou os Estados do

Rio, Grande do Sul, Santa Catarina
,

é,Pâraq{l; p:equenos, trech0s;ê� São'
Paulo, e .,Mato <;ross@. Nes�a cam-'
,panha, o Mínistérid :da Agricuit�r�
valeu-se de n;vo ,método de com-

Jlate à ipr�ga ,- Q polvi1hamento e
,'0 ei.1Jxêgo de iscas, venenosas _

C'0l1l: o 'm�derno insêticid� "Hexa
c19rabenzeno", 'cujos resultados' (
surpr,een'dentes são' conhecidos: De�
los�, agricu'itores das zonas ini��ta
das, con'leguindo' alnda a' presé�
vaçã'o ,do gr�nde' patrimÔnio agrí'
co.}a do país, iJ':lClusive a recente c

, promissorã lavoura, triticola.'A fim
de c�mple""entar .í1S providências
já efetiyadas," o 'Co�gres:so Nacio-..

'

nal �í.ln,cionou a J;..ei, de .. ntt��i� ,483,
'de 12 de' n,oy·embr.á de ,�948, que fa
cultà ao goirêrno os meios de 'to��àr
medidl;ls de combate aos, acridios, e t
,permitindo que a Divisão de

Dere-I'sa S�nitária yegetal, eI�preg�e
.

os

meios de eficiente combate, Essa'

CPoiQ�:�açã? "possfbHÜa o empr�wj':

, )

,-

i- �.
,.

O,' ESTADO-Quinta-feira, 19 'de' Janeiro de 19501
•

•
' w.

alerta em que se encontram os

técnicos e o' equipamento de que
dispõem, para!qualquer emergênoia,
y "

. " . \

representam unia efetiva condição
de defesa dás',. culturas ,contra ó

eventual ataque dos horriveis acrí�
dios, Ess'e materiai serve também
para co�nbate'r o�ltr.os inimigos 'da
'lavoura como a lagarta' do' frigi, o

pel"oevejo do arroz, etc.
'

\
,

; ! .

QUER VESTlR·SE (OM (ONFORTO

'EscolaNormal e: eoregio�(Coracão ale· J.t�SDS)�
r

'
,

,"

, , Florianópolis 7
".'

AvitOI per. C> ano I'etivo de ,1950
,� Oonvenío. para .a Iuta contra o gafanhoto e outras pragas.c-Oolaboração. REABERTURA das .aulas para todos os cursos: 1°, de Março-
daa.Forçae Armadas,-Aparelha�ento 'I'écníco e Inseticidas. ;',"

'

INSCRIÇÃO�para os Exames' 1"
, ) "

"
'

RIO, 17 (E.)' _.::._ Eslão 'sendo"tó- dê todos-os meios para a lula con- por do aparelhamento com que pô- de ADMISSAO e 2', ÉPOCA: 8ra 1:0 de .Fevereíro. .'"

madas providências para a perma- tra a 'praga,' notadamente .a eficien- de combater os acrídíos, na forma Exames de' 2'. ÉPOCA '

,

'

"

'

,'" ./
,

'nepte .defesa da lavoura contra o ,te colaboração dos vários serviços de "saltões" quando 'o 'trabalho é Normal, Colégio' (Científico), Ginásio: 14 e"T5, de Fevereiro-

gafanhoto e' outras pragas. Desde .públicos civis da União; as unida- mais eficiente e econômico. Os tra- Examesí de Admissão: '

'1946.vem 0 Br�.l trabalhando tn-, des do'ExÚ�it�, da Marinha e 'da' balli:0s des�nvolvidos visam,;� íns- ao Curso GINASIAL: 15 de Fevereiro
tensamente 'ness€''sentido, já estan- Aeronáutica e 'as d'as eiItidad�s au, 'taíação' 'em caráter d�finÚiv� dos", .ao Curso NORMAL: '1:6 de Fevereiro

do éerti)'d��que a' zona de �riação tárquícas Ú�e.rais, A citada lei\ de- P0StÜ's, anti-acridios "nas r-egiões '

'

.. , , , ,

do gafanhoto, ge _'acôr:do. com' tra- termina que o proprietário, _arren- Ironteiricas ao primeiro perigo de
..
",MiAtRl�U,LA'

'_, baIhos elabórados pelos técnicos, é datário, parceiro ou ocupante, a invasão de nosso territérío. '2,'" 3'; e 4',' anos' (lo Curso Primário e· Cursa de Admissão "

a vasta região do, (';1;1aco; compne-' qualquer titulo, de terrenoj invadi, iDEFESA PERMANENTE DAS'
, . '

.: ao Gínãsío: 9 de Ievereíro-
endída ert'tre'-a ArgenÚna, Paragual, do pelo gafanhoto-mígfatórjo, tleve-' ",.'

" 'ciJi}rUMS, ,:,' ,J,' :'., ,1'" ano do Curso' Primário e' Jardim-da Infância ,:,10 de"

Boliv'ía e Brasil.
'

,1 rá 'destruHo, dentro da área sob, 'A"tualmênte;, o Min{sté'rio Ja' Agri-' Fevereiro: das '818 :1:2 horas e das ü, ás '6, horas da tarde.
r sua responsahil'ídade, usando o pes- cuJtu!a está 'instalando" dois arma- Curso Normal e CursoCientífico: 18 de Fevereiro, das 8 ás '12h�,

AS l\UGRAÇOES
' ,

,.

o .aparecímento da' praga de 'aeri-
soalz os rrlúos d!) que dispuser sem ,zel1s metálicos, que conseguiu" írn., Curso, Gínásial

"

.,

>
" " direito 'a qualquer indenização, por portar em, 1948,;parà a guarda do \" las e 2as séries: ,23 de Fevereiro

díos coincide com o periodo de S3- , •

"
,

'
'

F,;'
,

, ,,':. ."
' z . ,':, :. '. \' esse serVICO: .materíal. Igualmente, 'cogita' de pro- ;; , '. Bas, ,e 4as .. séries: ' t,24 de 'eveireiro

t,uràçao resultante' do -acúrmilo- -de _',."+. ·":"t:; t b Ih" "d, ;' c'e,d"�r,a"l'nstal'a';"o-e,s ídênti cas "'n'o' 'R'['o:t 1: t I,t' ''!) eh id 28'''2' d" 8') à 12 h ira
, , ,

','
_ , , -, ;, ;""'lJuran, e O'S ra 3' os' a" campa- '" ",' .l;n el na P,' -

' �ga a ,�' -, .', as "S' os' "

diversas gl"açoes:e falta' de' ahmen- I
'

M':" t
;""i' "

"ir> r-,
.

Gra:rid� 'do Sul': nos', �osto�"âli se,
'

,,'i

tos n� '�tiu '1�âbit�4. A<'carência ali- 111a1 o� imsi e�l�,� quirru, com,o'>, 'I'_�_"_"_' _,_--__;;'--'-__..-----_.;_-�---..--_:_--
.. , .recursos especiars que -Ihe foram díados. O estado de permanente

. mentar determina ii formação ' .de " ,

concedidos, os veiculos, polvflhadei-
,densas nuvens de .gafanhotos' qU:3 ras mecânicas e manuais e 0- ,{fIse-
invadem as! regiões agrícolas «la Ar-

'

ticida H,,'C. B., que mantem em pos':'
.gentína, Uruguaí, Brasí], .Bolivia -e tos antí-acrídíos, .' situados' no Rio'
Paraguai, chegando ,a atacru. os de- 'Grande: do Sul, Santa' Catarina' é-
mais, países' 'sítuados na ,cordilh'éi Paraná, pOSSibilitando li. imediata
ra, dos, Andes,

'

ação Jogá' que seja constlOltada a in-
vasao da� praga, 'O" sncesr:;o que, o

Ministério a]cançou nos" anos de
1943 e 1949 é d,evido ao, fato de dis',

..

Aça� ',cónjunta '� pe�maDenle
d,efesa ,-da, lavoura .do sul

Ô 'pêr,igo }Iue � gafanhoto ,o,ferecc
a êsses países ,exigiu ,tl reunião de

representantes técnicos. ,dos' interes
sados, que já estabeleceram diver
sas ',convenções visan!'Jo uma ação
comum e coO'rdenando esfO'rços pa- Ira o combate' e�icaz aos acridios, A '

, , :prirneir,á convençãO' data' de io de
'Imaio de 1931; ,a segundá em 10 'de

dezeÍDbFo de 1934;· e a' 'última de i
19 de setembro de 1946, Ésta �er- ',1iqlitiu u� estudo mais cuida'do�o c Rua :Pelippe ,Sch�idt 48
a sugestao da organização de Uln -----....-�r--...._----�--------

'

..

Comité Intevamericano Pernían'ente ,
,

.'

AnH-Acridio, sediadO' em Btie!los
Aires,' para coordenar estudos e

adotar medidas !para determinar.
-exatamente, a 'zoná 'em que se pro�
cessa a FfÍ.a�ão da' 'praga, visando

, empregar' as fôrças do,s /paí�es in-
, �-

ter�ssados para _um al'salto defini-

,

11vo aos r�dutos êm que se efetua'
"

a sua proli,feração, ' i

�,
, .

_J .�"-t!,, l-

'!YrR(iE,M �"ESPE(tALJDADE"- ,.

,..
. t

. ,

-f'i'

'CI.� W�TZEL" I�:QtTST;aI�L-J'OINVILLÉ (MlnClIt"e<li1':

E UEGANC'A--,?
PROC{JRE A

Alfaiataria· Mello
I'

, l
,!li

..

'1

,

I

"

,

�
"

. ! � .

•

"

,
'.

"

,

cq'rta os ,r.é�friados '

e alivia as dôreSl
"

';,' ,I '_' \

.. _'

J;.'

, ..

.,;r

"'I

... ._......

I'

'o I.hão ...

, \

-

...

, I
._

.,

MAGROS,E FRACOS
VA,N A D I Q:,L

E indicado nos casos de fraque'
·za, palidez_, magrez!;l. e fas�io, porque
em Slia fÓ,rmula entram substari(�ias
tais \como v:anadato de. S,ÓdlO, L:iei·!
tina,) Gílcerofiosfatos, pepsina" noz

de cola, etc., de ação pronta e eficaz
nos casos de fraqüez?- e neuraste
nias, Vanadiol é indicado para ho_
mens, mulheres, crianças, se,ndo fór
'mula, conhec,ida' pelos granqes me�

dicas f1 está ,licenciado pela Saude
Publica,

'

I

'.,

FUl:CkAJlA,: PROSEBRAS,
' "......NA,

o Colégio de.·S. Í.udgerC)
'avisa a todos os amigos que está aberta' a matríçula do,:
Internato,

. "

, .""
"

,." ....
"

Pensão: ,Curso Primário: "Cr. 2.500S0{F,
" ,',,' ,

, • .

. Complementar: Cr, 3,OOO$0Ó-'
. Qualquel)enforlIlação, peçam-n,a diretamente,' ,

"

, �';;'
"

R. LUDGERIO � TUBARÃO
,

, S Pe, JOSÉ Pereíra KuÍlz

::Curso ,de 'IIImani,dades
,,' ;: Fundado em' 1940

' ,

,Av. Hercílio Luz, n. 20 19 horas.

Habilitação" conclenciosa para
'

Inscrição ,a' 3 de jai1�iro, às,
o Exame de Madure:2:'a 19 horas, ,\

'

A) CursQ de Preparação" ,B)' Curso de Mad1,Jreza
r Neste curso os candidatos Inicia o ano letivo aos 5 de·
recebem, os elementos ,básicos fevereiro,

"

nec,ess,ár�q� para,' o apÍ',oveita:'j
. .Inscriç,ãO para, o :�;:i.dutezll;.,

mento mtegral, do Curso de, 11 10 e 2 ge fevereIro, as 19 ho--

MadJ,lreza"
'

.' ,

"

raso /

"

, ': " ,

'

"

Iniéia-se aos, 4 'de janeirq, às,"
,

'

� 'Diretoria'

'.'

, 1
,

"

"

�. f

.4 ,'t

,S����!RÇtAt,'
ESPECIAliDADE

TORNA ',A 'ROUPA' BRANQUISSIMA
, ' .. ""',

(

, ,

. ,

, '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,l
o ESTADO-·QuintaAeira

_.,. ) ..__--.!..._
�

.,0 \1 .,

IÜTZ ·1 ODEON
.:... Simultaneamente -

.

.

- ÁS,17 e 20 hs. - Ás 201.4 hs..) Comentário InlernacioAal 1'6 ,�." :"

- Sessões Chics --,' :. '
. .;.. a. "''-ir.'

