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"\fenGe Tito ,IDo uI; Pessea ao se
na'dor José Amérit1o,

Tropas rumenas teotardm intimidar, 0-
,

eleiturado� fazendo di8paros de' fuzU

",-"

(
, ,

_ h

Apla'usos' ao S
'.

_

. Francisco ,-
,

Galt
A propósito da atuação do rlaque',z

,i'�Jstl'e senador Francisco Gallot- :J,h'dllos

.ti, a Associação.. Pr-of'iss iônal dos Congresso ,Nacio
-

Francisco Ga!otti.'-, Ferrnviár ios do Noroeste do Bra-
Ficamos 'prüfuIl e

si! dír igiu-uos o' seguinte of'ioio
tivos do i'.:Istre Senador' de San.,
ta 'Catarina que defendeu com o'

maior empenho � causa dos fer�,

'I'o,,;i (trios paulistas.
O Senador Galotti,

-

pela sua!

arupla visão, pela- justiça, e pelo
interêsse por tudo que se diz re

Iatívamente. ao povo, não é só O,,

representante de um Estado, mas

dé todo Brasil; assim o r.econhe
cernes e o� que o procurarem nO!

Senado e d�penderem de sua 'éo,"

Iahoração, estamos cer-tos, dirão
RIO, .28' (V.A.) -'- ° generál

José Pessoa enviou ao sénador I
José Americo um telegrama, so- }

lídarízando-se com sua
.

candí
datura ao governo da Paraíba.

BELGRADO, 28 (V.A.) :_ As lar". Os resultados finais da eleí- 4- propósito, 'a reportagem, da
eleições gerais de ontem foram,' ção de ontem provavelmente só "Vanguarda" ouviu na manhã
marcadas pelo tiroteio de tro- ser:ão conhecídos amanhã, á noí- de hoje o ex-comandante da zo

pas .rumenas afravés da frontei-I te', OU quarta-reíra,
-

na militar ,dó sul, 'que conrír-
za. Quando -os VQtosAá tinham ° PROCESSO DE ( VOTAÇÃO mando a notícia acima, ., ctecla- ,.."

':Sido em parte contados, .o mí- Eb'LGRADO, 28. (V.A.) - As rou: _ "Dê fatb télegra!e� àO, "

Os, ferrovlán�s da Noroeste do,
nístro das Informações expediu urnas íugoeslavas, dentro das senador' José Ameríco neste Brasil, que estão comemorando,

um comunicado anunciando que quais o eleitorado· colocou on- sentido. Não poderia deixar de I' ,com. grande júb�l� a �itória çon

.'forças rumenas abríram fo-' tem, como votos pequenas bo- fazê-lo. 'Onde estiver essa, figu- , s:g!Ilda, ..obtend� Justo _ .aument.o
go" através da fronteira, ás 6,15 Ii las de borracha cor de rosa, de- ra de homem e Patriota eu es�

de salár-ios, nao -podertarn del-

tie ontem, continuando a tirar ram ao' prémier; Tito um sólido, tarei, também".
. xar de lembrar, nessa ocasião,

.até cerca das nove hor�s, nas apoio em sua luta contra o Co-
-------------------------------

proximidades de RQdogeva e rnfnform Iíderado pela Russía, Adobo' de carne ·N'a' Bclívíc, n·ovaRetina". Nesse -comunícado o A leleição. parlamentar de on-

ministro adianta que o .obíetívo tem, na qual Tito e sua chapa humana "
I "

tias tropas rumenas era partur- não enfrentavam oposição; mos- HAMBURGO,. 2_8 (V. A.) "', intentona,
'

comunísfebar o livre dessnvotvímento das trou que mais de noventa é
Acusado de' ter aproveltado dá

-
'

.eleições, as prímeíras efetúadas . cinco por 'cerito dos votos foram,
ca .a. CJ'l!liW....'-'

I veres como' adubo para a's suas ter' O
·

f' I
' -"

Do pais desde 1945. dados á Frente Popular comunís- movlm'en O ,racas-SOU '

ras, o prefeito .da comuna de Sier-,
° primeiro míntstro Tito e os ta, que é chefiada por ,Tito. Qua- ksborf, nas proximidades de Luhe

'Candidatos da, Frente PGPular se cem por 'cento do eleitorado ck, sr. Detlef Ploen- foi reconheci LA PAZ, 28 (V.A.) - O govêr- do o nome do, aludido agrupamens
_ obtiveram a quase unanírnídade (10 mííhões) compareceu .ás do como culpado por' uma comís

no bodviano publicou um cornuní- to.

dos votos�"o que representa, urnas, usando o' processo "tra-: cada relativo à conspiração COIr)U- Entre C(3 prin�i'Pais dir-igenteã

-portanto, uma derrota completa I dícíonel de' votar. Havia duas Shleswíg i��l�����. do
'

,govêrno de
nista ontem descoberta 'pela ,pt)li-· detidos figuram :Sergio Almaraz,

para o Kremlin e -o oomínrcrm, urnas' eleitorais. Numa era colo- á inquérito. que- durou vários
cia, Neste documento, informa ° klfr,edo Suarez, Florentino Cha-

que tem, se empenhado' numa cada, por cada eleitor, UIDa pe- govêrno que "um alto chefe mili- vez, Arnaldo Mejia, .}'ofr.ed.o Liina
, _ IneSeS, demonstrou que os caciávc. '

, grand,e campanha, contra o che- quena bo,la de borracha, ,cor ,de r.es -de grandes riúmeros de dep0r Lar dirig\U o fracassado_;lnovimen- (ex-deputado).
" .

fe' iugoeslavo. Os resuÍ:tà([:)5 fi- rosa. Era este O voto favoravel tados foram enter.radDs em fossas to, assim como agentes comunis- A() ,qüe 'parece" os: conúinistas
nais, entretanto não 'se'rão CO-' a Tito. A outra registl'ava Os vo-

COilllln o f d
. " tas frances'es, que p,en·etravlam, pretendiam destituir, os chefes d'o'

.'

'
-

,'_ 't
'. .' s p uco pro Ull as, aCI<lII'a ,,'lS'. ,

'

" "

"

'

,

"nhe.cId,OS antes de aman}:la a

I
os negat1ios. 'J;'Ito procura aso,

.qu'aI's 0- refe"t D 'I "- PL ; I clandestmamenLe no

pa,IS,
" Suba. parlido Pirista,' de' tendêncila mar-

',' .' � ,

'_.
.

, p, 10 e. e1 oen

,e7.1
' '

-

,

noite ou de quar"f�mi. <

_

•

s;eg�r_ar-�e� neste plelto� um. só- limã cultura' .de trigo. '

'

.

do a nOiLe, quando se e�iontl'avaH} xista, proclamando abertamente

·QUASE UNAl'l'I-N!1E A

VO'I:AÇAO_I lIdo,
ap()lO �a,_J,:a· a ,�e_\l ,PartIdo, E,sse!>: f�s p.al'ecem, reriltmt�l,' ',� '&�Ullido� numerosos, ql'l�p.o.s c�q:tu. seu, funCioilamento ·c,omo Partido

NAS GRANDES CIDADES :c.omo. demonstr,aç�(� de' q�e O jU'l'bo, e l!Il-ho-dc, 1'9;15 guandô ;)Sll1lst:a�2 ,llTO:llPf:\.U a po'ilCJa, efetu- Comunista. Reina abs�.úLa calma
, BELGRADO, 28 (V,A.) - povo mgoeslavo �sta ao seu la-, nazistás cOllduziâm_ "rande núm _"ando a pnsa() de todos os eIemen- em todo b país,' com "absoluto c�n.,

Sol�ados do exércitô rum�n.o do, �a batª,l�a �ontra a Co�in' 1'0 d.e detidos dos ca"'mpos 'de ,cn� I tos da célula "Partid�1�i�s da Puz". trôle por parte das autoddades'.
abnram Jogo contra ° ternto- formo Os prIP'lelrOS, resultados centração em dois navios que afun- Trata-se' ·em sua malQl'Ja, --de ele. LA PA�, 28 (V.A.) - As auturi ...

rio iugoeshvo, ontem. apar\=)nte- :co�ple�qs de �o�tar, na Repu- daram ao largo das, costas. Poudo
I meneos p(!lIjt�n()ente_s ao Inslituto dad·es inLerrogarani 25 pessoas,

,�ente y�sando p�o�O'car co?-�u- bh�a deHercego_v1na, nal Iugoes· 'depois, o Júar lan�ava à pra�it' �s' No:rmal ,SuperiO'r. "

,
muitas das qu[l:is são apontada�

sao no dIa das ele!,çoes. ? mllllS- laVla central, dao 17.875, votos cadáveres' dos infelÜi;es. detidos,
como comudistas, presàs dqranle

tro da� Inform�çoes ba�;ou um para a Frente Po�ular e ,apena.s I que Detlef, Ploen,' auxiliado pAI' '- A Comissão Ex�cutiv:a ela célu- o "raid" po'.tcial de qomingo con

comunI,cado dIzendo: As fO�-I' 88 na urna ne�at!vaJ. MaIs pa.ra uma turma ..de operários, utilizou
la estava ultiInálldo ·os prepar'ati- tl;a tima reunião de, "pal'tidáL'ios '

ças armadas da Rumania abl'l- o sul, nO coraçao da Ma,cedoma; I como adubo na� suas terras.
-, vos 'do gol'_pe, que devia testourar da 'páz", 'o (IUe, segundo a policia,

ram fogo, através .da fronteira o segundo distrito de 'Skoplje

f '

em Oruro, Santa 'Cruz, Beni ·e ou- teria- frustrado uma rev.oIta' dirig�'
das 6,15 ás 9,00, nas proximida- mostrou idêntica proporção na P I

iras pontos aproveitando a via.- da pelos comunistas planejada pa-

des das cidades de, rc.odageva e votaçã'o' favoravel ao prémier: e850a para o gem -do pr,esidente da R.epublica, ra amanhã. '

,

Hetina". __ " _

" ·22.173 votos para Tito e ,122 na
.

R
,'.

't que s'e. encontra em Sucre. -

Um ,dos pres:os, ao que eonsLa.'
,Os tiros cairam á cerca de urna ·oposicíonista. Tito foi ,càn- ecenseameo O A policia denunciou a presenctá. é lider do partidoaireitista extre."

trezentos metros de território I"dida�o ao -Parlame:p.to por todas, :� Inspetoria Regional, neste ,Es- ' em La Paz, de a'gentes franceses e mado lVIRI ,e outros são estudantes

iugoeslavo. Mai,s tarde ouviu�se' as, -sete ,republica, da �ugoesl:wia:', tado, .do Illst!�utp �ras*iro de russos, com' �struções de "reali� da 'Escola Norma', de La Paz' in-
.

• G" ,.< '\ "'" ,

,tambem, o/matraquear, das me- Os funCioná:rio� eleitorais I

:8- I eografia � Estatistica, forneéell- zar int.enso. la:bor na '�olivia, que CI'\lsiv.e duas moças. ':Q chefe de
tralhadoras. As, autoridades afir· ,peram" completar a apuraçao nos a segumte nota': <;olllsid,bram como- cenlre, estra-té, Policia, Donato Millan, disse qüe
maram que o objetivo do tiroteü> até qu:art::j,,:f�i:r;a., Desta eleição! "De acôrdo com a Resolução gico de operaçõ,es, p.or exce!.ê'ncia; o'lider do "comp'.ot" é 'o comUIüs..
ioi perturbar· as eletções gerais, deverão sair os membros do no-' Censitária n. 4, de 17 de janeiro do para tôda a AmériQa do S.ul. A po, ta Alfredo Suarez. Acrescentou
as Pllimeirfl,s efetuadas <iesde ..'. "O, Parl��:�!�.� : ! corrente ano, da Junta Executiva licia acus,ou oficialmente certo que José Libena, presidente da:
10945. ............-J*�_ Oh - _ - _ ':''''' _ .... _ .. _;i Central do Conseho Nacic;mal rle ,partida que faz alarde, de demo� Fede,ração Univ.ersÜária" de Esiu..

Enquanto isto, continuam a 'Enle,rmo o:'sr. E�tatistica: ,o.prov�mento"d·:s fun' crático"por achar-�� também com- dantes, dominada pelos comunis.

'surgir os resultados da eleição _
çoes censItanas nao atrlbmdas rI i prometIdo em atiVIdades suDver. tas, foi p�eso sd.p a acusação de

de ontem, que constituiram Joao Neves servid�Tes �o, referido �O�Selh{); sivas', Lrat�ndo de ,aproveitar qual- tilsar :Unguagem al::iIUs'lva, quaindiq
uma prova de fogo para a luta __

,

_'__o far-��-a �edIante prova plibh�a �Je ,'quer movIm,ento ,'para apoderar-se compareceu_a policia para protes ..
entre Tito e Stalin. A fre�te Po" rc.IO, 28 (V.A.) Está ' reco� I hab)htaçao. .

"

I do govêrn�. Acredita-se que seja tal' contra as prisões. lDisse Milltan
_Pular G}.'o lllilrechal Tito; que não lhido, desde sábado

-

ultimo á i ,0 preenchImento das f\lllções de, ,essa uma alusão ao, ·PartiQo Libe· que a policia apreendeú pacotes
teve. opositores,' conseguiu 'a Casa de'Sau,de S. José, o sr. J�ão Agente, Recenseador, em todo o ra'j, a'bualmente, na Ülposição, setn de lileratura subv·ersiva, inc�tan ..
maioria dos votos do eleitorado. Neves 'da' Fontoura cOl'lsul- território nacional, será procedIdo, que as ,autoridades-'tenham reveÍa, do o' povo -à rebeIaia.
POUCQS iugoe�avos most�aram-se tor jurídico do Banc� do Bra-' pois,' exclusirulle�te, conform� ,,o' -----'--------------------_;_---'-----
.disposto a votar contra Tito e sil e personalid!'ide ,de remarca- critério de seleção,acima indicadc,'

BREVE' ES'f;\ADA' NO -TRONO,seu governo. Os resultados Cl)� dq destaque nos' meios politicós
' Esclarecemos,' ainda, qué os trr.!-.

nheddos levam a crú qUê se' brasileiros. balho� referentes ao Recenseall?-en- \ -

-

rão confirin�os os . prOgnósti- A propQsito de sua ,saúde, cor-' to Geral de 1950, nos 'Municipio� Essa a sugestão que o Primeiro IIiinistro, designado
cos de ,que o governo receberIa reram hoje as mais 'dese'ncon- Catarinenses, são da exclusiva com I ,.' negocia na forplaçã.o do gabinete belga
cer,ca de' 95 % dos votos. tradas BotidaS. _ E4qu�:iito_' uns petê�ci� dest� rnspeto�ia.Regiol1::l1,

'

BRUXELAS, 28 (V.-A.) - Jufor- para o problema re," 1, o Parlamen,
Em 'Belgrado obteve 922'" 'd vam com'o a;'t";· d d' por mtermédIO das Aàenclas dr.> Eg- I

.' ',' • • '.' •.
�

, , • 70, o � -.
"

'Wc� .

O e mo-·
,." '

'"
,

,

�

_

I
ma-se autol'lzadamente que o pn- to tera que ser dIssolvido, para se-

em Skolpje 29.5%, e_m Ljublona lestla gra�e, outros Ja o, davam t:hsh�a .

,

meiro mi�istro desigr�ád0 ' Àlbert' rem coriv,acádas novas "eleições.'95.3%; em Sarajevo 99.2% em como. paCIente �e me1mdrosa
p
'. -,

d t
I Deveze; lIberaI, esta atualmentç Os meIOS bem informados dizenl

Titograd 99.8%: Geralmente to- interven�ã� cit�rgica. Nos�� reVIS80' , O, empo: procurando levar os social-cristãos qUe a solqçã6 que Deveze tem p,m

,�os os �esultados indicam que �eporta:gem" porem, I pal:��rou i •.
-

" ',i e os sodalistas a concordar·em l1U- vista é a, volta temporária do reli
, Os candldatos da frente popular telefonIcamente com o Ilustre, Tempo: Instável com, chuvas e 1\ ma br,eve· estada no trono, do I'f)i com o compromiss'O de abdicar a
obtiveram 'quase cem Por cento rio�grandense, que ali se reco-, trovoadas; '-

,- ,exilado Leopoldo IIL , seguir, em favor do seu filro,' o
da votação. Há .cinco anos atrás: lheu ape]laS para ob;;ervação V-entos: Variáveis, com ratapas, Deveze, que era ministro da De, princip·e

-

herdeiro BÍíudouin. Fcm
nas priíneiras e1éições do após ,cli-nica!. Seus intünos dizem que 'frescas; � 'fesa no gabinete demissionár.io do 'tes' ;ocialistas dizeni' que os anti�
guer�a, 88.6% do eleitor�do pr�- O ex-ministro das Relações Ex-

r

Tel�peratura':, Estável; ,primeiro ministro Gasto.n 'Eyskem, leopoldistas estão pronlo� a fazeI'
nunc1ou-se, favoravelmente aos I teriores ,está, apenas, atacado !e.IDP·eraturás extrem'as' de hoje: ànllnefâ, que. a mellOS que 's,eja' en- cert�s. cQpces�õ,es, para (p8ssibili,çandidatos da>! "Frente Popu-, de alergIa... \ Maxllna 27,1 mínima 22,5. co:ntrada uma solução "nacional"! tal' a soll1çã<Ydo'probl_ema. "

�

'o 'mesmo.

Pelas colinas do prestigiosil'
orgão da imprensa "O Estado"

queremos .tornar público o n?sso
sincero agradeoimento ao .distirí-
to Senador que tem, com muita
honra um lugar de 'benfeitor na

galeria' das amigos dos ferrovíá-
rios.

Com tôda estima e -consídeea-
cão subscreve-se,
Antonio Ferreira de Menezes
Presidente da Assooíação _P1'0�

fissional 'dos- Ferroviários da No.

roeste do Brasil. '

,

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.� 2'Il�- .. Q. ESTADO:":"_Quarta-feira, 29 de Março de 1950

2.504.497,90
3.717.247,50
108.500,00

"
-

� �l.f9rmeações' titeis I�i��D��ã�::�::t�a- FÁBRICA.
DE RE::T:!'��:�:�OS HOEPcn

. RIO, 26 (V.A.) ° Departa- I Senhàres acionistas: •

� Do'rar"lo' d�s' 'empr'a ... mento de Turismo do Touríngl 'Atendendo a�.ct.isp�sitlvos legais, submetemos à sua apreciação o balanço geral_

1-
.

II U·
.

./.' referent� ao exercicio fmdo em 31 de dezembro de 1949.. � •

.....

-i,: C?_.ESTA.DO
. " Clube 'do Brasil prossegue' 'nos i BALANÇO GERAL, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1949

..

-

SOO rodoviar.ias preparativos da grande' Excur-, ImobÚiz�d� I V O
.

510"22�,50
IIIGUND..A-rJIJ,JU .são Comemorativa do Ano San-; ������s·�· c;;sa's' 'de moradia 114.000,00

, Bedaç�o e Oficina. à' �lIa t li
.

I
.

r
,

7�. $to C!.It6."rio _ • a
O, a rea izar-se .em maio vín-

.'
. E'�tãvelJoio Pinto n. , ......_

.._- de
-

douro, . com a cC?operaçao o ,M�qu.inas & mo�ore� '.' 943.826,30
Diretor: RUBENS A. RAMes ru�llto-Vhç:lo�ttaJal - ltaJai - la 110 Tpuring Clube dá. França. En- lM'wels & utenslho� .. :. 27.664,00

propri���oEI,eN���iiereD.t.
.

1.�uo. �u_ -.�'" � tre as cidades a serem visitadas caix�iS��.��el. . .. �.. :......... . .

:Ilxpreuo �uenIO � 50ft na" pelos nossos patrtcíos. acham - Realizável a curto e longo prazo

� .lu·��aoV'!'!':ou.. Ca'_"":_� _ I...�_.. se: Cadíz Salamanca, Barcelo- Mercad?nas .. . ..

:
c. ","

Ao: __ __ ,... "
Devedor es . .

- I hOru. 'na, Tol�do e Madri, na Espa- Obrfgações de guerra '..... . .

_Â:tt:�. Clatarl!ulJiH - 0Iu'1tib1 nha: Lisboa, Setúbal, Co;imbr�
�_�=� 1tW-B:ruU - l"6rte .6.lSITc (Penacova,' Luso, N.S. de

- Fáti
_ Contas. de 'comp':nsaçãQ

RáPido Sõll-Bru1lelra _ JO!nTlle:...1 ma), em Portugal; Nice, Mar-I Ações cauclOnadas........ . -,

13 horas. _ .
.• Devedores em ?/cobr!,-nça :

.: ;-;... . .

RApldó Sul.BraslleJra CUrlUba _ selha, Leao, Paríj, (Versalhes. Ba�co do Brasil, c(tltulos garantidos '. . .

6· ;horas.· '.
_ 1.Malma-isoD) U!'onta:nebleau),

.A.1ItO-V��:r::-'_ l'k1o � Castelos do Loire, na França:
poeAu���-'ea� .: � Berna, Lausanne- Genebra, Cha-

':'"".1 hora __
.

moníz, na Suíça: Monte Ca'rlo,
. _útG-VIaç6o ClatariD_ loCa'l'1k P" d

-

M a-- • hora. no rincipa o oe onaco ; e

'r •
Aud.-V1açAc pa� - '!'Iaba1'L, nova, Roma, Nápoles ,- Assis;

- e hol'U. '. _

ExPreuo alo OIifi6Tio _ LIIp:aà. _ Florença, Veneza e MIlao, na

7.�.. G16rUi _ lApBa _ '1)6
It.álía. A demora em, rcoma sel'á

lI.lI'1!1 bor...
• .• de 7.dias, e em Paris de 13.

llxpNuo BnaQ_ - 81nu1qu....
. .

UI horu. .

.II.)to.Vla� rtaJ&4 - ItajIf -- 1. Il1o
ral.

.

Rápido Sul"Brutlt=lra,
18 horas. .

Rápido Syl�BraaUeira
ti �oras.

'

.

QU.&.RTA-rD..A •

Auto-VIa4lIo O&tIIrInaM
- I horH.
.6.uto.Vlaglo Oa�

- I hora .

,'.A.utG-V�o Catar!Delul

,.....
6.80 DorIUll.

. Rápido Sul-Braslleir. .- Cu1'1Uba
6 horas. '.J

Rápido Sul-Brüllelra - Jo!nTUe
18 horas. /I
,.: EXpreuo sao� - �lAC1m.87 hora•.
�reno .......·,-ueJlIMI ----

-115"'1í5ru.�"""
- - .....-

·

Aut.o-V� lta,JU - ltajaJ - li ..,
ru . ..--.....;_

'�t.IO Brw!qu�
- 16,80 horas.
Rodov!Arla Sul 'Brull
-.�..

· QtJINTJ.-nmu
Auto-Vi.çAo C&ta:r1nenM

Ãler-e - 8 borÚ.
· Autó-V!a.çio

.

Catuin_
- li homo
. 'Auto-Vlaç.lo C&tu'1.n.4IDH .

- I horas.'
iuto-v� ca�

- fi ·har<f.iJ. ,; ", .

.Autó-Viaçio �� ..,... �a,

8,80 -1:101'811. ,..
.

IlxP.reHO 810 OrLatoYlo - Lquna �
" baro.
Jlm,prba Gl6rla _ IAC'UU - • 1".·

;! "I U2 hons. .r �
tS.IiJ..... :bPl'el!80 BrwIquen.. - 8r'u*lue -

; .

l' horu.· .' .., '

, Auto-Vlaçló 11&:1&1 - rta:jai _ 11 � ,

... .,.. .. <' •

� ..... ,�
.. •• • - "

• - ••••••.

Tet'Çào.fHH '.'

. �4 I'�PldO Sul-Brun'elr. Jotnvile Vão. estud 1f a reglitilmenta
8,88 - JoiDTm. _ 13 b,pras. "

' ção das subvenções' do· .;
Curitiba _ Panup' •� Sul:l:lraSlleir. - CUritiba - governo as entidades

.

_;;,Santo8 e Rio. ' Smprén Sul ee.te Ltda - X&peeO - ti lUO, 26, \V.P..! 9, presiden-.
PANAIR _ 9,25 _ Norte

- • hora.c .t�
. ria Réptblica desigr.ou o S1'·

HIXTA.J'IliI!R,A .

.. t' '.:Z�::mo ))() SUL - tl.n.... 1ttld0T1&r1a Iiul BrIll8ll _ P6ne .A..l...... Arisio de Viana, o ténente-coJ'o··
...,......_.

- • h<xru. neI .Rubem Rosado 'Í'ejxeira, o�
.....1"....

, AutG-Via919 'Cat&r1nen.. OurmbA
VARIG _ 12,30 _. eu! - I�horu.

.

srs· Abelard'o d'e Almeídá' No-

PANAi,R-- U,S5 _ Sul _\�� ca� 'ol&v1b gueira, Fernando Bessa: de.'AI-

·"'uart.n_#nf'Q ÁutG-ViaçAo cátlrln_ tA....., m�da' Terio Pinto da Veiga e
'lJf ..,.,

•
_ 6,30 lI.oru. .

_ 13,00 _ Lajes e parto Expreuo ao CrWtoTio _ L4IjJUD& _.
Brazilio Ga1vão,_.para constituí.-

-. , horu.
'

'rem a comissão que se '[ncum-
Auto-V!sç&o.ltaJü - ltaJal - Ü .tio

ru. bírá de estudar a regulamenta-
lti�� BroIqu__ III'wIQlN ção .

das subvenções e auxilios
Rápido Sul.Bru1lelra JoinTlle finánceiros que o governo fede-13 horas.' '\
Rãpido Sul-BrasUe1ra CU1'1t1ba ral concede a várias entidades.

ti horas.

�t:f.C"'!=- := ''''Aü'iiüulda'des'''::''RalIido Sul-BraslleJra CIirItiba
a horas. Imagens de barro e madei-
._ I horu� 'd d dÂutO-Vlaçlo Catu'1D.eD8e loiDTIl.

ra sen o oura as, compro e
- • hol'U: pago altos preço�.
_Aro-� Oa� l'lIbI.rk .