".-:.'-0 homemmaís odiado do,m\m-19'50 nOI� EE UO" ,'.
.

.do ... O herói da história que a0,on-'
.

�.. . .,.'," .•
'

.

.' .Ed·.,-.A:)'.Jeceú na Irlanda .ern 1880!
.

lu
J,

'.

Arthur Rank apresenta :
I TehdO,'"sido elevada a cota de in-

OAPITÃO BOYqOT'l' Por AL NETO �.. COI�POfa-Çi'Í(,) .ci'o 1·Ü:! .BataLhão de Ca- o

com ,...'\,., f çadores,) convoco >pa�>a. se apresenta,
Stewart Granger-, Kathleen Ryan, No ano que se inicia, o nível de : tem no referido Bataíhão, impre- \

Cecil P-a!:ker, Ma1'vy.� Johns. vid.a' dos norte-americanes elevar- '1' teri.veimen. te até o dia 21 'do-

c,
.01'-

FORTE. ;. ·1'l\1PRESS-IONANTE... se-á aÍl,1da mais. .
� ,

rente, os 'seguintes callscritos da
('. ROl\fANTLCor

.

!Como ,�onsequêi1cia, e uma vez. cl,asse de 1931, d·e" m.uni.cipio·/de
_ N'o Programa _ que

"

da solidez econômica' dos' Es- ; Flp,riaI)ópo',i�: t ./n·
, .

1) N· t'
. cdS' N tados Uni'dos depende a esta.bilida- i. José ".Maria Coelho, ,'l\-fario

.

Ca.:rdo-. � o IClaS a emana· � • ac.

2) ,é.-' Ndti-ciário. Univ'ersal -,;-
de mundial, 1950 sex:á um. anO de so da Silva, Ivald,ç> i)1:elo, CarJosLeo-

Atúa'.idades. p..c:;;peridade para quas.i, tôdas as' poldo Kraemer, José .Jo�o' Pereir;a;
Preços: ,Cr$' 5,00 � 3,.20

.

nações livres.", '

Luiz Carlos de' MeIG, nircy P.edra,
In}-}). 10 CO�Z) -anos.

"1. A ..daiof- e"sperança, d.o· comunislllo Aug·ustinh-o. Niehues, <Libériol ,ri_
"\.

. ROXY . -inte�nacional tem sid� sempre, .
�i cente \Miranda, Antônio Carlos Pe-

_ Ás . 20 hs. po.�oibillcràde. de um Golapso econô- reira: Boya, Wilson Duarte Cardoso;
� Ulti'ma :Ei:.iBiçu·o mi"o'nort�_amel'i.cano;\

'

JQaquÍllJ- 'Pereira de Abreu, Jaime

I A FEUOIUAlDE.!'Iia SE COi\fPRA U�rIa cl.'Íse séria n0S Estados Uni- Silv.a Pü:es, A.nisio José Ventura,

'(, ,com dos. Significaria diminuiçã,o na Célio Jorge Pereirll, Osrparirto Ave-

James Stewart e Dona Reed. ajuda iàm}üe à's nações livres já l·irro Vieira, ;Corcinio�AuÍ'e�iano Silr
Produção do genial: Iseja no Plano MarshaIi jâ seja nó va'r José' JOalquim da Silva, _Pjalma
F'ranl� Caprá. pro[,;l'ama de auxílio às áreas menos Rasa u_a Silva, .Nelson Cauulo Ma-

_ 'No Prngramá desel1volvidas, '0 Ponto Quatro @_e ch�d,o, Silvio Isac �a Costa, Silvio

1) � Cineland-ia Jornal N:ac, reCt"".se inicia. I
FeHciano da Silva, Rafael Ferrando I

.
.

,

M E t d U'd Rolarldo,' Quil'ino 'Clemente ,Jacob,Preços: Cr$ 4,20 -,3;20. .

as os .. s
..
a os III os começam

,Tmp. 14 anos.- ."".

.

o ano- 1950 numa �tmosfera d.e so: Ald'p João da Si1.va, A.rmando Perei-

_ . . . . . .. . .. '.

'-. oi' _lidez econômica e de ,perspectiv:as r�, Ari Luiz·,d� iSilva, Hilton Eusé-

IM:PÉRIO _' 20 hs.
. favoráveis. bio, HéIJQ. Dias, Jaime Costa; José

lVL<\'ÓBETH, REI'k,{oo DE S")\,NGDE :'i Em última análise o nível de vioa Venancio Miranda. Jorge ,Cardoso,

\
Orsoi-l'Welles' e Jeanette ?\�laI1.·· da" população é um dos melheres Jos:é Ma.ria Filho, Zef�d;no Jovito

T,vPEDIAL' bá'.c&.metros par d"'t
� Vieira.,., W. il.SQI+, _çg�J1!,. Y:�,ldev.i.no.1l<a' :'n '

,;. ,j""'" ,".� ,,�;''-.' ":".,.�:�,,-.:.,� d'
a m� :11' a; SI lJaçao

'Laurindo de SOl_:isa� Walfddes WaL
� Fec�ado para, reformas. econonuca

.

e um ipaIS.
p
.' - - .

·c· demiro M-arÚns, Venceslau Luiz
'I' • • • • • •• •• _ ••• _ •

'.1 \........ .0rISSO, sao tao slgm lcativas as .

.
Amanhã � RITZ "",,iuintes:·ob.se�vações da \;�vista' U. Nas'cimenio, Valdio Leandro Fer·

Ronald Colman.

I')'
News·:._· . .feira;' Va-lqomiro Manoel- Soares de

,
- em �.

'

"O níyel 'de vida do povo norte- O'.iveÍl'a, OlmJro Frafi'cis'co Milrtins.,
A QUE�A, pA B4:STILHA '",l1eri:a�o atingirá uma altú�a nun- Osmal� Cip.ri&Jjlo "dús Passos, Inã-

A hIstOrIa \da RevoluçalJ c;; <fantes alcançada. cio Queiroz, José Amara'L

Francesa .fiImada· em tôdu' a "sQ.u .l'(�ó será difícel. conseguir' em- Chefj� da 16a. Circunser-ição da

grandiosidade! pregos. _.,
R-ecrulament@ -Militar,.em Florianó.

. . . . . . .. _......

} Os salários aumentarão um pou- polis; 17 de janeiro de, 1950.

DCHningo _ RI'l'Z h,
. \ ijOz'landino de Matos, 'Major Chefe

Clark Gabi'e"Lana Turner, Anne (Js prêç9!g perinan'ece.r'ãó os mes_ '.da 16a C. R..' ·.ê
Recebemos um cartão, de agrade-

. Baxter; John Hodiak _:__ em lTIos.
.
.'"

' -

,
.

b'I cimentos da jámilía D.omingos· Jo- O ,"'MO,.R, _.,.QUE. "'-- ME DÉ:S:l'E ��; �� l_Ia�.e{á abundâ'nctá<le ·tud6 pat'll 8'·.gantes.co., . are.o..Prof. SebastWo Barcelbs. se da Silva �ela notícia do faJeci- , "
. '. -

.

A dala d:e hoje assinala0 anÍver- .mento do se\l',�h,efe. "rEÁ;E,�:0 'Â:'bE :Cc�ilVAi.HÔ··
- .�;�;OO��;:l'�:��:: as.átividades co- ellcp.lbado .

'

'

;sário
.

natalício' dOI sr, SêbástiftO '.,' O· ti' .', . p.j' FI'nal'm"e'n'e .

.

111ercl'a'Is contl'nu-ara-o .

d
.

l' 1 OTON 18 IfE \
-. '.

.

. f>ms•••
·

. f!lV.I." I .me� . "."; ... : .. :,. , ,a es,envo - WASH N , " '-/
:Barcelos, professor aposentado, J'e- 'M' d' _. 'Ih ' elo!'dI" AMANHA, <o', ver-se em rítmo intenso. A'ê"'�ma<

.

r"'l'n'h"a I'nfor'moú "que o
:�idente no' distrito de Ribeirão.

� .els, •• mtie_..or�'iCPASA·d·'U·I·I'oore. pre"o !lU a. Estréia a Instituto de' Pesquisas dos Es-
. encouraçado ',�',Missou";'" en.,ca.-·

Às' muitas f�Jicitacões\ que rece" . ..,'
C· GRAN COL-MAO,. '5 "E�.\

7

TRo!'lIO" tados Unidos, uma org.anizaç.ão par- .I,hou n'OS roche"qos Ha�pton. O .

.. herá de seus numerosos am.igos,' C'ELAN_EA
- Rua • M.rr.j .

tlcular, anllncia que os comerCian- navio em que foi assinada. a
jun!am.os as nossas.;

I
,:- ,- ----,.:::..,. . tt� encal:am com otimismo o ano de" rendiçãó' do Japão' encontra.se

;,:' , ,

VI b
.

de' T':. 'c t d '1' lU
I: 1950. .

.em:viagem noi"n;al de instru-
Má1'c"oAntônio 'C Ci1'Ó.SeUasfi{ío o" ....'0,. .0 '. e. 3", a 8

"

·I,.r.o
' 0'0' o e a·ga·. ,g·e's 'DepQis 'de há'ver entrevistado 3(')

,.

t' d 'd t'n ..

por
É de'f.�s,ta o--:d.ia de hoje para' . (J. \I (J II. ção, en o como eB 1 o o -.

'. mil co�panhias, o Instituto revela to �de Guatanamo, em Cuba.
'lar do sr. Alvaro Acioli Vasc.oncelos, Campeonato (le Tiro ao Alyo e Tiro aos Pratos inter-somos que a confiança na sitU(lçãó econô_ Doze reboçadores \da armada.
-alto fUlf:C·ionário do Ministério d·a \ _:.. mica do p.ais é geral e', ·he·m' funda- ,-

.

t· 'd d '
.

d
, De' ry.l'd·'el11 d.o· Sr,. "Pre'sl'd,ent"e, le"o a,o c:o,nh'e:cünento d"0'8 S1'S.'· a,s's'o- 'e$tão em a IVl � e, mas aIn a.

F.azenda, nesta .capital" P(}Ís . .os gf'J- "" v '.

t '" ._

Ih\
.

' .
..

" , �.)n a"," não consegu.iram. desenca ar
meos Marco Antônio .e Ciro' Sebas:' rJad'os, que êste Clube, .comemorando a data de. sua funt:!aç�o, Ja:rá,rea. :n"

.

.

I
.' •. 4' .

•

v p",d,,�nentó ofiói:H' tamb.ém�' aigantesco barco'-1ião,.·s-c.us filhos, fazem anos. !izar, no dia 12 ·de fevereiro vindopro., no 'stand":.· d'e tiro 'da PoMcili' " O t>� •.

•

.
. .' ". ,I - ntílllista; ---_

Aos J'ovens anivei·.s'ariaI1tes" m MiÜtar, em .Tl'inda,de, ,gentilmente cedido por s.eu' Goma.ndante 'Geral,' CASAS II'TlqBRJIllolOtt,
.

.
.

v SecreTa!;iq; '. dé,,\Comércro·....;. .

,.cumprimento;; dos que em' o' "O '-lm campeonató entre sócios, de tiro ao alvo e tiro aps PI'�tos, cujo pro-·
...Ch.... �.rieS' ,;,a.wYf!�' � acredJ,ta na <;órÍ;' ..ve=:rr�e v. S. calI8J1 ou ten'en08 �

Estado" trabalham. ,gralna será proximamente publicado.
'

.,
.• ".';". ," \" ,,' .

.

O assOlciadQ .q-ue desejaI' munição pára treinanien-to, poderá adqui-
·tlllllucão da :<,p,ro'speridade 'node:,,' Nâo e.�cOntÍ'a comprador;

" anietlc::l.:!a. " Entregue .ao. Elcritórto ImoblllU'lll
d�ja na 1'>t:irma regulamentar, cO,m () associado Sr. An.to.Anio Mendes de L Ai-'" "'_. . ves..

. Sousá, p':�a .'firadentes, avresentand'o a talão. co!U-prov[lnle do pag,a7
"As ç'_!rspectivas para o futuro R� �:ro ....

lJ1ento dá úl-ti'ma mensalidade, .

.

"" .. "

. iIf.ediàto - diz. Sawyer� são'boas"
"
_....;.--...,..'-'---.,.....,....------.---

FlqrianÓpo-lis, 16 de janeiro d,e '1950. Naturaltúente, é sempre -n�cessá-

N·
.

.