Oratorios,' lustros, "louças,
1l:lr::Dr'>BllO 110 0rVt0ri0 - r..anu

I
- móveis de jacarandá, moedas7 hor...

d t C t'Jl%Ipre_ BrwI9ua.. _ ........ _ e ouro e .pra a. as Içaes e
1•...=ia,ao n.aas' __ Itajd ��JJ� l�mpeões. 9artas a José CIau
r..

� .� _.•on 1'níMo. 'CdllltO �a Nobrega•. S. Jose, S,
._ I;ao. hor,u. r a arIna. , ,

, .'

.' .SeitQ"l�t"(J,.
-

�reeoo Gl6rla - ........ - • 1/1 ,Vou' ver e 'fazer eferta na
�,ui,oó - Lajes e Plrt. • 'I l/J horu.

DOMINGO' própria �asa do vendedor.
a ��� Sul·Btasllelr. CUrItiba Máximo sigilo .• '

.'

Diretor de Redação.
GUSTAVO NEVES

Representante:
A. S. LARA·

.

Rua Senador Dantq,' 40 - .
Jandar

TeL: 22-5924 - Rio (.'e Janeiro
,RAUL CASAMAYOR

Rua Felipe. de Oliveira, 21 -

SO andar
TeL: 2-98_73' - São Paú10

ASSINÁTUR�S
N. Capital

Ano ••••••.• :\ .,»; Cr'
�mestre .:" _ •• ". Cr'
Trimestre _...... Cr,
Me. ....•....•. _ •• Cr'
Número avulso • � Cr'

10,00
�,oo
26,00,
1,00
-0,60

No Interior
Ano ••• _ • • • • • • •• Cr, 100',00
Semestre ••••••••.Cr' 80:00
Trim�tre ••••• ;.. CrI 85,00.

. Número avulso " CrI p,&>
Anóncio& mediante contrato,
.i ori�, ··mesmo não

publicados, não· serão
�dos•.

""1. _

A 'dir_ do· se respon·
.

1-.

!8hilba pelos conceito.
emitidos, nos artigo.

usinadoa.

�_..v....;........",:.&"'_ .....- .........__...�

.

-

Viacão Aérea-
�Morario
S�gunila-f�(f'a
_ 13,00 - Lajes e P.....

crs 2.987.608,oQro

PASSI.VO
Não exigível

Capital . -. . .

Cónta de reserva : .. :...... . .

Reserva compulsória decreto-leí . 9.159 .

Fundo para móveis. & utensílios e imóveis .

Fundo de depreciação de máquinas .' . . . . . .. . ó; ••••• :
Fundo para devedores duvidosos .

'
.

Fundo para máquinas obsoletas : .

Fundo para parttcrpações . , '.'
.

Lucros suspensos . .

3.000.000,00
1.350.000,00 .

91.117,00
651.886,50
'566.346,30 r

370.OQO,00
. 377.480,00
108.500,00
52.259,10 6.567.588,90<-

-TAL"
Alegre
PANAIR ....o. 9�25 -_Norte ;'

VARlO ,- 10,40 - Norte
PANAIR _:o.. 14,35 - Sul
CRUZEIRO DO SUL -

"or�

-TAL,"
AJegr.e
PÀ:NAIR - 9;2'5 - Norte
CRUZEIRO DO I5m/- {f,OI

l(II1e
.

.

/"

.

:VARIG _ t t,'IO .:._ NOrIe
PANAIR - 14,35 '"'7 S�l

- Ou(nta...:.fdN /

--TAL- 8,.. - I.Jaym. .-
Cllrtta. - P.ra�I8"
� "to•• Rio.

PANAIR ....... '9,25 - Norte
PANAIR _: U,?5 - Sul
VARIO - {�,30 - Sul
CRUZEIRO 00 8UL _ '"s,i,

' ...:.
...í1e ,

CRUZEmO Ijo I5UIi _ li".
iuJ

" ..

-TAL"

Alegre
CRuZEmo DO eUL - 7,1�

]kn"te
PANAIR - 9,25 - Norte
V.ARIO - ,H.4Ó .- Norte

. llANAIR,� 14,35 - Sul
Sd,bci.d<J

8,00. -. Joluille
Curitiba· ...:... Paraoagoi: '

I
.,
- 88ntoB e Rio.

VA.l\IG- - {'2,3<f - l5ul
CRUZEIRO 00 SUL' - tS,u

IIC11"te
, PANAIR - 9,25 - Norte
.PANA:IR - 1,4,35 -- Sul
PANAIR'- 1435 .....:,. Sul

Dom·&:tgO
1 .PANAIR - 9,25 _:_ Norte
1 ImUZEIRD DO !QL - !.f.áe

Exigível 3J cueto e longo prazo
Credores- .-..... ,..... ', :. . 0.0 •• : 0.0 . 1.382.838,60>

7.950.427,50<'
.

Contas de' eompensaçãe
Credores €m e/caução . .............•........

Títulos em cobrança . .

Titulas em garantia .. �
_

.

30.000700>
2.884.808,00>'
·72.800,o�

CUrlUba .-

Cr$-2.987.60B,oo>

Florianópolis, 31 de dezembro .de 1949.
, RUllolfo Scheidemantel;�·dir�tor-presidente.

Adolfo Beckmann, 'diretor-gerente. _

Acelon
.

Da"io de Sousa, diretor-ge�eFlte.
Álvaro de Lima Vei.ga, contador, reg. 48.430 ria.

DEC., 0.067 no CRC.
. .

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os signatários do presente, membros efetlvoE! do conselho' fisca,l da Fábrioa de:-:'

Rendas e Bordados Hoepcke S/A., tendo procedido ao exame dos negocias e operações:"
sociais ·),'"nativas ;:to exercício de 1949, tem a' declarar Çlue .encontraram tudo na me
lhor' ordem, clareza e regularidade, por isso são unânimes. em recomendar à aSsem
tiléia geral. à 'aprovação do atos da Diretoria, :suas 'contas'�e o, balanço geral da so-·
ciedade. .' ..

'
. .

.

Florianópolis, 23 de fevereiro de 1950.
.

':.
. ... :;.

Emídio 'Cardoso Júnior , .

Jayme Linhares
..

Dr.• João Batista Bonnassis
(Publicação retardada por falta de espaço).

, ,

CARLOS �HOEPCKE S. A. COMÉRCIO :E INDúSTRIi\
RELATÓR!O DA DffiETORIA "

Senhores acionistas: �

Apraz-nos submeter à apI'leciação. de Vv. SS., de acõrd'o 'com às disposições let:.
gais, o balanço, a conta de lucros e perdas, e os documentos 'e papéis xelatlv8s aol'
exercício de 1949. ') ,

Florianópolls. 31 de dezembro de 1949. ..

Acelon Darié de Sousa, direto.r:-prêsidente.
Rndolfo ·ScheidelÍla.ntel, diretol"gerente,

.
. Rodolfo Weickert,. diretor-gerente.

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1949
.

A T I V O
Imobilizado

P�op,rieda�es 5.763.549,40
Embarcaçoes . . ..' 1.927.2,4'1,90 '7.690.794,3€1>

).

Disponível '

#'
Caixa: em moeda corrent,� e em BancQs' ..

Realizável a curto e longo prazo
Devedores , . . '. . . .. . ....•............

'

Mercadorias :... .. .

Matéria prima , ,.. . .

Participações, bõnus 'de guerra e 'apólices .

Div,ersas conta·s '. .. ..

3.403.772,2G>

40.105.432,00
47.306.18'7.\50
1.535.991,00
1.847.!)11,90
1.187.448,60 91.982.971,0"'"

Cpnta de compensação·
Ações caucionadas '. . . . .. . . 80.000,00>

Cr$ 103.157.537,51lP

PASSIVO
Não exigivel

Capital : ..

Re'5erva " : . .. . . . . .. . .

Fundo de previsão � .'0< '.

Fundo· para flutuação do ativo ..

Fundo pára depreciação de imóveis e embarca,ções .

Fundo para participafÕes . . . . . . . . .. . .

Fundo de auxilio '... .. ..

Fundo para contàs' duvidosas .

Lucros suspen.sos .. '......... .. ..

20.400.000,00
.8.000.000,00
4.500.000,00

. 8.400.000,00
. 7.690.794,3(i).
, 1.847.911,90

500.000',00
3.900.000,00

49.752,80 ·55.288.459,0tll1

Exigível a curto e longo prazo
Credores ./...... .' /. . .. . .

gi;fl::àOco�:�.s ':.:''':':::.:'::.::':::::: :'.::::::::: ::�
,

45.159.766,40
1.405.312,10
1.224.000.00 47.789.078,50>

Conta de compell$ação
Caução da diretoria 80:000,001' •

Cr$ 10a.Í57.537,5G1

., •••••• ·e � •• •
-

.. ,_ ..

Florianópolis, 31 de dezembro de 1949.
Acelon Dario de Sousa, diret0r-pre.sid_ente_
Rudolfo Scheidemantel, diretor-gerente_

. llodolfo Weickert, diretor-ger:ente .

Heitor de Sousa Lima, guarda-livros, reg. nO'
€. R-. C. sob n. 0.�39. .

.
. PARECER ,DO CONSELHO FISCAL .

Os 'ab'aixo-a-ssinados, membros ef,et.iv.os do' conselho fiscal da Carlos Hoepcke S/A.• ·

C0rrtércio' e Indústrf�, tenno p,oced�çlo' ao exame dos livros, balan,ço, inventáriO e'

demais, doçuIl).entos apres.entados pela Diretoria, tUdo referente ,ao 'exercício, de mUi
novecentos e quarenta e nove, declaram ter achado tudo em perf,eita or.<J.em, clarez�
e regulá,rldacre, pelo que são de parecer sejam apro'vados ,pelos senhores acionistas,.,
o balanço, contas e os atos .praticad0s pela Diretoria..."

.

Flor�anópolis, 10 dé fév&reiro de 1950.
.

João Batista BO'Ilassis
Aristeu Pô"to Lopes

, Adolfo Beckmànn
'(Publicação retardada paI' falta de espaço).

.-'.0 TA.LE ». rr..u.u
Proeuea u A.1t••

. Pro� Dois' locomóveis,
. 150' cavalos, alta e

LIVRARIA .,,� baixa. Marca "WOLFF", Alemã, ano fa

bricação 1920 com bomba, condensador,
,1itOü -vàpor super-aquecido. ,Estado de nôvo.
I �.... -.

.

• • • • • •• • •••••• '_.JzM.,'" - • • • •• Idem dois geradores,
..

alterl)ado.· 23.08
ESCRITóRIO IMO�ILl!IrBIO A. L. volts, 5.0 c,iclbs, marca "SIMENS", 2300

,ALVE8 vo"ts .próprio' corrente .longa· dist'ância,
Encarrega-se, mediante .coinJUAo, .. em perfeito' estado. QUII�quer informaçãe

compra e venda de lInóveJ..
.

-

Tra.vessa 24 de Maio 18 - Itaja! .....:. San-
Rua. Deodoro SIS. ta Catarina.

.

80.900 606�0
..

.

6.978.401.755,97
67.053,245,30.

142.�76,603,80
98.687.816,80 -

76.736.401.S�6.2o·

f
-

�
- _.

CÓi\WANHrr
..

:;'mANÇA-
..

wD:rw
....

BlHíl;;-
..w�--.

,

Fundada .em 1870 -, Séde: BAHIA '

"

�C:8NDJOS E TRANSPORTES
Cifra·8 do Balapço de c19.44 .

CAPITAL E RESERyAS ;... CrI:
Re;ponsabildades � '-. , •• _ ; •• • •• '... Cr'
'Receita ••• �.. .: •••• : _ ....!.... çrt
Ativo •••.•••• .•••••• -....... ••••••••• Cr'
Sinistros ,pagos nos ultimos 10· an08 •.•• Cr$
Responsab�lidàdes Crt

"

Diretores:

"
.

.'

,._ .

SENHORITA!"
A ultima creação 1 em relri-,
garante'é I:) Guaraná. KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Prafe'�incio-oº está ..

acompanhand9 a· moda

CASAS E TERRENOS
Possue V. S. caSIIII ou .terreJ1Oll pan

vender?

Não encontra comprador'
Entregue ao Eacr!t6rio

A. j:.. Alves. '

..

.Rua Deodato ai.

Dr. Pampbilo d'Utra Freir,! de _Carvalho" Pr. Fr8nd!leo de Si,
Anisio 'MIISBOrra. Dr. J08.quim Barreb de' Araújo e José A�rea.

.,v.......w..-.-...w.....J'_-.·J'..__•..-a·."..........-;,;....__w.......'�......-J"_.......- .......-.-"'�_

'"

f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Quarta-feira, 29, de Março de 1950 3

Se�a,na, Santa' na Catedral'
Mefr,opolilana

.� ''_

.�� ;_.�
......,..,� '.�- -_ ...... ,':.-. 8.3).•. �!.A�.....� .

I "Ir
•

- �, '_ .

,

..'

Aniversários Devidamente autor ízauos fazemos publico que nos dias '2 a 9 de

Faz anos hoje a galante menina, Abri'. serão celebradas 'na 'Catedral Metropolitana. as ceremônias da JUíZO DE DIREITO DA 'COMARCA mente de mandato, para justifi.�.
':Lourdes· -Celeste ,Ligoéki Carvalho Semana ,santa, obedecendo ao seguinte 'programa: ,.

'
.

DE BIGUÁÇU_ carem o alegado, -cientif'icandc-se

.>filha do sr. José G: L. Carvalho. i \ Dia 2 .:_ DOMINGÓ DE, ·RA.MOS _:_ 'às 10 11.', da manhã, BENÇÃO O doutor JoséB. Sálgado de' Oli- de tudo, préviamente, o Sr. Dr•

. 'funcionário. da firma, Livouius DE R_<\,MüS, por S. Excia. Revma. o Sr. Arcebispo Metropolitano, A, dis- veira, juiz de direito da Comarca Promotor Público da Comarca;

.,.,& Cia, ';: fi":.: Iribuíção será feita pelos Irmãos .do SlS. Sacramento: A seguir pro- de Biguaçu, do Estado de' Santa feito o que, julgue V. Excia. a jus •

císsão em torno, e por: dentro do templo. Ao terminal' a: procissão Catarina, na forma da lei, et�., tificação, mandando citar pessoal..
"

A data de hoje assinala o' ani Missa Solene e canto da Paixão. Ás 19,30 horas Via Sacra. Faz saber aos que o presente mente os mencionados confrontan-

versárío do jovem Geráldo Müller
.

Dia 5 - QUAHl'A-.FEIRA SANTA ._...:. Confissões durante o dia (o edital virem ou dele conhecimento tes e suas mulheres, se casados fo..

"Gama Salles, filho do sr; desembar 'iue se poderá fazer desd,e' os dias precedentes)
.

e"para o qu; haverá tiverem que, por parte de Luiz Vi� rem, 'todos residentes em Três Ria.

·.�ador Urbano Müller Salles e estu- na "Catêural, número suficiente de Conféssores, em preparação da cente Martins e suá'mulher Mania cIros, o "Df•..Promotor Público; Jlor

�<tiante de Direito. GOMUNHAO GERAlL do dia seguinte. Trata-se de. um grande e' muito Luíza Martins, por seu
.

assistente precatórias expedidas. para a ",ia

O aniversariante ê funcionário Iouvavel. ato de piedade. (Aliás os heis sabem da lei da Confissão e judiciário. o advogado dr. Paulo Vara da· Comarca de Florianópolis,'

e .categorizãdc da Secretaria da As- � Comunhão, ao menos .uma vez por .ano. Sabem também o dever cor- Felipe, lhe foi dirigida a petição para, citação do' Dr. Delegado do

_'oSembléia Legislativa e conta com relata da desobriga, isto, é, da comunhão durante o tempo e período do teor seguinte: - Exmo, SI'. dr .. Serviço do Patrimônio da União e;

Hargo circulo de amizades- que lhe pascal.) As 19 h. OFíCIO DE 'I1REVAS, findo o qual. continuarão, 'as Juiz .. de Direito .de Biguãçu.. Luiz por editais de 30"dias, os interessa .. ,

::serãó reafirmadas no ensê]o desta Confissões.
� ,

'. .

.
'. Vicente Martins e sua mulher Ma- dos incertos, para contestarem a

,jubilosa d�ta. i ,
Dia·6 - QUINrl'A�FE1lRA I�ANTA - às 6 h. COMUNHÃO .GERAL ria Luiza Martins, brasileiros, 1a- presente ação, no prazo de 10 dias,

I em que tomarão parte todas as Irmandades e Associações Religiosas vradores, ''naturais dêste Estado, .re- que" se seguirem ao término, do

Passa hoje o aniversario da gen : da Oapital.i Os demais fieis, qualquer .que seja a categoria social, são sídentes e dopüeílíados em Três prazo do' edital, a ser feito por ,}

l<tilissima senhorinha Laura Caroli- Insistentemente .convidados a tomar parte nessa belíssima parada de Riachos, neste Município e 'Comar- vezes em um dos jornais da Capí-

zna Callado, filha do sr.' jornalista t·� e' piedade cristãs, depois das Associações. \'ca d� Bíguaçu, por seu 'assistente tal e uma (1) vez no' Diário Qfi
, �']>etrarcha- Càllado, ora residente As 8,30 horas MISSA PONTIFIOAL intercalada pelos' belissimos judiciário infra-assinado; advogado, eíal do Estado. Protesta-se ,pelo

,..e.rii "Cur-itiba. I e imponentes atos da SAqRAÇÃO OOS �o\N'I1OS ÓLEOS,' é Exposição brasileiro. casado, inscrito provísó- depoimento, pessoal
.'

de qualquer

. -

,

ao ·�S. 8acramentGo e seguirá a desnudação dos �\tares-. Ás 19 horas, riamente na QAB, Secção deste]. contestante, sob Pena -dé confesso,
.

A data de hoje é particularmente QFtcIO DE TiREVAiS a que seguirá a, tocante ceremônía do.,LAVA· Estado sob n? 435, conforme a lei pela prova. testemunhal e. perícia.

,,;grata ao iar do sr. tenente-coronel Plts, 'coroada peltJ:Sermão do Mandato·que será proferido'-por .Sua '690, de 30/4/49�residente e domi- Dá-se à presente o vaÍor d-e' Cr$
Antônío de LaTa Ribas, digno Co_' Excía. ·'Hev:ma. o ,Sr. Arcebispo Mietropolilano: Far-se-á dura.nte o dia ciliado em Floríanópolís, .vem, mui 1.ÓOO·,00. N. T. P; D. Biguaçu, 22

��mandante' da Polícia Militar,' por , _.:\,doração do SS. ,Sacramento no ISaIj;to Sepulcro, na -ordem "da 'lista respeítosamente.j
à

:

presença de V. de fevereiro de 1950. (Ass.) 'Paulo

zmotivo 'do aniversário da gració'ül: ôportunamente afixada na 'Porta da Catedral.
"

' Éx�ia: '�xPÓr c' -aíínal requerer o Felipe, Assistente Judiciário: 'Uol

senhorãnha Yolanda Ribas, que .' _ "DIA 7 -, SEXTA�FE]jRA SA:NTA -= às 9 h. da manhã, MISSA seguinte: a) que por si e POl' in·' de testemunhas: Francisco Júlio·

'iil.em no seio {I.� sociedade 106al po I nós P-RESSAN11IFICADOS,
.

com assis·tência de Sua Excia, Revma., termédio de Dorotéa Fráb.Ciscá de 'de Sousa, lavrador, residente em

esíção de prestígio pela sua fi-na 'Canto da Paixão e Sermão cOmemorativ�o da Pa'tx(io e�Morte 'de Nosso Souza, �asa�a com Camilo" Joaqui.m I Três.
Ri-a�hos,

• B.igÍIa�,u.-:·2) Irinel1

,,"ed1Íc�ç&o e distinção p;e�soal.
. I

Senh0l', .por S. Excia. o· Sr. ,Arcebispo Metropolifa�h. Dur:anfe a Missa de Souza (Irmã e cunhado), res- Dommgas ROdl'lgues, lavrador
,

l1d.oração da Cruz.
.

.
.

-

-: '

pectivamente de, do requerent" idem, idem. 3) Manoel.' José Duar..

Das H 'às 15 horas, HORA SANTA com VIA S..\PRA e COMEMO- Luiz Vicente Martins, já falecidos te, lavrador, idem, idem. Anex0s:

"4 ., II ;,,, . '! ' , . '., ,., RAÇ4,O DAiS SETE PALAvRAS IDE NOSiSQ iSENitlOR. NA CRUZ, I}()m . (aquela há uns 7 meses. e este há autos de �ssistência judiciária. Em
"""

C·
.'

0·"·0 a TOGA!N'T'E >GERE.MIÜNIA DA DBSOIDA DA CRUZ, no adro da CaLe- 9 anos) sem deixar descend:entt)�. dita petição foi exarado o seguinte
,

Ine - liari dra'i.
-

nem as,cendentes, _vêm ,possuindo, despacho,:_ A. Designe·se dia e hora
'

.
.

.

.

As .19 .horas '- OFWIO DE TltEVAlS -;;;; e, em, segulda P:ROCIS'SÁ{)" há mais de trinta (30) anos, com {lara se preceder à Justificaçã,o,.
RITZ DO ENTERlRO, como de -costume, indo o esquife �

e sua Exc i a,. Revrná. ânimo de donos,. mansa I;l pacif!c cie�ntt:.s Q� }ntere§.sad�s.e ?_;_dr� :era. '

JÃs 17 e 20 horas sop 9 ,!)�1io; e 9bedece,.ndQ �Q ,Hi!!erar!,2 �'eftllinte.; praça .1� d·� �Q:vem� ç��ent�> .
selp interrupção, neill' motor I>úblicq: niguaçu, ,

23/2/50

I() drama pungente de 'um homem' bro, RUas Felipe Sêhillidt, Alvitre) de
.

Carv,aLh;;-, '·Consielhel��-' Maf�a�.1 oposição, Um tefretió�'- stiilàdo em (Ass.) José oB. Salgado de Oliveira.

o-que procura,d7fender sua liberd�-: Praça 15, Rua João :Pinto, Av. HercíHo Luz, HUil.Tiradentes. Praça T�ês Riachos, ne��e Município de :rocedid� a justi'ficação, foi �$t�

'-de
_

ameaçadá por um exce-sso de' 15 e Oatedra',.. Terminad:a a ,procissão havérá o Sermão'da Sof>edarle Blguaçu, coon a area de 58.931,84 Julgadfl por sentença do teor se.
,'.' -' A

Justiça!' de Nossa ISenhcira. dentro da Igreja. ,,' .

m2, onde plantam e tir�m os meios guinte: Vistos etc..Julgo por sel1'

_Rex Harrison - em: Dia 8 � SAR-\iDO DE �L])LUIA � ,às 6,30 h. Benção do Cirio No. de sua'-suhsistencia; b) que não tença a justificação.. para que prn".

H.oMEM' EM FUGA vo e da Fonte Batismal. Durante a BençãB do C:irio�' Novo serã:o re.cit8 possuem título de domínio e posse duza seus devidos e l�guis�efeitos. -

-Com: p'eggy Cummings. das as Projeeia" e s'erá cantado o Exultet, de 'extra'ordinária beleza sôbte o aludido imóel; c-) ql1� o Façam-se, por manrlad)', �s cita.

-Aquela fuga desesperada condu· significação liturgica. As 9 horas, M,ISSA ipON11I'FICAL com" ós canti� terreno e.m questão tem atu;l.lnwn- ções requeridas na inicial," quanto
.

:zia·o á destruição e á morte'! cos' de Aleluia e Magnificat, no fim. da Mis·sa.·· ".
,

'. te as seguintes confrontações:, li. aos interessados ip.c�rtos, deverã'o

No programa ,

.

DIA 9 - DOMINGO,:DA' REef.3lUIRB�ÇÃ'Ü .L às 5;36 hO'r.as da ma, :,niita-se, (ao DOI·te) p�la �rSl1te c�m sal' o presente edital, co� o prazo

1) Cinelâiidia Jornal, - Nacional. 1;l1ã,. Procissão com .Q ISS. Sacramento, c�m o toque festivo dos sinos,
a estra�a gerar de 'Três IÜacI1cs.: de, trinta (30) .�il!!!' pubIica.n�<{ três

, .:2). íAtuali�àdes Warner Pathé à salda e ,entrada da mesma, apenas alguns, segundos, de cada vez. Ás 10
onde mede 74 braças (162,8m); (3) vezes em Jornal da CapItal l\

:Jorna1. h�nas,� Missa com assistência Pontifical. Selimão. da ;Itessurrelçao; pu- pelo lado dIreito (leste) com tetras uma (12 vez no "Diário Ofici�l ,�o
Preços: C'r$ ,5,00 e 3,20. bhca-ça:o das Indulgencias e benção papa�,.Ás 19 horas (}o;'o,açãf) da

de Angelo JacO"b de Souza, onde Estado
. �art.. 455; § 1° do Cod

LIVRE' - Crjanças' maiores de Imagem de Nossa Senhora ,e ser,mão alusivo.'
. mede 400 braças (88{hn); pelo laodo Proc. ClVll), Juntando-se' aos aut"os

.5 anos poderão entrar na sessão de Para Lodos e cada um des.tes atos em que se comem�,ram os �rin-]
esquerdo (oeste) com terras' �d<l 'mfla via de cada publicação. Bi.

17 hóras. cipais �Jüsterios dê ?ossa. Re�enção, são convidados, �,esmo indepen.. herdeiros- de .Manoel Jacó" onde gua?u, \14 de março d� 1�50. (Ass ..�

ODEON dentemente de convite espeCIal, as meretissimas Aut:oridades' civis e
mede 370 braças (814l!l); pelos Jose B. Salgado de OliveIra. E, pa..

..As 20 horas. militares, co'oegios e�institutos' ca'tolicos, e os 'fieis em_ geral.
fundos (sul.), com terras de João ra que; chegue ao, çonhecimento d"

ú\tiina exibição , Florianopolis, 27 de março de 1950. I Pedro R,l?dngues, numa extensão de quem mteressar possa, manda pas�

O primeiro filme naéional pi'e • De ,comissão 'de >Sua Excia' Revma. 48 braças (105,6m) ao -termina_ sar o present� edital, com'o prazo

.�mia-do! (a) Monsenhor Frederico Hohold, Vigarici-Geral e Cura da Catedral.
rem as 370 braças pelo la>do, es� de. trinta (�O) dias, que será pu-

OBRIGÀDO,_ DQUTOR!
.