(

..' t' l'
.' � SEf�ETA:II6. - ,1·;�::ci:.:::go"cP::':':':::":�:""', J;vo.,,,�e,� lmp"ot ao ISSlmn ,8UXI lar wyer - deve"ser,mo<lera.do''..

..I d
(ja1culâ-se' >que, depois de pagos

'no .. ftÍagnóstico . O câ_oc,er ()s impostos"s6bre a -r!JIl;da, os nor_,
_te-atnericanos . terão par�' gastar;'!,o#Bos-ton, 18 (:SEPA) ��,A máqui-' em que, é perfeítamente possível .durànt,e 1950, mais' de 180 bilhões'

na, fotográfica ,Schmidt,'.que trín fazer a. 'cura radical por Jll'eio de de dólares_, • verâ aumentar, durante: o ano ,que

'produz.i�0 bina verdadeira revolu process'Os cÍrúrgicós.
.

(:,.---:, 'se inici�, em p�nto "de dois 1nilhõe$
çâo ,em -seu ramo e da que os astrô-

'

Tal. revelacão, feita perante a Próvàvelm.ente, o povo econoini- de pe'ssoas. '� .'
I)omos se estão valeildú para de&co_ Associação de Saúde ,'Pública ,Con-

. zara, segundo prevêm os técnicos;
.

Em 1\1�6, r� �população dos E�?�
brir certos segrédos do firmàmen- tra o Cânéer, �ncerra tôda.; uma éêrcá de 14 'bilhões de dólares. dus. Unidos era de. 13� milhões de

to, veio abrir caminho pará o de.s- promessa para 'as pessoas 'aJetadas
.

P�l",' butra parte, maIor nÚIÍle.r.o habitantes,
.

cobrimento de, escondiélos tumores "de' câpcer do aparelho digestivo; de 'pes�oas\ desfrutarão as coisas A fins de 195Q deverá ser de un5i'.
cancero�os . no apare';ho digestivo l)101éstia ,que só n.este p�is causa boas da vida. 15'3 milhões, ou seja, o aumeIito áÍiu·
na et.apa incipiente, õu s(eja' aquela' mais d� 60.000 mqrtes. A população nor,e�americana de- girá a 'casa· dos ,20 milhões:

1\1 Ó DAS

Sobr,e decotes
,Íint1'e as linhas de u-n!('f,rLPdê_ �

-:
•

•w_,.

,/'
I

': pesco.ço bem feita.
.

o diecotee1iL ponta afina' o

busto, 1�' recomendado às mu_

lh.ere» um pouco [ortes e .Çfiuar:.
. necü{o de uma gola. é perfeito
vq'rg. o' pescoço um pouco lon:
go.

. ,

O decole quadrado .alarça
tombem o busto, .mas não çon_
vem às mulheres. muito ma.

Não escolha este' pequeno .aras.. Quanto ao decote aberto
"'rn�s .influente. detalhe do seu para os ombros só (leve ser usa.

\, \ '

. »estuario, çuituia apenas pelo .. do, por quem tem espoduas roli•
.-sev. (josJo' péssoal,

.

'L�mll1'�-se '

;.,pas., " , � r

:semjJ�e que o decote . é feito ,É f'qcil·it, Leitora encontrar os�
"�po/a vglo'ri�ao'.Ó:'colo, os espo:

1
'linhas 'adequaqas a it�1 pesco-

<duas, o pescoço ou/-per« dissi- ço. é1,t,r�ó' ou arosso. O decote
'mulaI' os ,imperfeicÕ;s' cfmfor. . de'l!.� ser' aberto, plano eaIonga.
me 'o busto, a carn�ção, o 'é�;n". do'; mosl1'ando' u.m pouco o to-
;;prirftento do pescoç� . .é pr>ec(. lo, 'à.iem do pescoço. Co'�are� fi.
.. -so, pois ser adequado ao seu nos 'e vena'ent�s devem ser

>tipo.;·
.

um _co,';;'j)lemen:to indispenlSa.
...

O .decote quadrado, de lin,fws vel.' Evilar golas l�OS casacos,
"il"cegular.es,-- convem '4s mulhe·· ,principalménle golas cUa.�, é
'l'es ,que ílenHalJl um . busto es- acqnselhé,{vel. Nas: l!lúsas como

-ca_sso, pescoço curto ,e colq sem eOl;}1plem_ento fio dec?te, é bom;

•
,.cavidades. '.' .,

aç)'escentar laços firjos, pardas
:'
'O lte-cote quadrado, d;'Únhas caidas ou uma carrei1'C! cJe bo-

irregulares, rejuvenesce. ·Ouan· tões niúzdos co,locados vetiical-d� .,'tuito amplo, requer
-

wn mente.
, I· O

ANIVERSARlOS �', ,� a m';;nina 'Sueli Pereira, ti1.ha
,

:SR. JOS];�, EEIAS :\ \, . I do sr. Belmiro Pereira é aiuna do
É-nos grato registar hoje, apesar J Colégio Coraçã.o de Jesll�;

�.

".de onü,In 'ocorrido, o aniversário ,. - o 11>1;:' prof. Walmor Uliano, do
.<··;n�ltalíeio -do nosso estimado cçHl-' Grup,o Escolar "Dom \Joaquim", de

'lerrâj}eo SI'. ,José Elias, do alto co·
!
Braço do" Norte, Tubarão; .

·,mércio desta .capital .e deslacada - o meninQ Ot-a:cHio Florentino
·

figu�>a tm ncssps meios soc'lais. M�chado, fílho do sr. Manoel Fio.

Pr;esidente do �éterano Cl-ube 12 rentino Mach ado;
�dé Agôs'co, após renhido· pleito" o - o sr. Osmar., Sebastião da Fon-

ilo, ,0 decote tem uma (lrande
i!n;Portânci(J.'pois . não só dá
-uma hora "lJul'is ou menos "Iui

.biJé" ..

ao' vestido, aiino.ou alar-
'.lIa.o busto, mas exerce uunbém
rurna função reooruâora de cer

tas deiicêeucías ou exageros
«ns« linhas elo queixo, pescoço,
-etc.

.1

, :_t·
�1'
"

,,-sr, José Elias' Vél;n· imprimindo seca;

àqqela s()cied�de uma direcão Sé-'
,

-- a sra. Francis.c:,l,JÚ '�.a Cardoso;
�- gnra, lllúe'c'edõl'a 'c!os -enóôh1ibs

.

__

e

a sra. AlaJ�de �íftericO\lrt da

.
,;;gerais dos' associados. SHva; ...

·

De maneiras distintas e -(educa" \- a srt�. Joanina BaF-celos;
"ção esrperr-cia, alian:d<J à reti.dãQ de ':'__ o sr. José'N'epomucenb da Sll-

_,.. t
\ .,

'} 'd I.:., ,cara er _lnvu ,gar, ·operosl au:e, c va;
nata',;,ciante !ie impôs; à admiração - 0 jovem Pedro Fernándes;
"e ,� e(3tiI!la_:�'de -numer'oso círéulo de - o sr. Jos'é Mallchein, opei'árlo;
.amigos·, ql,le, aproveitando o ensejo - o 'mêÍü�o Oláudio Sebastião,
,;que se lhes ofereceü a data de on- i�lho do sr. Otávio Ferrari;

.

tem, preslaram�lhe expí:.essivas h'l,- - o sr. Antônio �j_eit'à Neto.

menag.ens, ,às qlliÍis, por justas, nos
issociamos, enviando-lhe, neste l'e

egistro, �cordj_ais. abraços.

AGRAIDBCIMENTOS !

"

/
Jortí.. Sebastião. R .. Neves

'Faz anos, hoje,. o .jorl1â',;.sta�_Se
'--bàstião Neves, diretol' da "Região

\ ' . "

''Serrana'', de Laje!:', '

. '. ...>Jfenina Mà1'Í,za
, Mari'za, filhinhá' do· sl'. CleOlJ.1l

'\'. dei .Ligoclb, repl'eSentl!)lt�. con1Ar�
.,_

. -,._"fli".,,"',o7"' 1 0'

_

..

'ci.aJ etn. Lajes, onde, atnalment.e.
; �eside, 'vê llass�tl thoje," mais um

�ariive-r:sá�i d. \
.

.i;
�-, '

.

1,>or êsse motivo Mu'rizà será mui.
·�o' cumprimentada por ,suas amÍ·

\ guinpas'8 iam·Hiares_
\.

�

FAZEM ANOS HOJE

.o jovem Joã,o Francisco' Mnelier,'
filho· do sr, Francisco Mueller. e

",de .SUB sra: d. Ceey Mueller;
I. 's.:_ o sr: Ivr' 1\l''l'o.nha;

/ ti

19
,"

de '

Janeiro j
.' ";)'de ,,;.

.Serão 8bolid,�s 2IIS
.

campos de ,coDcerítrilção alem'ães
BERLIM, 18 (E. ), - Um por-. O porta-voz -Merdert Warnke de manha Oriental, sr. "Gerliart Eisler,

,ta-�oz do governo (la Alemanha clarou que 9S acamp'amentos' de no entanto; ad:vertiu:,:;J:'ConÜnuare
Oriental declarou que os acampa- Buchenwald e Sachenhausen, 'sim-. 'mos per<seg�lndo COI\! toda .. a,.seve-·
mentes ,de concentr-ação na .zona bolos horríveie do regime �na?:istat rídade 'os elementos que "desejarem
soviética' serão -abolídos dentro' de' ficaI;�o 4 sem prisio,nei-f6�'" e c"s�rã,; i perturbaf 'a ordem, democrática";'
.um l�lê�, .rrias �adYertitl 'que,.,t'canti� ',transform,ad?s. em qúarteis. outro'l Eisler ,�.ç,n:s,ce�� que-as autorída-j"
nuara., se:era a perseguíçãn ápueles . grande acampamento, Bautzen, se-] desjscvtétíeas 'adotaram '/"gel!-,e,rosa .

que desejam perturbar a brdem rá convertido. em' ';penitehcíaría":
-

decisão ao fechar 0S 'aeampamen-
democrática". ,Ernst. Beuter," prefeito da zona tos", pois , "hoje somos. súficient�
,�'

'r
ocidental de Berlim, ao saber d� mente .tartes' para' 'aceitar em nos-

C"I"'O'"e
r

O·"
.

�
noticia disse ser "magnifica" pois sa república em,' igualdade' de' con-

.

"

._,'. -,' Iario "es:pera ver novamente muito' bOllSj díções, qualquer pessoa de boa von
amiges"< .' , I tade, Nossa posição está consólída

O chefe da. propaganda da Ale,.' da".

....Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, \

,
i

" .

" '-'
'; ::',

i.1

,
, ,

I,

", \

,I
<

; ,

"

- ! , '

o ESTAl?Ó�Quinta-fei;ra, '19 " ''t

l Vol'é:gio Co,ta rinense
,

, ,,' EDITAL, \
"

1 o 'EXAlMtES DE SEGUNDA ,
CRA

MA:DA' E DE SEGUNDA' 'ÉPOCA'
Ins'c1'içãO: Pt-íméira quinzena de,

fevereieo, mediante requenirnento
feito na Secretaria.
I, -,

I Exames : Seguuda ,3uillZe.na 'de,
fevereíf-o nos dias 23,' 24, 25.

I' Exame� especiais, para o, 30, Ci-
entífico" 40 ano e alunos- que se,
destinam nar a as escolas super io-

na. ',ANTÓ'N,�l�/:, PI,B MUS�I
'

res; de gU�I'ra, ou são, convocados :

'� 'Segunda quinzena, de janeiro; para\ 'Médicos
" ,',"

"< os que necessí tarem os documen-
,

.

Cir�rl.?ül-Clfniêa· Geral-Partos
\ ' tos' antes a critério 'dós eX,IDOS.

---

\\
'

Srs, 'Iri,sp�tores, 'época �special, ré-Serviço com,p'loet� e especialisa,do das DOENÇAS ÓÊ'.._' , 'querida de acõrdo com a Portaria
S'ENHORAS; com modernos métodos de -díaguéstíco e trl' •

,
'

n, 605.
'

'���e:d�êopii " �'Is�;�6�,":.L SXfuP'INGO�RA'FIA � 'M�- "20 Exames de admissão ,j
, '. 'l'ABOLISMO BASAL' . a) '_ Inscrição: 1 a '1� de feve-

", ,'��ç ,. reiro.
"

I
'b) _ Documentos: Certidão da

Radiolerapfa por ondas,' ourfas-Elétrocoagulação-.' idade, com
i, �.úrma- .reconnecídaaRaios Ultra Violeta e Infra. Vermelho.': Atestado de 'v,acina., CO'h1 firma 're":'

Consultório': Rua 'Trajano, nO 1,1 1° andar - Edifício
conhecida; a.ti�stado de .saúde; com

do. Montepio.' , ,
"

"

;. "
.

f.irrna reconhecida.
, . Horário: Das '9 ás 12 horas -"- Dr. Mussi. ' , \,; .