(a) Jos� .Renato de Souza, Prov,edor' da Irmandáde do 88. Sacra- querdo, e com terras de Joã'O Cár. bDlIcda-dO e aflxaddo na forma:. da lei

Com: Rodolfo Mayer, L,ourdinha mento. doso, numa extensão de 26 braças. a o e passa o nesta cidade de

"Bittencourt, Hebe . Guimarães e (57;m), ,no f.inal das- 400 braças Biguaçu, .aM dezoito dias dõ mê�

:::Mopesto Souzá: pelo lado direito; d) assim"senrlo de março do ano de mil novecen'

1)N; ,������m�a Vida _ Nacío- E
_

N
.

I A' ,O E ��:i:�o :;��a�iZ:�Ud�:: Pt:s;::ui �:s ;a�::,q�:::��ã�U�n�:���, �o��:
"nal. 2) Músicas' das Américas --

'.... �, .

. J pela ação d'e usoçaplão, 'com fl�n: tHografei' ,e subscrevi. Bi�a.çu, 18

::-Short MusicaL
TLe. Gilberto da Silva e Au- Egidio Martorano (lamento' no artigo 550 "do Código de .março de 1950. (Ass.) José B,

Imp. até 14 anos. rora da Costa e 'Si.lva Tem 'a honra
_

de participar Civil e segundo o processo estab-e. Salgado de Oliveira, Juiz de Dir-ei.··

I Preços: Cr$ 6,20 e 3,20. Têm a honra de partiçipar aos seus parentes e pessoas de ledrlo nos arts: 454 e seguintes d(l to. Confere com o .. original afixad'l

Imp. até .14 anos. ',aos 'raren'tes e pessoas amigas suas relaç.ões ,o contrato de' Cod. Proe. Ci�il; e) ·que a un\<:o no l�gar dO' costume. Eu, ..Arar!lÍ

ROXY
.

o co�trato de casamento de casamento de seu filho Dante, de posse para usocapião p��e ser
Romao .de Faria, Escr:ivão �nterino,

Às 20 horat sua sobrinha Maura-'Maria, com a senharinha' Mama-Ma. por sucessão uriiiúsal, como DO
o da�tdografei" subscrevi,' conferi

. Um filme sensacional! com o senhor Dante Martora. ria ,da Ca�ta presente caso, na forma do IÍFtig3 -e ass�no .. O ,Escrivão: ABARAt
.

A DAMA E O CARRASCO no.. São Joaqu�m, 22-3-1950 496 do Código Civil; f) -que, se�
ROMÃO DE FAR,IA•.

Com: Lionel Atwill e Jean Par· .Fpo�is', 22.3-1950 gundo têm decidido os juízes e tri- , .

.

' 'ker. �
-- �, ,

''''''',�.. bunais do' Pais, ao usocapíentc só 'Terlam
.

sido assassl..
II : cab� a prova da posse continU{l e

nados lZO lDin8i��'fil�e��: ;!�!:i��.nt:e:seeg����:s 0: ",ç'a'-O -Soel·al Catarl·nenS1e. �j�i!�C;0;�r�:v�1'0)c��0:,n�7s�e;� .

.. ,aventuras: II _ Iii 'sados os requisitos de Justo titulo ros alemães
--

o VALE D.o DESTINO e boa fé (Clóvis 'Bevil�cqua, Cod. - BERLIM, 28 (V.A.) -:- Lideres
Co.m: Dane Clark, Wavne Mo'!,- Hoje, às 20 horas, esta entidad.e· rea1.izará uma. sessão ordinária, Com' vol 3°1' E c·orno os autr·res lit· I"

•
.

• " v ,

p.o lCOS a emães e, diretores de
',rr,is e Idã Lup'ino.. para. apreciação dD re.laMrio e tratar de diversos outros assuntos'. h

. 't' f 't d' t
" _ ajam sa IS eI o o ,lSpOS o no ar· jOl'nais:� com muita� relações

III
/

tigo 550 do C�ódigQ Civil, quercrr. no. setor oriental, "'informaram
Final do seÍlsacional e 'esp·;ta.

C·
.

C' b ·f
' . lhes se' re onhe I'da ..:I�t o

.
,

.

S- M S a
Ja- c . c . '[J.J. a p.os�e, que' tropas soviéticas mataram

.cular seriado;
,

13. a.r 001, era." ao' . are,os '

. .

a-fim;de adquii'irem () d,omínio vela 120 mineiros alemães em um
.o TERROR D.oS �ARES prescrição trintenária, já eoo,sumn.. combat� travado, sábado, nas

Com: Buster Crabbe (O Honieul d 00" t 't I t
_.� A �. ,a, ln lan e respeI ave, �en en�a minas de uranio, nas proxlmIda-

:Leão).�
.

ASSEMBLÉ'lA GERAL EXTRAOiRDINÁRIA de V. Excia. para transcrição no des de Kiel. Os Partidos SociaIis.
14/15° EP?s:ódios. ,

. (la. convocação) ,
.

.

. Registro de Imóveis. Nestas condi- ta e Cristão Democrata não cnn.
Preços: Cr$ 5,00, e 3,20. São convidad'Üs ô� srs. ad,onistas a comparecer à sede social à ções;, mui respeitosamente, reqllc- ;eguiram, Contudo obter co, "

Imp. até '14 anos. rua Conselheiro .João, Zan.etto,.s/n., no dI'" ·26'.de a.br'l'l de'-�9,5'O, a'S'14 n E
ó '

•

f' I"
.'

.' ,

'< w- -rem a ,v. XCIa. que, na-. orma f os llrmação desse choque.
'IMPÉRIO (Estreito) horas, a fim de, reunidos em aS'sembléia: geral extraordinária, de'.ibe· ,arts. Wjl! e seguintes do, Cod., de •••• _ •••••••••

'

.'-:: •••
Às 20 hotas. rarem sôbr,e ·a rREFORM1>.. ESTATUTÁIHA el ASSUNTOS DIVERSOS. Proc. Civil, proceda em dia, hora

Cary Gra'nt, 'Myrna Loy e S�ir- Criciuma, 21 de março de '1950.., 'e local designados, " á inquiriçiio
;léy Temple - -êm: ,

.

Dr. Dino GOl'ini - Dipet�;�pr�sidente.
'

'das testemunhas, abaixo arroladu:',
SOLTEIRÃO cUí:úçA-I)O . Jorge da Cllnhà Dirrneil'o -..Dil'etor·.gerente. que comparecer.ão' indep.e:adent.e-

'. "

.4 ....

.se ricos quereis ficar
De m.odo. tséil:elegaJ
Fi!'zei. boje uma',::' inscrição
Cre,htc 'Mutuo. l"red'ia

.
,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ES:rADO-Qüart�-ferta; 29 de' Março· de 1950

,
.

.I.'
,

.

'RADIOTERAPI'A'
'-

.'

RAIOS, X
DR. ANTôNIO MODESTO .

�

AteDde, �eDte, DO 'Hospital de Caridad. "

.;.....r ....... _ "-; _JJ)' '. '\ .... I

Dr. Alvaro d� Clrvllh� ,Dr. PolydQrc) E. $�' Thi.go
, ! lJcHftçà de Crfançeu ' M6dleo e pane..e ,

�torlo: ' RUa' Tenen� ... ROIPltál de' Cariá.de de I'I�
,

1Il'féfra, 29
'.

. ilaDópoHI. AlliStente da
Bórirlo de consUltas: '8 As 11. ,-Maternidade '

,

1sI. r�"'"
>oenç.s 'dos Órgãos internol, eI)e.

. "

�bad08: U' 68' 17 M. 'clalmente do' êoraçio e vaso.
. •

'

>eençaa da tiroide e demai. Ii.n-
Dr. 'Mi'lton 'Simone·Pereira 'duIas infernas

.

O".

Cl.iÍú� Cirurgiea ;J1u1ea e clrurfiià< de .enhor.... !-
, ! lIole8tiu de Senhora. . Pados (

CiRURGIA' GERAL ��I01'ERÀPIA - ELECTROCAR�
DiOGRÂFIA - PtÍÊTABOLIS1ItO '

,

BASAL "

iOaMtIO DE 'CONSULTAS: - '

.. 'DiAriamente das 15 às '19 ho..
. f' I

- ........

"011 Serviços do's Protessoree Bene
llieto. Montenegro e '. Piragíbe No

guelra (São Paulo)
C-on8ultaa: Das U,� t7 bo�u
Rua Fernando Machado, 10

.

�Dr: -Lin. Neves
1Mi'.�r'd. Maternidade e.mé.lco .0

. I Hospital de Caridade·
.

CI...INI(:�A. DE SENHQRAS - CI-
.

r' ,RURGU, PARTOS
1>i*8nóstico; controle-e. -tratamento
.peclalizado da gravídês, Di,tur
�i:ll da, ..dolescêncía e da menopau
No Pertubações menstruaís.v l '1�".

lbaçõ�s e tumores do aparelho gení
lGl feminino.
Operações de) utero, ovirias, trem
lU, apendice, .lt61'Di8s" variae..s, �
Prurgia' plástica: do penneo . (ru-
1Iu'u) '_

, /"

J.SSISTENCIA AO PMTü.E .QPE- '.

RAÇõES OBST1i:TRICAS-
,

ll'oençU gl�ctulares, tiroid", ovi-
rios, bipopise, etê;) � �, '.

fJbturbios' nervosos - EsteJ;'ilidade
-- Regimes. '

'

Eouultório R. Joio Pinto, 7,- Td.
IMI ,.

�

Re.M. R. 7 de Setembro -r' EdU.
(:mI ,e S,o�la -' Te,L'�8�

Dr�
.

(Newto';, .d'Ávila
lClra.l'1ria :geral � I)oençu de Se.ho

ras'':'' ProctoJogia'
Eletrieidade�íMédica . �;

Couultório: Róa Vitor Meireles n.

• - Têlefone 1.S0'7 - ":.:.,,,

- Consultas: ÁS lÍ,SÓ'hota8 é l taro
�

.iJe dai 15 horas em "diànte' -

.

.

Residência: RU,a Vidal Ramol'n.
• - Têlefone t:422.

,

,< �

Dr.'Guerrei'ro d,"'F,o'n�ec�
Espeeiálista'

.

Efetivo d� Hospital ••
,

CaridaclC!, , .. ,'
__ ,"" .'

OUVIDOS - NARIZ e GAB-
, 'GANTA:" . ,_', �'

:
'

. TratlUllentq,;p Operações .�; '.
l\esidência,: Fel1JJe Sclmúdt, t9,

. Telefone:,1.560 ",'J -

"

ConsUltas: Pela manh'H 'no Hosoital
fA, _tarde: RUa' Visconde;! de Ouro

,

Preto n.�. .'

� Dr. _

� - J·

Horário! Da!!,.)4 ,ás'n.,.hor,�s.
'lo ...; - � - ..

Médico

'8.1.
, CONSULTO'RIO:

Rua Vitor Meirelell D_ 11
Fone' manual 1.702.

RESIDltNCIA:
-

Avenida TrompoWllki n
Fone manual 7.88' I

�Dr..... Roldão CQn;'oni
. CiRURGIA GE;R..,.L· �. ALTA a·'
ItURGA ..." MOL�STIAS, D. S"

"

'NHORAS - PAllTOS •
-

I'onudo ,eJa Faculdade da Keti·
.... da UIIi'ft:l'1lldade de SIo P-alo;
onde foi assistente por ...'rio. __ do.
8erriço Chúrgjc<;I' do Prof.' 41lJi.
.,

.'
" CerrtIà K... .

Cirur,p_ 'do ·estômago II 't'Iu. elnIIia·
Na, InteatÍJlOl delpdo II 1I'8IICl. tIroI·,· ,

de, rin.,' pr6stata; bexip, . �tAmt.
_

.

' ....riOl. e tromPa•. ' VarIcoceIe.· 1IJ4r6.'
.

ceie,' ...ariza e herIIaa.
Conaulta': Da. 3 l. 5 hiiraa, a na
'reli.. Scl!micit, 21 (altoa ,da. CUa t'.

. ParailO). Telef. 1.5911
auidbclA: Rua, Este..... J.IIIIior, 110r

Tele'. M: 164 .

Dr. M.\ 'S. C'�llcânti '
.

CliIIiea exc!uliiamente da �
Rua Saldanha -:Marilliao, 10

.

TelefOlle :M" 1.13

Dr. "A. Sa,n�.éra
(Pormado peia Faculdade Na\'l1o
Dal di! :MedIcina da tTni"'carsidade
.

, do Brull) .

"",

II6dlco PQT concu,r$O da A88111t6n-
ela a I'stcopatàs do Distrito '

Federal
h·lnterno de' Hospital. Psiqu1f.. .

trico e JIalllcOmio Jud1c�lo
, da Oapltal· Federal '"

h·lnterno da' Santa qasa de MI·
\aer1córdia- do B.1o de Janeiro
OUNIOA 'M!mIOA,- DOl!INQU

, NERVOSAS
.