.' lOS' documentos 'estão isentos deD Ai . d ,C� Ih �r 'Boe'rre' I·'r'o: da'
' ,

Da'-s�15·'ás 18-b�ras � 'Pra. .Mussi, .'
.

L
. ( ,r. . ',Ivar,o e urva o.

..

u' _:"
",.:

"

"

'

,

Residênria _ Rua Santos Dumont, 8, Anta. 2. !

selo por elo '
'

Doenças de Cr1anças J' I -, ,
' ,

,
"

.' ',' ." �Idad,e Ümite' são '11 anos a fazer
Oon�torlo: 'Ru� Tenente '.,r "', 'i 'Fonseca,

'.

,

, ., ',' \; ',',' ,",' .

i'
" '\ em: 30 de junho de 1950.

IIIlvelra, 29 .

-.

"J' >', 1

"', •

" E_speeiaÜsta .
"

t§lêêtêli#Jj#!lí#Jêêt#it#lê#l@@êi#li#, c) _ Exames : 25 'e 27 de feve-
HorArio' de consultas: 9 ás, 11 Ntédieõ ..:... "Efetivo' do Hospital 'de; .'" .;1' 'I reiro.

,
, . _

'

'....
.

;,;..
"

Caridade.
�""" .....�......... ............�--.....__.--;:_'" _ .,.. .......

'

d). _ Nota: Curso de preparaçao

,Bãbado�:'l.,.�áS 11 hs. OUVIDOS GA�?!I�.e GAR: '. COMPANHIA "ALIANISA, DA BAIHA", '�, p�ra internos e externos, desde
• __ o •

,

, ' o, ,'"
'

,

'..1 ',; ",
" di�� 1 O' .de fevereir-o. 'Taxa d�f ,exa-

S.
'

.

Tratamento e Operações '

:\ '

D,r. ,Milt'OD", �mODA
", \ F,un,da,'da em 1870' - Sede: ,BAHIA,

..

mes,.;,..;C�$ 30,00; 'as. taxas das aulasE V R,esid�n�,ia,: Felip� Séhmidtj 99
',. '"' ,

, , Telefone. 1.560
, INCll�UIOS. E 'rR,ANSPORTES particulares ar combinar na Seóré-

Pereír,a l-Consultas: i?ela'I?anhã l,l0 H,osvital
,� Cit:r-a& do',�laDço de 1944 taria,

" > "o \

Áp tarde;
2'
Rua Vlsc'onde de ",Oqro CAPITAL � RES,E;RVAS CrI 80.900.606,30 30 lI1ali>ícu.la pai'a o mío· letivo de'.

reto 0.. • .
"

9-0Horá'rio: Das 14 as, 11 horas; Respohsahíldades "', ;;,,� ,
' CrI 5.978.401.7!>5,97 1 j "

"

"

Receita •....•..•. :.' � , , Cr'
.

67.053,245,,30 .Dias 15 a 28 de Ievet-eirn, 15 ho-

Ativo .....

,
.. : :� .... '.: i, .: \�,.. Cl'. l42.176.603,,�� raso

'1
Sinistres p�goS nos últímos 10 'anó.! .... .Ct",· ,98.68?,8l6,30 , A documeataçêo deve sei' com-

,
Hesponsahtlidades ' ;'... Cr$: 76.7a6.40hS06.20' p.'éa, inclustv,e a ficha de alis:ta-- '

, ._', -.' ':Dir.etores: mento para os alunos 'em aprêço.
, 'Dt. PampJlUo d'uil'� J:i't�i�e de Cârval�o, -Dr. Fra,ncisco de S.. O

.

C@légio Catarinense por
' Lei '

"

,Anfsi'o<M.�:�a: .:I!�. :{o�2�����a_"�c:.t�'.�e� �!,!�j?A �!o�é_ _:\::�'!;' __ tem otiTigação - (le rnatdciular s�-
.

.............................":' � � ,. -: " .. � " mente ,os' s,eus alunes. AIIlnos de·'

loutros est3!helecime,ntôs dependem

,

nà �u� matrícular'do criiérie �a. �i-
retona." , ',' , 'i ,. ,""�o
.c' , 4d '[ni-c'iet dó;' tiJll()' ·tetiv;c;••,;",.:l,,�;,... a . .'-" -"'�

Liçã;o' breve dia 3 (três) d� mar-,

çn. Missa do :Oiv\IlQ :E;s.pirito Santo t'
-as-�"8'-�h7or-a:5c 'SBssfrO"''SulleIÍ'e'' -n(j� :·sa-":'·�, - �� _._�.-:._��;:'

)ão à;'9 h;�I'a�.', >", ,:' i',:
< ,;" ,;:

Lição 'breve às. ,9)30 horas.
,." ,

,

,--- --'_ .._�...._-_.__
o

- TINTAS 'PARA' ,IMPRESSÃO
,

/C,O 1T O.M A.R
- "

. 'I
CA1\:1ARA

.

.

Médieo e pltrteuo'
:I� �oÍlpital de, €:ari,dade .de Flo�

"ri.&.nÓpolis�,. Assist.ente da

M:at�rriidade. '

.l()tnçss dos' 6I"gãos 'internos, �s jie·
'DR. UNS NEVES"

. ,cl�mente do eoràção .é vasos
Plrotor d. Ma:ternidáde e médico tlo< 'JGe.Ds;a� da tiroide' e demais iPan-

. HosPi��td� :<::�ri!l�;l,e '

_ ; ,"

'

',�:,_ .. _d��as �n�e!,Da�". , �: _ ',:>CLINICA DE SENHORAS -- CI- ,Jiniea.� cirurgIa de . senhorllll - '

RURGIA PARTOS .'," '. . ;' ParOOli <'
..

.
,

,. II,

ntagnóstico; conlr91e',e, tratamenta' ?JSlO�RAl?IA - ELEC'f,�OCAR.
tapecializado .da gravidês! Di�tur- DJOGRAFIA �-� MET�BOLIS:MO
'ltiotl da adole!ÍcênCl'á e'da mé�opau-

\
BASAL

,

... Pertubáções_ menstruals" h�"I� 9:0RARIO DE �ONSULTAS:
mações e 'tumóre.s' do apare1h<? gem- ,D1àriamel!lte das 15 às 19, ho�

roM!PANIHI� ,
lO CO�fRA.... feminino.. ,- :ms. "

= ACCHDE�TE5 DO TRABALHO' &.OlM'ráções do uteroj ovártoa. trOl.�� ., CONSULTóRIO: .,.'='=-- _.,. ) �...
'

,

� I
5Eoe S-O'CIAL� ",'

...., ,apenmçe; hérl)ias� varizeS;' tl.te. " Rua. ,Vitp�, Meirel�lI D,. 11,
, PO!1'>"1rri A''lIeG-ne "

'. FR"-ANC'18""0:"ClJoní"gia pI!Ísüea', do 'perineo, (:r,U- Fone manual 1.702' . , �ij,y
.

(1;;' K
.
� . "

'NE;�lar.. ) c'-' .' RESIDn�CL\: ..
, RUA VO��NTÀRI�S'D� PÀT'R,IA N.O'68, • '1.0 ....�DAR,

,,' Adv(j)gado,. , ",\\SSIS)'ENCIA, AO' PARTO. 'E O.t'E- Avenida Trompowsti ., CAIXA POsTA!-. 583 - TELEFON� 6840: TeLEGRAMAS: óPRO;fECTORA' • •

Escritório: Rua Felipe Schimidt���c:�::':�� .,Il-
. F:: :::.�. . Anel ctt Geral para Sta: Gatàrioà.:

.

�r=y':dO), (Alw d� ca8lI.� •.
. riOl<:�Pise, etc.)

\
," ",

CIRURGIA GERAL
-

__ ALTA eh' .' -, :':Rua >Felipe ,Sclünidl, .22,":'; Sob.' ,;� . r 1:'
"
.. Resrdertciâr/Raa'Al"aro dé:Cai."" f�;

·��,it���:::::jPt�;:,7:: .

.

�:L�;t:';'; I Caixa I�O,!ál; 69...�
..m: ·.Pt�tÍi�ttlr.,· -

FIJI�:t�f)."'H v�oE '�,6' �;. �t,,';�'::,ó.:�,�,�,,�,<,;,�.fu�,�.;;,"J�.,:.,.ê;_�.r.�,.:.",,-?'l.A""
'

{
, '

onde fói ".sistente por várioa' aaOl do , "-� .>', "

• • ,.,1 Serriço .. C,rórll'Íc<! do Prof. IAllplo •
I. Reatd. R. 7 de Setembro __.;' EdU.

.

Corr!Ia N_ . (" ' .' Cirurgia do estôlllago e via. éiT'll11la·,
'1Cnu e Souta-� Tel. 84fl: : "

't'éa, 'Ia\estiaos delgado e grlla.o, tirol·
• I' dé, rins, 'pr6stata, bexiga, atera,

C..'riOl e trompás. Variçocele.· bldro-,
ceIe, varizes e, hernaa.

Consultas: Das 3 'a 5 horu. I' MUI'
Pelipe Schmidt., 21 (.lto. da Casa·

Paraiso). ,Telef. 1,59&
aealdêucia: Rua Estev.,. :r�aiOl', 170:

,

Telef. M. '764 .

Dr. 1•. S. ·Canl�lI. '

�ica el!.clu.ivamente d.e man;aa
, i Rua S.:rdanlÍli Mariuho•.

" 10
,

� Telefoue ,M, na
, 1

� -, DR. A. SAfffAEU
,.

" I
'(�orma<!o pela l"aculdade� Na,'tó- !

, fi ',oal de" Medicina I da l!n.lversldnde '!:'., ;.","
. 'f,' '." dO 'BraSll) ,," ',.

,

,
;v W6dlco por concurso da Ásslstên· i

'Dr�, lI�o' ;.e�dlia.iI ,"':', chi 8 ';t),Slc1e�:::/'O ,Ols�tto 11,
'�médica, de "adultQ8·,e' crlillÇU, ' ax-Interno d( Hosp!tal' !"slqua-I !çon �t6rlà - aua., Jl'lâo Pinto: 16

• .

c:,trICO 3a �:�li21m�ed���1:ClárIO
.

i ') \' ''Fl'tlnsportéà' regu':d:r:;;1i
.

'de', coro09 dop6rto dé., l 'J,;_'; �""'�'t��; :\:;,.f'2'ól��7��:w:���" . =iL>.j;;l�.l=: j 'S4f';&4N1JÍsel}":rlftiUL párà'>lVDVi<:1ólil:;';!'�?,:',.' �J)r�I�!!�!ô!!��-;-I',,,,. ",:�< ::�', .' �e���1:1r3,-,Ed!fICfO" �m(jl1B !

'.'
,;

:: ,'��:rnf_er",��õe�,:�omp. �;�n.te�{ '; '.
,. -;;).'_:" .: .'·::�:;,')::�':t"'�·�·e�,;�;?

'

l:nAult6no: Rua Vitor �einol� ..... ,..Jbeg!_ã��cla:Rua A1varo(!e Oar· F�orl!fn6:P1ilj"�, ;', '-98rb8;Hoerc.. �.s./4':i�.C."""".�/rel.�t.oee,,J •.212��(:,�Q,�.'';,:e �g�:",, é,' Telefone: 1.405 ."
;, ' Das 15 às 18 horu Sao Franc.i'�co.,d'o'SiuJ -Carlol ?oepck' S/1\ c-cr-:-,1'e!eh?Q,e,.�,', ,"�,C):)�.\Mc��K��·::!d�2��IJu:J���:..��

", ","(1on�;A�r��e: __ I.:iL.
c' }"': •

""':'\','
. ,'�' '� ,j;{':�;:�' .� .. );\ ....

.'

!I!!�_311•.•",.;"__.T.élef"'\l!Ion.e.:....
l

••6_30_.' �__....R.elsll.d.ê:n.C•1a_.-_.1..3!I.5.,_----.'-.�-.,.''.'-.-_,'.'�\'.....'-iii'1IIÍ';ii.·-'l-lI·l�iIi�;ll·.'ií·:·�.'�'iii::·ii·M:III·�iI�III•.:�:;��:ÍIII:l_._,.IIi'1Í:i1i�;-IIi-i]".,.1Ii'."/,ai:".•••�(.,.',��Iiti�;:�rJI�ÍQ'�:'. ••.• .:';�:\ ': ':,��'7rr:�;c,.; · < �

f" ,.
'�' .:I·il}j:����\�1Q��'��lf�.,�.t;;�����;:�;I�P�����';'!:·fI::::;' ,',"'.�,'" 'j

i \ 'J- d. '!'i'otthi.'",�nío l;.d!f;
,

C,aGlê�'ilra,I., r.l.pq'd�.!'," bl'.Il.:,t'�.
.� i '

,

" 'bQni!! >. ,bq,tfQ�c�.' ,aig�d9!!l?1.h,r�cdn. ,;....;Cl'!��!lltolil'
.. /

' iii "

I'
. -1 paÍ'a";,Ci,!fCld�t.Ifi&,: Que :f'cceh.' i:!tr1l!toml!lr�:,·.�� c:la�

"

'"l�hf'hJ!:i�, A U�fit,'Q
..� CIi'p�"�L" e.tu�g\\, Q .1'3;.,' 6tiw,�a,'o 'd�"; .!5!:i.l'ilIl ,{ omel'ol••telll. rlQ 'li\t9ll'�(jll' n(l l!iflr.tid� dI! lhe fO!!llt!h"íGi,ri,� IimlQ!:

.

_;, vfii!htlli �'f/.'I,t""I!I·1}& <t���;�H'-'�'�� IIJUl:itl o:<,,�n,p!?e'� ..MAT�I2; "Im' W-�f.I,,.'t'U\ít>(lU!l. '..;;J iUJH�JS ";:r=a Bh,m,.n�u�, f..OjfilÍ.,
'

",
_

_1lOl!ÍII1!!IIIl� �__I!ll!!l!__IiIVJ:I_Ii:lil! '���,".� &a1fllll'íi,,--+����11I&;>,'':-'',",7i<'';'=W.�'<llt��� I _

,,'

:1'

,

.. .. �

Clinica Círurgíca,
Molestias de LS�nhor.8

CIRURGIA
.. GERAL

Pai Serviços' d�S 'l?roiessores' -Bene..
illicto MoÍlten,égtd ,e, PiilíiW>e No�

,giÍeira (São Paulo)
,(loDsultas: Das U ás 1'7 horaa'

,Rua F,ernando. Machado, �lOJ

•

'do �Oi.YDORO .ERNANI DE
.

"THIAGO'

DR. NEWTON d'AVILA,
, .ô,

•

',' • J

(:irurgia geral - .Do�nças �e Senho-
.

ras - P'roetologia' ,

,Eletrieid'ade Médicà 'I
, �oBsultório: Rua Vit�r Meir)eles n.

18 -.Telefone 1.3.Q7 ,

Consultas: Ás:ll,30 hora.! e à tar·1
f .

de das 15 lIbras em diante
.

t'- Residên�ia: Rua Vidal Ramos Íl. '��

- \ � ,

"

"

15 "- Telefone 1.422. _.,
"

"

. .... 1.';:'..
'

',� j

, '�'.

DRA.
"

,""

I �

"

\

,
,

, I

,
.'

'w

'!. ,

<,:.-r: .i,.
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(R la 'o'',- ,do,I' "Sl'u'l, ',c"·"da,dea-enc�"nl,.o' ,.', },:.
'

1'(J,,'cRriIl.Wi'�;rrf Desm�lUbrado' da Inspetoflit de S ..ta'tarin3
_

./ ' "', U
I -

t1 (.IY'� o SérVieo
-

de Deles., ,S. "40ilJi8.t d,o' Pctraná
,

' Almore .Rousseno ! es'sa
- ,

·

�,:;���od�eYsa:�� ��:a:,\�bal;��o�:��iS'SãO! "I' 1)f-;r)Rll,/�/(l(' res! �:�;!�;�a'Ad�!its�� d����-, �Si���á��i��. a���go,.:ri:����'::�: 'i��� ,:
•.

�y

Encanto e gr-aça de mulher formosa, , . ,V'fl""VW , Catarma, sediada em s. José; es- ,�e,nao" ,,�utr:otà�n-to: ��Jores', Ii6:�-' ''', "'
r.:. ,.Quem :p�ssa, defXl!' �9Ui seu cü�a.ção!" .

, .!.,' I\V� ,dQA[é. ten�lia S�laS atividades ao vizinh� .sibilldades ,à '�ns�etoria de; Sta. ,�-�"
Nossa cIdade, é bonita, nova� pujante, sadia e,' sobretudo, 'übDrJO-

AS C01J.Uff Est,ado do Paraná, pr,opi�;ianf,{i1 'datarilJ�; 'IJ,e s�;'àedica,r,' co,!!):; e�::.;, ..

'

-sa. De qualquer ângulo que 'a miremosvvê-Ia-errros palpitante de vida,

�
. I'" I' id d

>. I' d tíef a
'

".

T seus henef'ícios aque a .prospera c US!Vl a e, ao' curua 9' ft e�es,'
, �-exuberante de

FIO',
'os empreendimentos; fervi lhanta de povo ' hospitaleí- , oi' '1..,', �

unidade doa 'Feder�óão: da nossa déserr�o}vjda\ pecuáâ��,
'

TO ,e bO,n1, que,
tem no espir-ito, em e'·,�v.ad,b grau" o sentido da ordem; ,da

,',

/"Ii'IP..'� é,J y

,

'

'�
'.

' i" Â�' con:hecerifios,: e ôoméntarmos
'-di,&l3jplinu' c do progresso.

,

'

. �(_ -Ó,
"

, "

Vem agora o ,,�,l'� PreSld�nte d�' a. notícia que vimo-s dando" .cO)1:
Nossa cidade é paca-ta, seu clima' ameno" e �aJ�itar, seus, recantos

..'

�" IEUJaaLlllIÕa OS 'ACIDaS "RepúJ;llicÇl de s:ancÍ!l:Jna�' decreto (lo gratulamo-nos, �'n;" prímeír-o, com'
.3coltledores e pitorescos, onde a gente pode' retemperar ó espírito das DI BOCI

I c.ong�ess,.o �aclOnal, cr-iando a In�'. á, Inspetoria de ,Defesa Sap.t!áy�a
;;fad,igas nobilítemtes do trabaLh:o quotidiano.

'

�Q _entr:ar em eontacto petorta ,do' Paraná!. desmemhran- ).'Anima� dêsteEstado e, depois, com
Nossa cidade surge aos OUlOS do rorastetro ta � qual menina-moça com Kõlynos, os' ácidos 'do-a, da de S. Catarina, ,a economiapastortldo Paraná que' , da boca. causadores das

� "c,heia de' viço e
_ 'beleza;' que perturba e conquis ta a-o pr imeino sorriso, caries, são imed�atamente ,'Esta medida

'

legislativa trans- rmiíto tem -a lucra� com' a: medida,
, "encanta'"e"'sedu-z ao prhnciro olhar. ,neutralizados"; formada em lei, a�ém de constituir em que, pese os relevantes serviços

" Os prlm�jros albores da aurora 'de' todos os cUas' vêm 'enco'ntrar
, ',�spiraç'a�o 'dos 'cria(lore,s' do, 'Paraná, 'qúe semone lhe prestou a Inspeto-\ DÉSIRUINOO IS BIClERII,S :t"

.nossa, cidade já de pé, revigorada dos cansaços da véspera por um
Kolynos destroí éc�a de 'rep'erctúe ':fàvO'l'ilvehhe,nte nos' se- ria de Sta, Catarina, com a atribui-"

.sono profundo e restauradnr,' despertada 'aoS' primeiros ruídos mati-' 920/0 dasbacÍ:etias da boca. tores pecuáríos dêste Estado. ção que lhe, era estensíva, de exer-

':;ljais daqueles que madrugam em busca do, tracaíbo, sacudida pelo Este eleito dura itoras! , É que 'o desmembramento- veIt! cer §lJ-as atividades naquele Esta-
,ll"Ítmo acelerado dé 'suas fáorioas, orrde 0 operá.rio pacáto e órdeiro 'en· propiciar uma mdhor asSistência do; v-Ós

;'

',-contra o meio honesto de prover O> sustentr, de süa hon'rada família. \ I - "" ,- ".

Vida, s(?,çial intensa e ruidosa, pauta.da por rac"dntec,iment f� do m'ais ',A deliciosa espuma de

A V\I-sla "e'
,

'a, p�a,"zo
- KoIYP08 remove as pa;rtÍ,

"'lobre e fidalgo' si.gnificado, 'raramente desvirtuados ])01' qüa.lquer, in- 111111 cujas de alimentos, deixa
,,�,

.compreensão {lU r'{validade clubistiCla; é tradiciona', o' brilho de suas os dentes polidos e retar-

rclfestas, onde ,impera a gT�'ç,a, a dist.inç-ã,o B 'a' maior harmhnia, ,pois. é da a' formação de inucina. Enrolamento de motores, ',dinãmos e transformadore..

"'")
,

Instálação de luz e ·força.';um só o élo de amizad'e que une todos ',os riQsulenses.
.

" ap�relhol1 'el,"Ha flartlll'a em. nossri cidade'; o forasli:iiro mÉmOs prevcüido verá Ve,nda de motores, rádios e acessori,o�, outros
"

,

-fm nossa terra üma �,egllncta Canaan, tantas as oporlunidadés que aqüi
" -

tricos, jlrÜgos' elétricos, etc. '.
'

';, _

�terá de compartilhar de reuniões, cilja, finalidade primord:ia'l será: co- RepresentaQôes diversas, com exclusividad., dos insuperivm'

'1l1Ier,,: Provará, sem dúvjda com prazer, uma suculenla coslela "ã recePtores "SARATOGA". "INDIANA" e "MERCURY·.·.:
·sustança",'prepal'ad.a'ao ar livre à mod'asulina, ou'então uma sabó�'osa'

'
,-

A EL€TRO-T2CNICA-

� bem tem:peracta peixada, ,ao jeito da :terra; 'oú a,inda carne de caça de I, Rua Tte. Silveira. 14 - C�X�.}Olltàl 193 - FODf! ,m.

i.inúm�ras vari'eda'des e outros t.antos pratos qi.le'os nossos, glutõés mais
,
Melhores .esultQdos são"obtidos

motórios e�tão a desc-obrir diariament.e, Vara delioia de' ,muitos pal.ada- ::t::��;;;:i�:;:c:".::Sre�:?tãO, 'E" 'I -d" ft
J

"d'
.' '

M
'.

h'erá o's,cs, Tudo 'issü', regad,õ pe'o capitoso H afrodisia,co vÍl).hó' de nossa pró- ,seu' .a, ,- e' pren Ize,,S ·8,"IR .:I'r,'�Iría fabricação, que riyaliza em tudo e por tudo, com os melh'ores 'lá ' t
,:d� f6ea, ,'o

'"

;'

"

"',

, ",�,mpreg_ada '

• 'V'I S' O' -" '"

, Eis nossa terra! Deuli, certamente; lhe tem reservado um grande 'e PreciSa-se d'e uma pp.ra '
�, '

,
',', r" '1' '-'

'ji1'Go�11ensurável fuLuro. P,érola rhtilante, incrustada no. diadema.vel'u'; serviços domestiéos para c,asa
: Acham-se abertas nà Escora de Apren'dizes Marinheiros dêste Es�. '

,e angnç.oado de suas mo�ta,nha,s, �I� do Sul é a espera,nç',a fagl:elra d� de casal, paga-ss,otimo orde-Ilado, a párÜi- de 9 de janeiro '� 2'4 de fev,ereiro de 1'950, ,as ..inscrições •

-

;Sf'US .filhos, que a a.mam com J'LIst.Iflcado orgulho e nela deposltam a· nado.
- f de civis candida�os à matríc,ula nas Escolas de Aprendizes MarinhBi-

.inats s�I'ena confiança, l;a 'cel'teza ae dias '��mpre melho�ei; nos anqs
, EX1ge::st_) ref.er�p.eias. ros, nascipos entre 9,' deja!leiro de 1931 a '27 de nove�bro ,de 1933" "

,lj!.L.<:: ""C 'H..l;l;ww,U.n,_"na,;.,J:na.ce,lla,.uupevu.osa : lrn:!I�eavel ao seu .S?4e.1J..!,", ""'·�r:prátar-:'11 Rl:l�.sô1isa ,Fran- 'O exame pum GS Qan6:idafq�-Jri,sCri�os�será 110; dia 2.'�l'e:lX!,ar,<,lCl prí'"'
�rogres�o. _' ;' ,I r"

"

"

, '

' , •

;ç'a,,' 20. :;
, ,', '

xJmo, ,às sete horas da manhã,...Jla Eooo'.a de .A;preqdizes M'à,rip,!1eir?s
, , ", •

-

õ' " , .. de Sanl a Catarina, em 'B;u·reiros.
,

'

,\
, " '"

'
"

-

, A Ie '-' -"aà" - Tôdas as informações que se fizeren;t neoossárilas podem ser: obti-

"E,scola lndtistrJal de' Ftorlôn.óp'{ilis ,-
,. ,�iV�> .. ,

Idas
na aludida E.scola, no'?,� Dis!.rilJo

NaV,-a\na ?a'Pita?i:a,�OSPIoI'to�,,,'.