. OonsulU!r1o: 'J!ldif!clo Am6Ua
.eto - Sala .1;'. '

.

.

Residência: Ruá AJl'lU'O de Oar·
'Ialho, '10. � ._. �- , f

Das 13 AIs li bo....
-Télefone:

.

Oopsultórl0' - lo.lI!;;".
,Resld6ncta ,,- 1,305. i •

- r'

Dr. MárioWendhausen
o

·CiIiIea lIl6dfca de' adultoa • mu9a.
�tórto, -:- Rua Joio PInto, li

o Telef•• :M. 16'
.

, CoDaulta du' 4 -l. 6 lIoru
. IlMId'DCIa: Felipe SdIIIlIilt ..

'

a,
. XeIef. 'u. .

\

"a prazo
Enrolamento de motores, dínâmoa e transformadora.

Instalação de .lus e força.
Venda de motores, rádios e acessoríoa; outros. aporelhQII" el�,
.' trfeos, artig6s elétrícos, etc. ".
Represêntações' diversas, com exrllusividade dos insuperiv....

receptores "SARATOGA", "INDI.AN,4" e. -MÍU\CUBY·,
.

,

..

'A EL�TRO � nCNi,CA
Rua Tie� ·Silvei).;,..

·

14 - Caiu Postal 191 - Pone 71..

A vista e

. pRA. WLADYSLAWA WOLO�SIU MUSsI '

e '

DR. ANTóNIO mn MÚSSI
Médicos'

Oírurgía-Clíníca Geral-Partos

::..,':�. ,_ '.
.',_ • 3'

.i
-r-. .

._. _..

,_. �., .':

Serviço, compteto ê' espeotalísado das DOENÇAS DE
. SENHORAS, com,modernos métodos de .díagnõstícç e tra-
tamento.· '/- /�

.

COLPOSCOPIA - I:lISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME-.
TABOLISMO BASAL

./

Radioterapia por .ondas eurtas-Bletroéoagulação-
Raios pUra Víoleta.,e Infra Vermelbo. �

. .

. Consultório: �a Trajano, nO i, iO andar - EdiCicio
do Montepio.

Horá'rio: Das 9 ás i2 horas -:- Dr. Muss'i.

• i. , ". Das i5 ás i8 horas .;_ Dra, M�ssi.
Residê:Q.r.ia - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

.. binóclÍlo.
-'6raudé visã.

'_

:i .......

I i

Visão maíor
"

e' Ól8ia f,

perf<,ita
que a' de.� bÓ,m ,b��

. alcança quem 'tem .6hda >:
iDltrução. _ ,"

Bon. livro., IÍobre' .tQdoe 011'
-, .�. --

...õó tOI :
.. ,-,

.LIVRARIA ,ROSA .

RU8�Deodoro. 33 • F.orian6polill,· .

.... .. "... . . .

•...... '.lId"'_ ;eM ..

.......
'

ftlIal I
.

...., alo Üta. ',.. ". ia......
,....... ,�' .... ..pDlPO�..<

, .••a cid.n.ta .. CUBa.
.

. II1JJ'UO PUDIAJ." .

1
"

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • I.· ANDAR

.CAIXA POSTAL. 583 • TELEFONE.664() • TELEGRAMAS: .PROTECTOR.....

�" -

r:r

" �{
�"t/,.;

""
•.

Dr. Paulo' ,Fonte.
CliniCo e oPerador

Ceuttltório: Rua Vitor MelreJao, ...
Telefone: 1.405.

Cauultu daa 1-0 á. 12 e da. 14 l.
t� ur. Relldél!cia: : Rua Bl......

, , li:!. - TelefOlle: 1.6:10 '.

•••• • • !. ._....1:" •. � �. ., • a_e.,.•••.'

:.:

!
I .

·1

I

.' QUER VESTIR·SE .·(OM. CONfORTe ,E ,UEGAMCIA 1: '

.

PROCPRB A'·

Alfaiâmtiá· . ·Mêllo
Rue Felip���·S(;bmidt.48

__�_I' SN''»�."

Anencia Geral' para 8t8; Catarina
.� "Rua Felipe S�hmidt,.-22 "'-Sob. - - -- '-

Caixa Postal. 69 - Tel.:"P,otectora" - FLORJANOPOLIS

!
I
"

r : ,

, "

·

.....eune som •.• acaba.mento�
solidez... no plano perfeit':),t
Além de váries rnodêlos para

.

pronta entrega ... êste maraVi

lhoso piano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a Iongo prazo!

'Scbwartzuiiiun
REPRE SENTANTE'
para Santa, Catarina·

KNOT ,S/A
, ex. 134 - Tel. KNOT

Praça i5 de Novembro n.20
_

2°. andar

Florian�poJis

I
I

,
. 'I'

?
. .. �

....

.1'

, .

f
. Transportem l'egulO,hs de

SÃO' F,BANCIS�O n'ô SUL para'NQVA JÚRI
- . .,.� Infol'magõ•• C<Jm08 Agente.

-> •

','
.

.

-

(rloripD6pali. ".

- Cariós Hoép'ckeS/� � o C:... Tel�toDe 11212 ( �Ili': teleg." I

.São Fr.nci.co do SuJ-CarlqJ H?egcke S/A-C!..,... Teteloae 6· \of'J)�g;MACg
-

'.' '.

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

, .

...lho...
,
Idb,lcG.a:· A Oá.c •A CAPITAL- .h'otrlea' � - ..tol!jao dei

vleMa ant'•• d. 'efetuGI'.m .•ue. Clompi�'I'.$ MATRIZ em
.

,

............���..�BB mmBm � aa..��Eaa...Bn..� ER..Bá maEB..!UUU�nm d9WH..�"P�

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. I

...

. ° ESTAPO-::Quarta-feira, 29 de, Março de 1950 5

.,
.

- «0"\ Escotismo 'é �llm verdadeiro seminario· de
.'

ideal, de virtudes cívicas, de tudo enfim o que é

necessarlo ào homem para ser'alguém no mup.do'�·
que Deus abencoe aos Escoteiros do Brasíl.»,

.

-

- ,:

,
.

. (COMPANHIA INGLESA DE �SEGURO),.
�

-

Sede Social': BAÍtTHOLDMÉW L..ÁNE, LONDRES -:- I�GLATERRA
BALANÇO EM 31 DE DEZEJMBRO .DE 1948

-.;..<;_

PASSIVO
';e s. d.

Capita', realizado' .. , . . . . . . . . . . . 'i 000 000 O O Hipotecas .sõbre prapriedàdes'
Fundo de Seguro de Vida . 27 237 967 4 4. Empréstimos �ôbre i.rrlpo�tOS pú- ..

. <

Fundo de' Seguros contra Incên- blicos "'�:�''':.' :".::,.,,: ...." :.' "1 269 125 3 2
.dlos . " :.,... 4 805 928, O O, Empr'éstjmos sôhre Usufrutos y,I�. '·v.,;".

F-undo de I�.!ruros Marítimos '.. 2 ·7·S·" 827' 19:; t' }'"'
' '_.' _', " . '.,.',,-.336 '627' 4 5

,.
'v :" j"

" v a ICJos e re,v,ersoes.. -, ' .. :_. ... ', .

Fundo. de. .Seguros éontra aciden-, ,. Emprés�ós sôbre ,arrendamen- .

te e Fundo de Seguros di- /, t9s. ", ',' . "0 •

',' •••••

versos . . . .2'�13 766�, 6' 6 Empréstimos sóbre. Obrigações,
Fundede VluvaseOrfãos e con- Ações'e outros títulos .. ,," 7 920 15:. O

• J t�s dos .emorégados >
• ; • • • • i 058. 950 9 9 Elnpréstimos sôbre - apó�ices ,., �� r'; .",

Fundo de 'Amoi'tizaçãó e Fundo, '.vida:da ·Companbia ... .'.�.' r5�8 730. 8� 1

de Resgate de' Capital ..... '.' 2 875 930 17 ,2 Valores do GoV'êrno, Britàiliccj. i � 845 1�1. O ..

··

O

Fundo de Reserva
. '. �2 ,450' 000 O' O TituloS' .munícípaís 'e dos conda-

. .

·

.

. ; .
"

U'd 47' -1 799 ,O o'
· Reserva ''Para impostos eventuais ,290' 000' O O. ,dos do Reino .

na o
�'

.

Reserva para Dividendos .... .,
.

ees 000 0'0· Valores 'da índia e das ColônIas' . 1 ,472_ 830 .'°0 do'"
.

-

Contãs de lucros e .per/das .. �.. 9�9 i50. 3 '9' -Valores estra;g.eiros � i ?56 155

LU1Jros, Seguro' de Vida .(Conta, Obnlgações, Valores .e ações. "", d5 '041 }0,7 .U, 'O;
dos' ACionistas)

"

�. 260,988'" O O Arrendamentos Rendas e Prédias 2 131 542 4 3
.

.
:

. Usuf�utos vítaiÍlCios e Reversões 26 -23,3
.

J
c '3,

"

_

Saldos devjdos ' pe�ls Agêllcias 1 6�i '055 i6 ". :.i

Dirvel"sos devedores '.' "., . . . . .. • :- '9.73 593 4 ?
.; �Prêmios a receber .'........... 80' ::1'95 :f5 O

"

Juros, Divídendos e Rendas a.re-
ceber . .-

'

•.......

Juros, . DivHlendos" e' Rendas' p.

vericer '
'
.. - .. '" .

Dinheiro .em depó'si-LQ' nos Bancos, .

J em" caixa e em conta cor-
. rente·:., / .

61 792 3 3

DRo'
' . ,

�.

.: l '.;, i ,) .�.' i) I ,� I ,
. �; ,,'). -: F). ��

,�
. A•.DAm,SCENO' 'nA ,SILVA ,� ...... .l I ;,._; ",,'

. I,j,
.

= .DVO·GA.DO
,

AÇô1!:S CfVEIS 'E, COMERCIAIS
<,

' ·,I).i
.' -c,

<' Pr�ç. ii de Nonmbro, ZZ -- se ....
. ,,'

",' 't,'"
,

;�}f:l�::«fi
.'

-

(�d�fcio Pérola) ,

�

, .

" '\., "". "l
.

:/ 628 UH) 1'\)';Ü',o
•

... -

�

� -\.;7' ,Reclamações' de
.

Séguros dei vida
a-pagàr.: '342.942. 16. 8

Idem de ' Seguros
'" ." r •

>.. �'coritra' inõêndio'" .> ':1 ;.'� ..

a. pagar:' r .. .. 1.1 01.409. 18 O
Idem de SégUTOS' . .

.

diversos a pa-
" gar ;':.:,. -,'.. : '1.298.138 '·9. 2'
Dividendos

.

'não
' . .

,.

. t
.

.\.

;..1,' ...

, �.. '1
,

� �:':., ..
' :

. .r.:,r._- t
,

't
' .�� l, i

•

\� �...-' , j: ' . j !; I L.
,. ;. 1, .:

,: �.
1 I" ,.:;."*'

4
Tendo chegado ao' conhecimento da firma, Tom; T. Wildi & Cia.,

"Construções, Indúsjr-la e Comércío, qtUI estã-o sendo 'disLribuido� fü

��.�etos arigàriâ�do interessados 'para" f'Inanciamenth 'de,. construções, in
-dicando esta.sfirma como AgenLe ou Repres'entante, para evitar equi-
-VOCOS, declafamQS q.ue,:não s,omos ·-.Agentes, Representantes,� e ,CJ.ue�iito'
temos r�'.lções com :org·aniza'ções ou .. indivíduos que- prome-t�m·;fiIÍa:n.,..
;,'Ciar construç,õ·es.

'

.

F1orianópolis, 25 de março de 1950.
Tom T. Wildi

reolarâados '. l' . 539 -. 11\ 1

Quantias devid'as 2.44:8.H4. 8. 8
.

,5 '191 145 5 7'

, ".

A ..... _ I,

_ ,

:e 5� 514, 6�4. ,& "i';e 51 5.14 654 6· 6

..

!

.

.' .:':" .

Casa na Praia
Caderneta, o"erdid,a D.EvNeCnIdA�,·-:sCeo'mU}llaa'·frbeenJtae �p'EaSrIa-.�refessores : Pedro ,J.' Bosco e Osvaldo F. de Melo (Filho'

" Pede-se_ à pessoa que en- o már, sita em' Coqueiros.
Lecionam-se PORTUq-UÊS. É MATEMÁTICA controu a caderneta n. '3.174, Praia do· Meio; Tratar no

Pr�param-se' candIdatos a concursos la serie, da Caixa Economi- ,Escritório Imobiliário A. E.
Tratarê' à,s 2as:, 4as. e 6as. teiras das 17 ás ·18 hs. à. ca, -entreg�-la a esta redação ·AJves. - Rua D'eodóroj 35,

'Rua Tr��ano, 36 ;(Séde da Soci�dade XX de Setembro). que será'�ratlficada: . f '
•

'
-

••••• o' ••••••••

······;V��de-s�'
.

.
,

.'
O Mucus'da, .' : �;

·Asma Dissolv'idO, . �, .. �
. Ropjdamenfe .

Üs ..táques· desespJlradores � violen·
tos de. a.ma e bronquite envenen ..m ..