'

, Aluga�se otlIDO predlO para �Ias suas DelegaCIas e AgêIl'ClaS, e nas PrefeI-tur,as Mumelpms de todo
,

'
'

, , ' , ,
' pequena indústria, deposito;' o 'Estado '

.

�'
,

"', " ""
-

, Chama:::'se a dtenção" dos i:gieresados.': par[j;'p, éditaI' de oficina oh 'garage.
"

,;o. •

joio BAiPTISTA 'FlItANCTSOONt SERRAN - Ca'pitão
'

de 'Gorv'eta',

'matricula public'ado no' Diaario Oficial do, Estado, de' ,5 ,de ",Antiga' ,«Garage Jris» J�ua _ Gomandante.
'

�Janeiro,' pára os cursos de co:nti�uação (Noturno). de: �cse� Padre Roma, 53. Tratar com _=-::::-::-::-::-==;::---:-:::-:*"�r�.;-:-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==';;-;;;;-;';-;';";'--.:
'nhd de máquinas' desenho de moveIS, Marcenaria, AJusta- E. Medeiros ou Gumercindo O PR"CI}ITO "O'O" O''I'·

I
G

gem: Trabalhos em, má�l�nas ope�atrize.s, S.oI.da elétrica, Med'eir'Os à Rua Padre' Roma, , 11 r� '., ::." Dr. (LARNO • '"

�:Enca;dern�ç�o, e CompoSlÇao ,M:ecenlca (Lmptlpta), 55. -- Nesta.
"i

,.','
'

DISPERDíCIO EVITÁVEL '

'

.

G4LLE,TTI',
i O apreveitamento, dªs sUbs.,; ," li ri y, Q,º ,�,O Çl .) "

tânéias úteis dos' aUmentos' de' -

.' 'Crime e ci"el' ,'''' ,

'pe,ndê, em grartãé párte, 'do OODatlt�lçao de' SOCll.d�d_
modo de .coziIihá�los. Qs f"rutos, NATURALlZAQOEB, '

, rizoma,s 'e tubj§tculos' d.ev'�i:n ser i
ri " Titulai ,i).olarat6rloe,

çozidos com cascà,; afjm-de qi:1e; � �Ori�6rio e Re!Sid't(,al�
não passem para â '$,gua o.S 'Rua Tbtsd.nt.. 4'l,

's,ais que contem, a me�.s que se
'

FONE -. 14S8,
, queira' aproveitar a água para
o prepa,ro.' de sopas, caldos e

"

mingaus.• " " I

Cozinhe, com casca,. fru,,:,
tos, ' rizbmas e tubé�culQs: PARA ESCRlTORIO
Não deite fóra prÍnclp,IOs Os 'altos do prédio sito á Rua
(l,teis ,desses alimentos.':_ Felipe Schmidt nO 38, esquina;
8NES.

',,'
, Jeronimo Coelho (lado' es�,

, , 0--,- querdo.), ,
,

'

'T I
,', ,

'

, idn 11 A tratar na rua Saldanha Ma-.

, � eQramasr r��wU.�� rinbo 18. i

.'1 Acham-se retidos, nos Cor- •••••..•,....
. ' .. ,

- , ..

-reios 'e T'elégraf0s, ,.telegramas FERIDÍla, REUMATISMO E

I para: .

'

",

) PL�CAS SIFllaITICAS

, Dr. João Ba'y�r Filh,o, Arru�a
v

Elixir de ,'Iogue,ira': /.
I
Bucar" Dr. ArlIndo Godoy, Tla '_ . ",

'

...

L,' ia ua i:nVi'l,
'

Jardim
'

Alice M.dloagc:.·l) Guxll'.a�' DO tratam.Dto
r 1

r "
, '. ,�� . da .dOl.

,Santos, Ernesto TremeI, Oallr � • : _ . . . . . . .. . ..........•

I no SOUZà" Romeu Machado, Ma- 'p d",I rja AuxHiad(�'I:'a, Qu1er'inl Be' " er ,eu-'se
! :chi, João SaÜre, Sarge:!ito 'Au. rAs cadern.et2s'núIh\erós 18.411

" divaI Olive;i�a, Dt. C:àr�ill:o, Ca? T. �. F. e 18,,412, - ,'I'., 'N., F, ' da
,

Jubal Coutmho, Jo�o JanuarlO Caixa Econômica Federal. '

Souza, Vanio Faraco. _.' 'Pede-se o obseauio de

\ '

-

--,; �,., .!ôlntregar ,� Avpnida' Mauro,
CASA' MISCRLANEA "ldbtr i Ramos, 262 'a qu.em encontra-
bUidors, dOI !R�diQ,1il RI":;CQ A, ,las. _.i (I '

"
' ,�"

- Victor;'"Vâtvute�
.

e' "mICOI", , .

'

••. _:;? .. ; .• '
•.. ; .... :"; ..... -

,

-Rtig Comelhéíl"o M�!r�.' iil1'11ha& felicidadeS, pel� �eel.�..

, ' , , , .• L •• ; - to fie lÍea fil�inho I
'"

,

' , , :
'

TERRENO§
, lj"

Mas, D,lo esquel<a. que ., mel"...,
o Escr!t6rc!0 ImoblUárlo A. L" AJvea

"pr�sent,e pa,ra _

o ,seu '"PIMPOLHO,...
"s<:mpre tem 'compradores par�" !".á3áà •

I;, orn'.Il e3lldernetá si. CUDITt
l\Ri'''i'uO PREDIAL. '.]

.• .,-._, ri ,.; .. --
-

,
,

.
"

!{
O ESTADO�-Q�inta-fe.ira,' 19 'de Janeiro de' 1950

;------�----��--------��--------�--------------�----��--��--�----�---�--------�����--��--------------�--�------��------------.

',>,"

,5

CLUBE DOSE DE AGOSTO 'PROGRAMA i"ARA' O 'MÊS DE JANEIRO DE 1950
,

,'DIA 18 ,-, QUA,RIA-FEIRA - ENSAIOS PARA O' CARNAVAL
-

'!JtJVENIt'Hi" PARÁ OS; FILHOS n'E' SÓCIOS:' DE
'

12 ,,A 16-, :ANOS:! DIA 122 ,--"

,DOMINGO -, ,"SOI_RÉE" ,CO� INíCIO ,ÀS 28: HORÁS.: DIA-' 25" .'� QUARTÀ,: "F2HtA; :-; " ,ENSAIOS' PARK'e :;CA.RNAVAL,;.D�S 'J9 '�s:.ii -:HORAS.;
,SÁBADO SOIRÉE" OFERECI DA- 'PELAS 'DEBUTANTES ;O'E i94'9 ': Aos: -sooos 'DO CLUBE: TRA)'E BRANCO" 'PARA 'AMBOS

lOS' SEXOS.
'

"

"

'DIA 28

Á

---,

-I ,

I

"

,i

!,

lf ,

. s

,�"",�
----_,_........0..'_'__

ACfita"se rJélpre;il"n,t.õn�!\l PO

I 'Cri;;�.-, P",t.,l
intarbr do Estci'do. 'qa.rtas po�o"139 _:_, 'F'le' ri"nópc!iF.l

' terrenos,

Rua

r"
•

/

.. I '

.6-lI

. '�.

.... ','

'.

,

.
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6 o ESTADO-Quintá-feira, 19 de Janeiro de 1950
----.r--------�------����--��--�--------�------��------------------------------------------�------------------��------�-----,

.• (e,l'iQ,i4a.4e'e,)· �"a\P�,_e$',
'Seguem boje para Jq Capital parafla8Dse 88 r�pre�qotal1te� d�

..Santa Cd ta uaa ,no GalDp�onato 'B,ras'UeirD
Brasileiro, de Futebol, enrren. O compromisso, que, é dos, ' "1', .' ,_

, Deixa hoje esta Cap1tal,' com tando"domingo pró�mo o forte mais importantes deste�' últLI que é de se prev�r .uma lotação terra das .arascenas, sao .OS; ,

destino a Ourttiba, ,em ônibus "onze, da Federaçao Parana. mos 3 anos, vem polaa-izando I' completa
do estádio do Ferro. I votos que endereçamos à va,

'especial, a delegação catarlnen ense de Futebol. as atenções,' dos, desportistas viário. '

"

' I' lente rapaziada de Santa cata..
. se que disPl,ltat�: Oi' Campeonato, dos dois' Estados vizinhos, pel9 BOa viagem e felicidades na, rina! -,

I, 'DO ,MEU, A,RQ(JIVO,.�-'
t '1

EM 1929, o Vitória, dê Portu� NO DIA ,15 de abril de 1�42.
gal, disputou 8 partidas no o _.\vai abateu o Esporte' Cl�be

BJ1LsiL No Rio) perdeu da sele_ R.ecife pela contagem de 4 à 2"
ção carioca por 4 a 1 e 3 a 1 e com este quadro:; Adolfínho,
do Amé,rica por 4 a 'I. 'Em S. Pinheiro e' Diamra.n�ino" Fatéco"
Paulo, empatou com á' Portu, Chocolate e Minela, ,Amorim,:,.

a ' delegação' guesa de Desportos por·2,a 2; Nizeta, iLoló, Brati,lio e SauI. Os
com o Paulistano por 1 a 1 e tentos 'dos av�ia�os foram as

com' a seleção paulista, tàm, l3inalados por Nize'ta, (2) e Saul

Tei. bém, por 1 a 1. Em 13elo Ho' (2).
rizonte, derrotou o Atlético Mi. A PRIMEIRA diretoria' do
_neiro por 3" a l-e' em .santos, ,Ei'igutürense' estava assím cons,

empatou com a, Portuguesa litulda: presidente, João, dos
Santista por

�a
O. Passos Xavier; více.presídente,

TAMBÉM 1 1929, o Torin_?, Heleodoro Vent,ura; ,1° secretá·
da ltalia, re� ísou uma tempo' rio, Raimundo 'Nascimento; 2°

rada em' gra ados cariocas e secretario, DOnllngos Felesbino
paulistas. No Rio, perdeu para da SUva'; 1° tesoureiro, Jorge
a seleção carioca por 6 a O e 2 Ramos; 20 t�s.oure!ro, Jorge Fi..
a O, Em S.,Paulo, empatou com gueíredo: '�procurador, Hígíno
o 'Palestra por O a O e perdeu LUdovicô da' Silva e orador,
para a seleção paulista por 6 a 'rrajano Margárida. "

O
.