-

o organismo, ,mina.in a.
_. energia,· &!,rut

n..m a snóde-e aebilitam o coração. Em .

'3 minutos, Mendaco. nqv,! fórmula
·

médica., começa. a c!_rcular no sangue,

domin ..ndo·· , rapidamente �
o. ..�ques. ,

Dêsde
.

o pdmeiro dia.CO}}leç.� a. dos..p..-

,.. recer .. dificuld..de em· re,pl�ar e volta;
o 80no reparador. Tuqo"o !lu!, 8e faz ·ne- ,

."
·

c•••ário é tomar. 2'pâstilh'" deM.nd�co
.. "f ,

.

,; ás refeições.e fic..rá Jomple�:n.en� li�re "" t.'
, da .... ;na. ,ou bronqUite. A ..cao ã mUltá

rápidá mesmo que :.e �,trate d� f
O�08 :

rebeldes � ..ntigos,' Mel'd.c,,0 tem t'40 .

lanto êxitõ que se oferece' com a ·g8.!:..�1iít
de dar ..o paeiente r"'!.p'irQoI'1,livre e �""!'
r..pidt'mente e cómple.to ..UVl?,do sofn�"
mento da ..siri.. em poucos iY,,:,. Pe,ca"

· Mendaco;. h9ie m.eBm?,. ·_elll. ,J��lg�.
famiácia. A fio..... g..ranti!' ê a.,�.�lor,.,.
p'roteção, < "�""

-MeDdaC.:,';Ar:;ÍI!��IIl:,··:, .'": ,

,

'Vendem�se ..�'. ;.,-��.

.A'ulas Particulares"

.' Vende-Se uma casa de ma

ter!al, sita no Estreito a rualOsvaldo Cruz n.. '406.' ,

TrataJ,' . nÓ 'posto Esso, com,
Jó�é Matias Filho - Estreito'

In,élústr,;a de· Má'quinas Agricolas
Na.rdj.,i Ltaa. ••••.••••••

_
.....�.,,�.;.ii.••••••••••

. A·maior �e.-:mals ap,erf.• lcoada 'Fabrica,-ide• '\-'�""',
.

;'.:" . I.'

Maquina�, IgríêdlaJ, JOrnOI., Jeares:J
.,

��'.. , Ar'tigos,,): ".e', Cutelari�as','�: .,�, '-..

"l
..r

.....
'

" .
' <-�

_'. !

Fabrica em Americana -o- E3tado de Sã.o Pi:1uJo,
- �

R9pP9s�-ríta"n·{@s·.gJ{�t�lJSiVOS ',paPÇl""O::6S1ado
,

(j'� }i'i:;a Í1ta @'õtapina.
'

�

. f . '.... ":' ,�, {�

Homens �ReJuvenesdd�s,
porTratamenlo,Glandular ;,
FreqUente. levanta<!", ou micç�' no

tl1rn..... ardência. reslduo•. <l!'b�..nqUlçado.
. n.. urina,. dôr na ba.e �.. esPI�" dor...!.
na ingua, nas pernRS:, pervol!usmo, �ebl�
!idade, perda de vigor, podem 8"!' ",..u-
•ado. por uma enfermidade na prostll.ta.
Està gllll,ldula é' um dos lD&i. importante.
órglio. ni....ctàinoB., Pl'ra con�rolar ê8tes

transtôrnos e re,staJ.lrar r"pldamente a

saúde e o vigor, siga; o novo· trataID_ento
cientifico' chamado Roge.na. Mesm<? que

seu sofrimento seja an�lgo, �rantlDlo8,
que Rogen. o aliviará. revigorl�",ondo su..

.glândul.. prostática e faz,:n�o .eom q�e .

V. ee sinta. muitos anos mal! }ove�. Peça
• -....Rogena em qualquer farmác�,N08I" gR-,I rantia é .. ou.. melhor proteçao.

"1 R
. - indicado no tra-

· oge�� tamento de pro.ta-

·

�_tites, uretrltes e Clstltea. - I'

·

"

..

'

\,

.;, Com rtrg,êhcia; p:é.r moti
vo' �de mudança, :alguns. 'in9�
veis usados. Ver . e tratar 'à
rua Dom Jaime Câmara, n. 9, .

das' 9 às 12.
.'

,

'�ruQUEzAs' EM ·GERAL '

,

VINHO CREOSOTAD() '.
,,,. S I- [,''V:,' E.:.r� -A ,'1:" ". , ,

ALUGÂ�SÉ:·'. �.

� - �

Umá 'Gasa no" .centro da ;iCi";,
. . .. . .. .. . .. . ',� ",.., dádê, sita á 'J?raça Sâ,'Íl.!"&s

A.'L·U·G"_A. -SE.···."· Dumont,15. -' Tratar com
. Migtrel';Daux, Edifício Ipa�e,
andar Térreo

.1

. PARA ESCRITORIO ,-_g,.;_;".;,u .:---

- Os altos do prédio sito á:Rua C A 'S A-
' ..

.

Felipe' Schmidt ·no 38: esquina "

,
"

,....

•

.

'

'IJerOniIDo
,Coelho '(1adQ es- Çasal s'em filhos deseja àlu-

Fl.opian<?_pnHs -.banta. @à-t'a:pinõ � ) "querdo.) .

,' ..

gar. Tratar a rua Felipe
__--:- --'--'_�....,.....'__------- � i_\ ri��ri��r n�

rua '��l����: ��- !���mif1()ã�
- Sobrado 1f((le-

.. 1

Industria Comerció e Seuuros,Knot S. a�
--�"

Praça 15 de Novembro, 20 - 2.0 andar

Caixa Postal 139 - 'T1lefone,- 1324"
. . . ",J .

/

KNOT·Tel.t='nd.LI . e

\ t
� -

.,"_""

-",-

I

.,' !,.

;:

/

: .

1.,-

\
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6 o ESTADC;>=-QilJ.rta -Ieíra, 29 de Março de 1950'
--------------------------------------------------------------------------------�----------�--------------------�------.�

'Dias· 5 .e 6 :de abrit na 'c'ancha do tira Tinis' Clube, mia' -'-C3Pital�'
sensaci,onais embates cestobolisticos entre n�Iive}) do 80lafogo, do Rio,
e OS cQmbinad,o$ das forças,. armadas e da cidade, respectivamente----:_- �.' -

-
. -_ .. -

. '-
----..,.

Pireção de PEDRO.: PAULO MACHADO
l ;.... -

BeuolaJll8ntaôlil da proflssÀo' d8'�néta Cllmp6oDato Cárjoca
. RIO, '28, (V�j\.) :-,. 'o, '�lu�V tsm o s_��u.inte teor.:. ' ' .' .de ..Fot.ebol '.

nense ,Anc'ará com. o ínterêsse l "Sr. mínístro Honório lI4on- DIV1-11g�-se"no Rto que o Oam-
'.<

devido '11' legislação" sõbre a' pr�- teíro, '_ Min,istério do Trabalho péonato patiQca 'de Fute,b?l, cor.
fissão,-de' esportistá,�,Iri.afs' aceh- - TomandQ conhecímento-ante- 'resP9p.dell,�e, ao .ano em .cU�SO,
tuada, �nt},-e. 9-6< �e ,joga?�r.d� .proj�t<? de

..
amparo �o�i� a�letas t�n�o .em�"is�a O "c��t��e �lU!l'

futebolNDal,estarem os d1ngelÍ-, prOflSS10Jila�S" peço venia íada- díal, �o����J �er�, ln�c.laqo. em ,

tes dí5 ftritolor' e'titrégUes·. a: es-, .·gar V,. é:x;: 'até quando poderei 6 de �o��� ,'Vindouro. ',:�'
.

. �udÓs �-.,�J:!te-pr()f�to ,d9:,' re�e.ri-, enviar s1Jg�tões. C3:s� não te- •• , ....•

';
.. H • , .�: ••• : ••••• ,'. II.,

(ia

le�,�lação ...

, e.la})?,r,ad,
o por um'a

n.
ha

.'d,ata fl,'xad31 S?h�Ito prazo, IUé tle -) '.' M \ m 1} r o 1eomíssâo êspecia� 'll0In:eada pelo 90 días. P�ço permIs�ao alertar
, _.l J

.

, .�. . '0'minist�o' �O"rr�a,lho, sr. Ho- .v. ex. :sta ,�e;ndo feIta.r�gul�- .' ,,'"1 'COrlntI80S' ,�A "

.

..:'c-: ....

nóriÔ'"":t\40.nteifO'.; ... � .. -mentação !:tt,lVld�de profl��Ional,;, MtSMO TEMPO' ':....A

prOPÓSito,�en,'
v�o,u o prestden- �que

tem,'
·dura�a.o, má,xima ,10., �� pagame!1t� do pas�e, de

I'�" .

.

"MN:::;:;::;t?:'?t do Fluminense" ao titular da- .

anos e que em geral nunca, ex- ,Mur'llo, o. Ooríntíang PaulIsta. I

�
.:,::,::::::.:::.:.:.'

.

q;ele ,�iliistérlo \iin telegrama; c�de de· .3� �nós ida�er termii�a jog�rá ht>je- á noite em Belo I,' .,
,

sOlicitlijldo"a, 'fi�a,çã:o, de um pra� dl-ta,. proíbíção. CprdIa�s :s�uda- ,�orIzo�te: . enfrentando. o Atlé.! .

. ,
zo � êasõ não exista' ainda, -"-o ções. _ 'Ca.)Fábi.o oarnerro de tíeo Míneíro,

.' ',' -:,' .

��� � P1����n:�fe,�"i �e;��ça; pre';d.n�dq F1U�i.. ': "C�r,àibo'úiiê"
o"

i\::��i��A�,e�. .

z

{
. -

O México na taça do Mundo.. técniCO do. Botafo!JO . ,�� "'"......_.. ",,,,,,,,':J, "

<, ..' • • •

.

,

Carvalho LeIte, o consagrado Quii'o Frequente "em V. Sa. desejado uma veneziana como esta!Ml!iXICO, 27 (U.P.) _ A Fe- Ot�VIO Vía! �". ínícíará ·seus -ex-dersnsor do" Botafogo, acaba LEVe - pois"é Jéitél de uma' liga especial de clilumínio. não pesando. '

deração de Futebol anuncíou treinos na próxima semana. de voltar a defender o clube aI- ". mais que .e ação de sua próprie ..mão.
oficialmente a, composição. do Antes de embarcar rumo ao vi-negro, des)ia vez como prepa- fLEXIVEL -, em suá llmpeze. cêde fàcilmente Ih> con1ado 'de esco�

.

quadro mexicano que disputará Brasil, a seleção enfrentará, ao rador técnico. ' de pó. logo voltando ii sua posição normal.
.

a Taça do Mundo, no Rio de que se espera, o Atlético, .de Ma- �.... ATRAENTE - com sua 'superfície plésllce 'assefínada, combine cOJQ. ..
Janeiro. . drid, e o onze brítaníco do Man- 41'ex 'Jen,' v· á a'o'

. qualquer ambienie.·' .' -' t
,

O "team" será dirigido por chester. . Ir Resiste' às nódotls do tempo e a 'outras' manchàs.

B· -I ,. _:: A \'eneziana idear. ,sem o.s.'Problemas de.... limpeza. -resistindo a;;r .

. 'raSI .

�

, uso e désgaste,' E' ino"xidável· e
.

impermeável - não empeno..

A· j'd' .,' , 'd A'
. ,'!II .

" Noticias chegadas do R,io di- não racha, não lasca e oe", descasca. .

,

, '. es 0",8 ,; O . merIC8'· zem.�que O c_ons�grado liada�OI Traga-nos as medidas de'suas janelas e permi'ta-nos instalar nas'
p "...", fr,an,�ês Ale� Jany, recordIsta mesml:ls as lindas Venezianas HQLLYWOOD. por' um custO, �

,
.

-'Derrotado o AV'81 em ,Jolovllle .' ,m�n�ial, vi.r� a9 Brasil em n�-
bem moia baiAO que real�ente aparenta.

/ .

"

., ._ vembro, eXIbmdo-se nas princl-bate com a vitórIa dos, aIVI ru· pais piscinas do p�S'i JOIiNVILE,' 28 (E.) - O es- ..bros pela. apertada coutagem .� _ .. , , oi:�., _

(luadrão do Avai, campeão da de 3 X 2. O conjunto da metrô·

Capital. enfrentou, ante-ontem, pole' deix\?;U magnifioo im'prelS"
. nesta cidàde, o "onze" do Amé" são, embora infeliz no marca·

. ;rica. _
locá]; . terminando o em' dor. '

- _.,................••...••... -,.
.

...��i
_ Aderbal. Alcânta:ca e Senhora. participain ao.s-

Gratificarse. bem na eia. �-

� ...

, TeJefonica Catarinense,
.

a .

parentes e pessôas de suas relalfões ó nascimentO' de quem der noticias de uma- 4geBtes·. Comer.cio ·e' rranspor'es-sua 'primogênita INARA, oC'orrido nó dia ,2i do corren-
-

cachdrinha Pekinez pequena
. .I

te na'Maternidade· Dr: Carlos/ Corrêa..

-

"

•

.
cor ala;ranj�da' de olhos gran-

"

.

-

.

C Ramos S/A
.'

des focinho chato preto e _' . '.

•
.'. '

.