«(onze,) I 'pa, ranaen,se ,O. o CELEBRE' dr. -sarosí foi� e ."
O SPORTING, de Lísbõa.: cís, um dos' símbolos do" rutebot

Derrotado novamente o combinado de Paranaguá, _ Escalada a equipe. putou, em 19291, quatro partir húngaro. Jogava de centro-
_ Concentrados desde ante-ontem.' das no Rio. .Empatou com, o avante e centro.médio com

nowskí, Nelson e "Waldomiro rínho, Nen� Jack.son e Altevír. Flumlnen,se por 1 a 1 e ,3 a 3; .Igual maestria, e foi na "Co--

CURITISA, 17 (K)· De. (Lalo) : Nelsinho (Waldir),Wil_ Si surgirem modificações a úl com o Vasco por 1 a '1 e com pa do ,Mund?" de 1938, .uma <ias

monstrando seu ... grande pode, son (Tocafundo) e Sanford (Re' Uma hora, será .na aSa média a seleção carioca por 2 a 2. figuras de maior realce.
'

rio, 'a equipe que representará nato); Baby (Rosinha), MiL' esquerda, que será ocupada, por EM 1938, o lIercilio Luz ven, O PUGILISTA norte_amert"-
o Paraná no Campeonato Bra, tínho (Rui), Afinho (Míltínho) , sanrõrô, e, na zaga esquerda ceu, em Tubarão, o Avai por cano Kid Cl:ioco�ate quasí 80-

.IsâleiflO de J,i'utebol conquísãou Darcíre Altevír. com" a inclusão de Lalo.
- -3 a 2. ,. rreu um, sensac.lonal. nocaute,

mais uma grande vítoría.. aba, ESCALADA, ,A 'EQUIFfE,� \; CONCENTRADOS EM 1943, o Tamandar�, de, fora do ringue, em 19�1. 'É qu�

tendo;�pela: 2a 'v�z., na ilude de CURITIBA" 17 (E.) -:- Noti-; CURITIBA, 17 (E.) _ Desde Flbrianópolis, derrotou o Brus o lli�ador "colored" ,ao, tentar
doini;!_lgo, a selel}ã�Zde iParana_ cia,..se a�ui que o seleciovado (}l1tem os craques paranaenses quense por 3 a!.. " apazlg?ar tres mulheres que, se

gUá;-'P:�lo'-eseote "!ie ':6'� xdl, �ni= par,anaense j og"atá contra os' encontram.JSe concentrados na.,"_ A. ES'l'RÉIl}" glLyr�ed��r�Ich, engalfInha�8:JIl levou desvan_
-\

bora: sem contar �pri'i.o,reoncur_, 'catari�nses Qbec;lecendo á ,se' confortável Chácara do Can' no campeoIiáto paulista, foLem tagem, saindo_ "ferido da con_
1sO do�, tit�lares Fedato, Neno' e guint� formação: 'Pianowski, guiri, colocaqa á disposição da 1909. �m jogOS' contra os es_ tenda.

JackSOn., O "scr,atc.h��·parana., Ei'edato e Waldomiro; Nelsinho,' entidade paranaelise p'elo Go. trangeIIos, ·.en;l 1912�"contra os, JAIME GUS;MAN foi, no seu

ense -jogou assim torrilado: Pia. Wil:so:il e Renato;\ Baby Mil. vêrno do Estado. argentinos. No seleCIOnado pau' tempo, o maior./"zagueiro.de
._

,� ,".
- , ,

lista, 'em 1914, no R�o, contra,! iJoinvile.

Emp-O',J'g',a"", 'a'
, ,P,a�,ulfce'-a 'o'' 'co,mba,t'e . os cariocas, jogando de médio_ OS IRMAO� LOBO '_ Rodri

J Noticiá'rio espn'rtivo esquerdo. Na seleção brasileira. go e Rubens _ atuaram �()

;
, ("(�,''4',») ':x" N,,'ov_,,"na. "

:.

d d
contra os ingleses do,Exetei;City quadro infantil do Am,êrica." de

-

y _"

' ',.A 10 a parle em 1914, no Rio. No Paulistano, . Joi'nvile. ',',
, " em 1-917. '

" ',' f, NELSON MAIA M.I\CH�DOSão Paulo, 17 (E,)
_

r- Vem de sua p)oveitosa excursão pela Rio _ Foram as seguintes _as "
"

'

- - ,_'-, -

l
sendo aguardada com enqrme América do Norte, onde sus. rendas dos jogoS disputados do T

•

R·' S pa I
interêsse nesta Capital�a luta ten'tou :;l8 combates, ver;LCendo mingo pelo Campeonato Brà. cra��e do FI�inengo, G�nzalez, orne.o ro....

,

,0.0
de. box qu: será trava�a se�ta,:" l�; empa,tan.Çlo 4, pEU�dendo 4 e sUeiro de Futebol:_ :Nnapá ,x será o treInador do Internacio_ I OS P:ij:OXIMOS JOGOS
feIra prÓXIma, no Gmásio '�do ,2' foram sU,spensos por ,acidentes Pará, Cr$ ,31.770,00; Paraiba x nal no corrente àno. �,'1' São os seguintes' os enéoiítros
,Pacaembú, entre os pugili�tas ocorrid'o ' ,éorn �êle. O polonês Rio Grande do Norte, Cr$ .. ', (de sábado' e dómingo pró.ximo.
Oswaldo Silva; (84)' .e AaronNo. Novina, em lui'a anterior, fren° ,65.670,00; Pi!'Lui x Maranhão RIO ;-- Ó BangÚ', que encer em disputá do Torneio Rio'São
v�n�. Será es�a �a primeira e�i' te a OS,W.::tldo<Silva, foi derrotà.. ,Cr$ 26;290,00; Sergipe ,x Al�'- rou �nvicto su� te�por�da em Paulo:,'
blçao do brasIlelro "84",depOIs, do p'or ,;pon�os. "

\
goas,�, Cr$ 80.685,00; Goiás x I SantIago do ChIle, estara de' re. Sáb�do _ ,Flamengo x FluÍnl

,

,

- � � ..._',I
't Mato Grosso, Cr$ �4.64;0,00. gresso sexta'feira. nense, á "Íloit'e��no Rio; 'e Pal�'

F·',
."

.
,

F I b I' "CI b,'
," I 'RIO - O Bonsucessó pel�jará meiras x São "Paulo, á tarde�

'IUlelrenSe ueo· -', cU' r sa�!O:no �n����� e�!á j�ri::��� ��e��g�,::rt��u��� ��n���!�S, e�O:i�g,�aUI(\3�tafOgO x P�r�
. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDI�ARIA : Noronha, do �ão 'Paulo. : ' .' ',' tu�uesa de, Desportqs e CorIU-
.

Nos têrmo� do artigo 28 dos Estatutasl p.cam convpcados os srs. i sÃ�� PAULO O Brasi]
RIO' -- O A,mérica está

estu."
tians x Vasco, ambos á tarde,.

J\sso.cía,dos para, ll(l dia 21 de.janeiro, a partir das 14 �lOras e a enc-er·
!,

acha:se iIiteressaq,o e� partici_
dando uma proposta para jo' no Rio 'e em São Pauló, respec-

rar-se as 17 horas, na séde do DBMOfiRATA CLUB, a Praça 15 de par do Sul Americano de Bola gos em Vitória e Pará., tivamente.". '

N0:V�M>BThO, tomarem parte l�a ass.embIéia geral e�L;_aordináría, para ao Cesto F1eminíno, tendo já
-elelC�o, do novo ?onsel-ho D�hbe�aJt:vo dêsie -Clube., Na? Ila,ve�do qu�- preparada a sua.. equipe. Ante.
lJ'um leg�� no penodo marcado, sera ��nv?Cada nova s'es�ao trmta mI- ontem os' dirigentes· e cêstobo" C

'

d'
."

',:

'M"u' t·U·O"nutos alP,os, c.om a pres�Ilça d�_qualquel n\lmer,�, de aSSOCIados, listas paulist3ls entrevistaram.' re ....: '·1tO:
• ,�m se,gulda,: havera r�l:lUao de. acôr�o ,com, os es�atutos para posse se cOrn o governador do' Estaq,o, , .

'

Jmedla�a dos. el�Itos e eltel_çao da d,netorIa que regera o clube durant-e' afim de ooter o auxilio, neces,-'Resultaao"do,32" 'Sorteio do'Plimo "B" realizado no di ... 4- de "Janeiro
.•

o pr6xll1�.? h.Iên�o. d"
.

d 19�0
sário para a cwsteio da delega_

I 'de 1950 /

FlorIanO�OJIs, 10 ,e .JaneIro ,e. ;).
ção que irá ao Perú, em março CADERNETA N., 13.515

Charl�s Edgard MorItz - PresIdente,do Con,selhü Deliberativo.
.

" .. �. PR:gMlO MAIOR EM MERCADORIAS NO VALOR DE CR$ â.ooo,oo
RIO� ---;. O zaguelro dIreIto do Aproximações "superiores em mer. Àproximaçô�s inferiores em merC,'3.

AVISO· �":::.'fjlE:11i}Fii;���� cadorias DU "al'lr de Cr$ LOoo.,oo dOMas"no valor de Cr$ 500,00 cada
,

convocado para os treinos da cada uma

"

uma

'.

" seleção nac�onal. (' I t 1'3516 C d 13514O Delegado,'d() Instituto de Aposentadoria e Pensões' /' �a( {'rue a, n. .
-
a eroeta n., ... I,

.dos Comerciários, no Estado de Santa. Catarina; avisa aos srs C:tJR,ITIBA, -'- O centr6'avan� 'Callel'l1fla n. OM!l:! Cadernetlj. �. 06.991
, 'empregadores· que, ,estando em g02;'O dê ferias, o funcioIi-á� ,te Nel'lo" que vinha sendo àS_ Cadernebl u. 04.312 Cadel'neta ',II. 04.310

rio encarregado da· cobrança, as contribuições referentes sediado cohstantemente pelo Cader:neLt, il: 08.Q_72· Caderrieta n. 08.E70

ao mês corrente deverão ser recolhidas na Te�.ouraria des- Co.ritiba, renovou contrato com
Caderm'tl:l n. 33.480

,
Caderneta n. 33,478

ta Delegacia, sita á 'rna Felipe Séhmidt, n: 37 �té o dia 31 o Atlético, por 2 anos, receben' 'O PRóXIMO SOIlTEIO :BEALIZAR�SE.Á NO I)IA 1° DE í�IWEREIRO
.deste mês.' (, ,

�o 60 mil cruzeiros de "luvas".
.

O re�ult�d() ac�m� é do sortei� Ido mês de Dezembro, extl'airlo dos

O . não recolhimen,o das1 contrib!lições na época) CIflC? pnmeJ:os premlOS da LoterIa Federal, r.e�lizada no '(lia ,1' de

propria sujeitar� O empregador ao pagameIlto de juros de- PQRTO ALEGR.W,' _ O dian_
' Tanmro �e �9;)O:" .

, 10/ ao mês. teiro Clori defende
-

'lh-I
Flonanopnl!s,) de JaneIro d-e 1950.

10, '
',' , ra o pavI ao

D I' A' S' dFlorianópolis, 16 de janeiro de ,1950 do Grêmio por mais 'duas :tem "

'. qltJDO -

•

upermten ente-Geral.
• poradas.

VISrO: Orbn�o L. Seara, '

Oswal Pereira Baixo
I

, D. F. de Aquino - Sllperintedente-Geral.
"\ Delegado PORTO. AliEGRE'- Et antigo -Fiscal de Cl;lbes de Sorteios em Mercadorias Trá.

"
. \

,I

-'� .

,. to, -: '.; ,_)�ireção. de PEDRO PAULO MACHADO
----�--------_.--------�-----.--------------

"

"Lxvn

Antonio Almeida chefiará
cetermense

•

=,

1
terno"� J?rocó'pi;o Dál'io \, ourí, Muricí, Nícolau, Norzínho

,

Está assim formada a dele, ques. ,

'. I xeirínha, Waldir e Zabot:
gação catarinense. de fl,ltebol" ,Massagistas: Edgar Arruda FORMADO O '�ONZE'"
que hoje ,�e�xa:á, esta capital. Salomé � _os.valq? Meira., ,. Segundo apuramos ontem na

rumo a ountíba: ,

,. 1_ Roupeiro '- .NIrefs. ' sede da F.C.D., o quadro ea-

.. Chefe: Dr. Ahton�9 ,'Almeida, Rep:�sentaRte' "da imprensa II tarínense que dará combate ao
víespresídente do T. ,J. D, catarínense:« A ser' desígnadn '

Paraná. jbgará assim formado:'
- Tesoun:iro. 1�a'F.CID.:, Líbe. pela A.C.E.S:C. .' . I AdOI�i�hQ, Waldir e, Antonínho:
rato CarIOnI.: Jogadores:' AdolfInho,' Anto'l MUrICI, JaImo e Ivan; Den,
Comissão Técnica,: ,'iManolel ninho, Ati, Benteví" Chinês, ,Teixefrinha, Zabbt, Nicolau e

Ferrei:�r�e��l���u'rico Hós' 'Den, 'Garcia, Iván, .Jair; .Jalmo.1 Ben�evi. !

Dr.

Muito'� forte

'\
'-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O! o' exér[i o e� 10 �

Esta comovente, ptods.s,ãó é tradícionâlíssima .nesta Capital, .pois
'que no ano de 1956 comemorar-se-á o puimeiro centenário dq lança
mento da- :ped;a fundamental da bela igreja da' rua Bocaíuva, onÚ ti

venerada aquela imagem.
A>m'anhã, diá com que a liturgia católica come:rít'ora o martiT>Ío doe

,RUSpl·CI·OS� !, O· re'sulta'da -do, U'111-'10, exerCI'CI·O pa,ra
gloriosó I�ntó, 'Solda,do ,que foi do i!'lperado!--'roinano 'Deocleciano It'

II '

, U ,por ordem <dêste s�plicl,ld�, a 20 de janeiro' dó, ano 202, �a nossa Éra•.
terão lugar as festividades em sua honra", constando, de' uma missa só·

'

" '

,,'
"a,s "f,i: 00"",0',ç,q, 'S', 'd,e,

' C",a,,0'01·,0',"h a,s, ,', ,

'

le'n�, à� 9 h�ràs, p�' C�tedral: e� alt,ar armado defrollte à veneranda
,

.

imagem; e à, tarde,' c'erca das 17,30 ,horas, soléne"procissão de 'r,etÔ(t'•.

'POVO' 11 governo ,cooperam na 'SOlução 'dos� probl6mas 'lÍ(,onlçipals ':e� �r�ç: i�;e�; �!:�::�e:o(�:�:od:�;a�::i:):n;:�:r;:�i;;eá, °s:=:��,' ,
Cano'inhas, '18 (R.) -' o rece- :;a'Id'o disponivel'vindo de,,1948,ele-_1 'ffi,e,rciantes e iridus�riais;, numa pro· Jerônimo Co,elho, Tenente Si1�eira, Alvaro de Carvalho, Esteves J'únior

ibimento'pela Tesouraria Munidptal, vou os recursos dos�ofres" Ct;lll1U' vil de' coopcJ.'!aça-o ao" go,"eArn,o p�ra 'Bo .,'
.'

'

:,' . '

" e ca'luva.. :",."
,à ultima hor,a, de quotas 'd� recei- n�is a ür$ 2.054.7�1,fiIO; pois'o refe;. a J;�o necessaria compra d:l'Ill'oto- Durante o,trajé'ío tocarão ,asf afinadas bandas musicais do, }40 B.C.,
1a do Estad'o e da União,.que call:_em ridÇJ s'aldo era dB Cr$ 142.570,50. ' niv�Ia,iÍ'ora, vão' antécipal' j) paga- e. dajPolícia MiJillar do Estado, gentilmente cedidas pelos 'reSipe�tiv09,'"
'aO' Município, atrasQu" por alguns O total da d�spesa paga elevou-se menta de seus impostos do cerre'1.
dias, o encerramentó 'das' conias a Cr$ ,1.818.5:96,90. te exerdcio, pois a receita normal,
muni.cip:ais r�látivas' ao ex�rcicio tE 1950, foi inicia,do coII\ o eleva- nos' ,primeiros, m�ses do aÍl!), é bas- 1

' ,
.

...'
,

o '-.

'8
f

'-I'"
.

de 1949." "I, do saldo d}sponive�,'de Cr$ .....• tante m'odesta.
' 'l' ,'oco,mo.,VRS",'para', f)' r'�SI:,"";

Hoje, por,éní, com grande satis- 2?6.154,60. , " Essa;' a maiür e melhor neticia RIÓi -18, (:V., A.) - A bo'rdo do, v,eptá Iocoll1of.ivas, destinadas ,�o-,....
�;fação, e' documentados Pqr n'ume- Sendo de Cr$ 350.l100�oo o custo que ,p'orlemos -dar hoje aos (lanoi- "Alc�ntara:'�, do Lo'ide Era�ileiro' DepaJ>tamento", Naci'ónaL de, Estra,-'I,1.'

.

;, '

".
.

"
..

•

.'

• ,
.

;,;-1{
li'os qUe nin�i:lm pore des?Ie:p,th�, da motOllI1veladora pp.ra, conserva- nh.en1ses.'O govêrno, o comfÍr,cio, a seguiu, ontem, para a' Europa, ,<,O das de Ferro. Essas� locomotivas,..,
pomos todos os canoinhenses ·a ção e construção de 'ruas da cidade, indústria e o povo' de nossa terra, engenheiro Panfale�o 'José Pin,to de u�na vez ,chegadas a'qui, ser,ão dis-

.

par do resultado financeiro de e das' vilas, e rodovias pelq inte- em cooperação leal; superarão to- .Morais, designado pe'o góverno tribuidas entre as varias, ferrovias"',
1949. ri-<;lr municipal, pouco falta para dos os obsLaculos, todas as di.ficu� para fiscalizar a ;quisição de nl)· 1Jl'ílisHeiras.
Arrecadou Ó �un'icípio a receita qUé.seJaín.,alcançados recursos ime-l dlides; e Canoinhas, com tal alicer-

.' ,

Qrç�mentária, recOJid; de ....

"
. .. diatos,.para tal fim. E, segundo es-' ce para ,suas grandes iniciativ�s --------------'---------------;/----

Cr$ 1.911.781,00, qué's,omada,\.ao tamos informados, numero,sos CO" marchará para o progresso..

" ,I Ser�ié;:o .de )oCIrcas no.

lDal' ,das' ,CardibCrs
\

Washington, 18 (USIS) "- 'O sr, raibas, enÚ'e os Estados 'Unido's,
Warren R. AusUn, representa,nte Cuba; H�iti, República Dominicafil:1:"

e as Ilhas Virgens. '_
" Êsse servico ,de barcas, que cons

titui um "sonho'" do P-I'e.sident_6-'·'
dente l'ruman alimenta a esperan- 'fruman, vi.ria contribuir' para ut:n>·

ça de que seja esta,belecido um melhor entendimento' entre,'as"na
serviço de barcas no Mar daS' C3,' ções d,êst� He�isfMio.,

,

rBOlO !�mo Illar'H um �,
• •

.,._._--.·.-.·------,�·.----·_"!'..,.---------·--··-·...7·---·.•------�-----
..--"!A-----:.-.---.--...... �-----::. I

MADRID, 18 (V. A.) -,()s, circu
los, autorizados informaram que o

�ovêrno"'_ do 'generaÍissimo .Pranco

.pretende desmobílízar uma terça

.' >,_, " ', •.� ;IR�:;�;;iroéi;;� de

, ,,:f,�I,��OP4L1S-;-!9, de Janelro':��",195� .

F�eria'n.óp,olis,'·
O� , sr, major Newton Machado Vieira DO

,

. '.
I comando' do (-23-' R., I.

I

\,

-----,_\_._---- "._-

Visitantes: 1.
Rotarianos do Clube: 13.,'

,(RBUNIÃO DO DIA. 12/1/950,
Presidente: Adalberto 1'01entino

de Carvalho.
. ,

Secretário: Robertº Lacerda.
'Pavilhão: Carlos O. Seára.·

,

Assumiu o comando 'do 1-23° R.L, sediado em Blumenau, O nosso

distinto conterrâneo sr. Major Newton Machado Vieira, recerrtemento
designado para servdr; naquela briosa unidade do Exército Nacional.

Aos numerosos' cumprimentos dos colegas e amigos residentes

Slesta capital, que, por certo,
A re<;��eu, �or sua investidura' 'no

Í!omando, do 1-23° R L, juntamos os nossos.,
--�------�----------

Ao iniciar-se a sessão, o compu.
nheirc Adalberto 'I'olentino de Car:

valho, ,11!� presidência, fez ,l!, apre'
sentação do visitante ,Car';:>s O. Seá

eu, dó Rotary Clube de Criciuma.

J d·t dOI-
.'

S· Foi procedida a leitura do' expe
" UI" 8' IV'elra Imoue diente pelo secr-etário, e a seguir

'.

(COMUNICAÇÃO E MISSA) 'João Eduardo Moritz leu a palestra
Vva. José Cristovão de' Oliveira.' filhos, genros, nora . e

. "Execução do Pr-ograma em Rotary"
netos, Tte José Pompeu Brasíl e senhora, Famílía Glavam de aútoria de Sebastião de HolaI).
!t Famila Simone, com grandepezar comunicam' aos paren- da, publicada no .y!oletim 'do Retary
tes e pessoas amigas o falecimento de sua sempre lembrada Clube, de Recife.

filha, irmã, sobrinha, prima, tia e cunhada.
,

Por salicitação e índícacão dos

JUDITE DE OLIVEIRA SIMONE companheir-os Arnoldo Suárez
ocorrido no Rio de Janeiro no dia 17 do corrente. Cúneo e Ada'oerto Tolentino de Cal'

Aproveitam a 'oportunidade para convidar a assistirem a valho foram \ eleitos e empossados
missa pelo descanso eterno de- sua bonissima alma a rea- nos cargos de Vice-Presidente e Dj-'
Iízar-se no dia 23, do ,corrente, às 7 ,30 horas, no' altar do retor -do Protocolo, respectivamen-

'

.. «Sagrado Ceração de Jesus, na Catedral Metropolitana. te"o.s companheiros Carlos Orilia
,

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

e Randulpho Cunha.
. .'. '

' (,
r .' , Na hora da camaradagem fez uso'

Restabelecida a pena de morte na ROSSI! ,da palavra, o. companh�iro_ Charles
.'

' '_ ' I Edgar Moniz. ,

Decretada para conler a oposição Ao encerrar' a sessão, o Pt'esiden-

te agradeceu a todos os presentes' e
convidou Q companheiro 'Carlos

Orilia para: descer o Pavilhão

Nacional:

BELGRADO, 18 (INS) - o' jornal, comunista "Borba" insistiu on

tem em que o restabelecimento da pena de -morte nà União' Soviética
foi decretada pªh. combater todos os que s� opõem a política de Mos,
cOu para .urna "Rússia maior".,

'

Salientou mais que existe uma crescente -resistencia dentro d ']
Rússia á política interna do Kremlin. -,.

I".-

'
'

'

.

'\ 52 mortos. o passIVO'. 0-B'rasll- preside à ,Pequéna de um furacão. DOS
'

Assembléia da ONU Estados Unidos ,.

Eleito o sr, João CuJos Muniz por 3' votos. contra 2, CHIGAGO, 18 (V. Ao)
Lake Sucess, 18 (E.) - O embaí- Muniz foi saudado pelo sr. Ente-I Pelo menos -cinquenta e dois

xador João Carlos Muniz, "do Em, zam, 'que dísse : uÉ difícil ver ne.! mortos foi o passivo do furacão
síl; foi eleito presidente ela Peque- c�ssidade eni.. se fazer uma nomeá- que varreu o noroeste dos E'sta:
na Assembléia das, Nações Unidas çao quando se trata de uma perso- dos Unidos e o Canadá durante

nalidade conhecidan apreciada do- O 'fim da semana passáda.' Dez
mo o é 'o embaixador João Ga�los mortes ocorreram DO Canadá,
�uniz. Assinalamos bem'a diguida- tendç as demais se verificado
qe com que, vem ünídasentando seu nos Estados 'Unidos.' Algumas
'país nas Nações Unidas e as valio- delas foram provocada'§ por
sas' conti'ibuições que tem feito". I queda's de aviões e de edifícioS.

,I

quase por unanimidade. Teve 37,
votos, num total de 39,. Homero
IViteri Lafronte, do 'Equador, e _ Ego,
iôlhh Entezam, do Iran, liveram
um voto cada.

)

',i' �,

PARA FER'IDA�S,
E C.·Z E MA" 5 ,

INI,t'AMACOES,
C O C E I, R A' S"
r R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

I _;
" '

.� :

, ,

j

/,

Informa-se que a, necessidade de
economía é uma das principais ia
'zões da 'desmobilizaçãó. 'Esta medi
da �ão aea,tará entretanto a de
missão ou a reforma, dos ofíeíaís e,

o, exe,r,�ito espanhol -consome 35%,.
do orçamento total da República.
Na atualidade a Espanha conta."

com u� exercito de 3.000.000 de ho:'·
dos cadetes. Ê preciso. destacar que ,mens.·, I

Com enorme afluência -de fiéis tem se realizado 'na Igreja da,J'rai'l '�
de 'Fo,ra as sclenes. novenas' preparatónias das festividad�s ,em ,h'onra:., .�
d� glorioso martir São Sebastião, padrneiro dos 'IiliU:�ares;., a t.erem

lugar hoje e amanhã, nesta Capftal,
,. ;, I,

Hoje, às '19,30\horas,' realizar-se-á a últhna noveng;. finda a' qúal;
após' OS, prepa.ratjves, a mitagrosa Imagem de São Sebastião será tras
ladada velada para' a Catedral, em solene ·pr�c,issão. com acompa..
nhamento de milhares ,de pessoas com. cirioi;! acesos.

comandos.
, ..J;:.Io;."

dos Estados' Unidos junto às' Na

ções Unidas, revelou que o Presi-

.'
,

'
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,
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