,

.

Aderbal j\lcântar a orelhas grandes, atende pelo
Rua Joao Pmto n . .9 � CaIxa Postal, 220 � FLORIANÓPOLIS

nom� PEKIN ,'.... �
. Lt:Distribuid?res: Culos 'Hoeucka !':.. _'.. I!"�. Ind,F�olls.. 28·de Fev-eretro-d-e 1-900 '�".'if�:ealXa Postal ns; �1 e -2; '-'., . Fl()fianópuliS�

.

\
.

d P.aul� ·'Bamo-s CDDVidou', TO,urio·bo
drade. Adiantou o. nosso infor·

, O sargento Manoel Tourhího, mail,te que ToUrinho· teria soU"
ex-treinador do Bocaiuva, .

rece citado a importancia, 'dé'4 mi]
. beu-. segtlndo fomos infor.mados, cruzeiros por um ano ou 800
cmvite .

dai diretoria' dó ,Paula cruzelros .mensal.s, durante
Ramós, 'pa,ra organfzàr 'ê prepa' identico prazo. .

rar o conjunto tricolor para ,ai Aceltajrá a 'direção paulaina'
temporada de 50, em substitui· a exigência do competente trei'
ção ao prepar�or Telmo An' nador?

'.

. ,

.

- � -.._.,.... . ,

--------

O· Figueirense: não excursionou
Afim de que seus atlétas pU' dia seguinte com a. equipe do

(lessem particii>a.r da Procissã.O Estiva, daquela cidade. ' .

dê PasSOs, a diretor�a dõ Figuei,·. . Ao. 'que'soubemos o prélio eri'
Tense 'resolveu sábado·à noite tre as duas agremiações fice\]
adiar -SUá excursão a Ita:ja�, transferido para:'o próximo do'
onde ··d�veria medir forças no mingo.

'Campeonato
J

�Brasileiro de Basquetebol
, ,

�
�

júveoil
�

"

Info�a a CoIíf�eração Bra� I que�ebol Juvenil será iniciado
sileira, de Basquetebol que_ o em· junho vindouro, tendo por
pàmpeonato Brasu'eiro de Bas:; local a cid�e de C.uritiba.

'Regisiro de' -r.ídios �.

A Diretoria Regional dos Cor·
reíos e T,elégrafos de Bta. Catarina
avisa aos senhores possuidor..es de
receptores de rádio-recepção, que

.

o pr·azo para o registro sem multa
destes apafêlhos expirará a 31 dó
corrente mês de maI'ço. A partir de
1° de �a.b'ril seriio registrados com
mu�ta de Cr$ 25,00.

.' ,

............................ ;..

Dr.,A.Sanf..ella
Reassumi0

-

sua

cllnica "

. . . . . . .
'

.. '.. '.' .

�-------------------'--

I Mil�ón S. Garcia � Senho-
. ra participam aos paren: .

te� ,� pessoa;s amigas, o
naSCImento de seu filhi-
nho JULIO CEZAR.

Fpólis; 28-3-950,

�

�.
Endereço Teleg.: -.8ATTJSTOTT'..

I

'-

z. s. BATTISTOTTI
Rua Felipe �chmidt. 34'

Cai-xa Postal. 173 Florianópolis - S. Catarina ./

Fone - 1549 BRASIL

"

-tl�

"��
,"11 Vi?j."

'.

.

./'

C""'llxas PIlRI ACU'a
. de cimento-amianto "

. De '100 a 1000 <litros, 'para
água fria Oli quente

L-EV ES,

IN'OXIDA'VEIS
,/. .

HIG.ltNICAS

.,'\- "

. !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o E:::;TADO'---Qnarta-feira. 29 d� Março de 1J5J

'LIRA TENlS €LUBE' -' ,DIA 1° DR ABRIL SABADO, � 'ÀS" ,2030"; HORAS GRANDE FESTIVAL ARTlSTICO DE RARA· BELEZA APRESENTA�.
DO - OSeA,R CARBONI' -' ",'iO ROUXINOL DA .ITÁLIA;' '-" LAURA' M(},RÉT - "'PRIMEIRA 'SA1LARINA DO ;S_CALA DE, MILÃO" .: OTELLO DE
ROMA '_, "O MAIOR HUMORISTA -INTERNACIONAL". DIA '2 _' DOMINGO ,_ ÀS' 10 HORASA)A

'

MANHÃ .: l\'lAGISTRAL COCKTAI'L, AR�ISTI.
CQ:' MÚSICA, -, CANTO _ DANÇA _' ilUMORIS MO; - NOTA:' PARA' O FESTIVAL,' DE

.

SABADO SERVIRA DE .INGRESSO-' O TALÃO DE MARÇO.
PARA O "éOCKTAIL", ARTlSTIéO OS _INGRESSOS� DEVERÃO' SER ADQUIRIDOS NA.' RELOJOARIA MORITZ, A, PARTIR DQ DIA 10., QUATRO· '

"

i INGRESSOS DARÃO DIREITO À, RESERVA' DE � r MESA. EXCLUSIVAM,ENTE, PARA OS ASSOCIADOS.,' .;
• • r-

�

,

• ',,:-'�J,R,A ;-*,�NIS ' CLuBE
';�:)t, �;;'f':, ':- ", � � ,�). -'I �.::: �.n.. ,

.

.: ,f; ': Dia �;ó de A�ril -: í?abad'o;-:-".ÁS 20,30 horas. Heunião artística apre.
',:.sentando _ Oscar Carhoni "Q ROUXJ.N'OL DA ITALIA'� ..:_ Laura Mo-

- ·f;..-' �',. • •
.-," ,I

'I-. - _'��- _.. •

, ',!'ét''-- "pifliLMlliIiRA DANG,'\!RLNA,:PO"SCALA DE MIíE:.W" _ OTELO DE
i

. ':;RiOMÀ'�'>",GMNlDE'irUi\1üR�t;i\i\' INTBRNAJOIIÜ'NÁL" _ Dia 2 ,- Do

"'inlrriD E 'i's', 1'(l h01;as:�dà: 'l�à,nhã: '�' 'Gril1de' Cocktail Artístico
'

'I

,

,'.'::�1:Q'�;J;ij'����b�d�':":� G;'andé ;Soir'é� 'de"'M;JDLULA - Gl'andes' Apre.'
�en,�açõês' �

,

;P�emios,"- Entrega do AIbum de fotogràfiás a todas as

"Debu.htniÚ'd'e t950.,,�_,:·'
',"

-

","�
"

,"N'Q,tA.LiP.âfa' o�festiva�' artístico do dia 1 Q servirá de Ingresso o,
,,: talão cig ,n'lês:-'

-

,

" s-

_'
" .'

r

Para O cocktail artístíco deverão' ser adquiridos ingressos na rIt�.
I_?j-oaria "Morih';". O Departamento Soc.iasoomuníca que a Orquestra I

..

,

ao Clube, sob a Batuta do Maestro Peluso estará, presente na noite
dódia�opu�de�rt�os usoci���om��xe��o dmma�r�e� �����������������������������, ������

tes BO'LBRüS Ê FOXES .

....� �..� � .

(orrespondend I' Co

r.rrti�a palavra
-,

no tratamento ,de todas as ulceras pecticas, Comerciei
ga�tr-}(}as-�e duedonájs.ccom .absolutos exíto " ''-'

"

""''',' I�
• ,��:��";

«Soro AnU:fermentoso»)
.

A�éli�'�MÇlpigo:ZZi�'
'--.

Confere
Dip!onl' _>'l).l.IltI�,6A.im..bti.'<III ,o_

• �

-.

.. c.aIiuosI.&Uia.���·_
,.:., ':",. -�." �;;., \ ...-.-....;

,

-

. :c-_ ,�
.

"

'ce ':"1YIETODÕj�", ,h''''';'' Igeiítiâ;G;efiíríJa'rà:.S.:éâtarina��
Moderno'� Eficiente �\la Felipe Schmidtv 22-Sob.'

C. Postal, -6�i·�Te). «Protetora»
Fabricado em 'fraga Rua General 8lttencourl. 48 FLORIANOPOLIS,

Representantes em Santa Catarina (Esquina Albergue Not'ur�o)
.....................•.•• ti,.;.

PAULO HOLANDA
'- " NEGóCIO URGENTE

Caixa Postal 288 - Florianópolis -
"NASH'" modelo 49 com 5.000'" <',

....................8••••••0 F'ru'tas R,efr'e'S',co gelad�os kilome,tros, �om,Ple�am:ente equi..

,

' ,
'

'

"

I ',,' pado Inclusive .roda hv're.: J,
.

Instituto Brasil Estados· Unidn - procure PtlLLI S� A. Comerdtt e JDd�&tria i"���n1r;���i����:rco:
"

I
c-', .' PRÂÇA 15, DE NOVEMBRO "

.

Aceító
'

propostas âte o 'Tdia 25.
" I.,

CURSOS-DE I'�GL:ftS.
"

: ;

Tratar na rua Felipe. Schmidt
f: d'lret?rJa do I. -B. E. U. 0_omumca aos seus .assoCIad�s que, a RirA CONSELHEIR@ MAFRA - Edíücío Montepio nO. i01. '

parbr",-do dia ,25 de: março, estarao abertas as matrículas para o ano A _ FELIPE SCHMIDT" _ Edifício Sã6' Jorge-:
. "

l�tivo"l:iara � cursos de inglês, sob a direção do prof. Math ias Bogner,
RlJ,

'E:.."':0' 'O'-,tO';':b' 'LI'�I'I·S'7ta�'"
'

Outrossim,' avisa que as mesmas poderão ser feitas, em sua nova . _

sede, à rua Saldanha ,.J\fal�inho (Ed. ,Saht; 'I'erezínha, da firma Ma�hado
�::-.-

...;.
-

.& Cia. S. A. _ Com. e Agências, 10 andar) das 14",00 às 19 horas, todos
'

_
'

os dias úteis, com exee'ç�'o dos sábados, quando'serão, aceitas matrí-
'eulas das"9,OO às 12'lió'ras da manhã.

.

,

, �:.
'

Édio Ortiç« Fledi'igo, Diretor de Cursos.
, ....; ;

"

A ' vida ,do
'

escoleiro
�

{ .- �.
.

.

.., .

.
- .'

.Duas vezes por semana'.os Eseeteiros' se reu-.
nem na sede, para jogos, estudos, diScússões de te-
mas e debates .no Conselho do' Grupo.

.

" �os domingos, pelo menos um por m�s,', reali,
,sam excursões ou acampam, nàs .barracas de-lona.·

,

Nó centro está a Bandeirá.. Cozinham, realizam Jo'.
gos, praticam orientação, seguimento de pístas.vob
servam a' natureza, nadam; saltam, correm, são
submetidos à provas, e; ao anoitecer regressam',
num c�nsaço' sadio. '

.

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

"
,

' "Quanta coqsa se aprende num dia':�e, ar livre
�:.,....'- -

pwfsa'(lo C6m"o!fEscoteiros , que os 'meninos da' cida-
de não poderão nunca imaginar. . .

' ','
,

,

Que' 'maravilhosos espetáculos a natureza' nos'
oferece, É onde' se sente a Imensidade da obra do

'

Creaàótl,
,','

�'.

BIS-COBERTA SENSACIONAL NA MEDICíNA
� �

7

,i

Acaito.-ã8 raprU8n tanta no interior do Estàd'ó� :-'Cal'tas': �Oioà "l : ��
,

Caixa Postol i39 ::..... F-lcl'idn6polis
r "

,
,

,�' -

'

"VIR<iEM" ES'PECIAUDADE'J
CIA, �ETZEL INDtTSTRIA.L.;.JOINVILLE,

TORNA A ROUPA BRANQUISSI�A

f
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"

�.

.
'"

� ,

30
.

de . março, O'. ·prazo· falai 1 O!�H:���c28tJ�y.A!oa�t��d?�:,��o?,!.,���n,�n: �,�?��,��� a.,

aJO, 28 (V.A.) - Peritos em assuntos eleitorais advertem qUe o' Bertram k Totten, veterano pilo-
.

do voava sobre o condado de que eu me pudesse" aproximar, êl

prazo f'atàl para as d�s(ncom'patibilizações Lermjn'a 3. 3.0 deste mês e to pai-tlcular, disse ter visto _l�11I Caírf'ax, na Virgínia, nas imedia-
.subiu corno nina seta; des'apare

não no rija 3 de' atei], como se tem insistido. }); que a contagem do tem-! disco, da cor de aluminio, de cer- 'ções de Washington. �Tolten, 'ex-
cendo.: Acrescentou que navegav;'

tI" <d' I d' "2 -t" de' diametro � o inspetor de aviação da Força Aé·
'. , ..po em matei-ia eleitoral, se faz Identicamen e com as nprrnas , o i,,1j 19O ca e·'1 me- ros e . <J

"'/, O lô l h C I,.
, I EE UU 'disse. que -viaja- a :";1' qUi me TOS norarios. a

Civil computando-se os dias que 'O� meses realmente Lêem. Isto é, 28 rea .e os ,,,..., '

I
.'

t 'h b.i r, ,
'

Lus�omhe' ,b, i-1).Ia,c,e a I cuta que, .

.o eS",ra,n., o.' o. JeL�",,_·cl·U.za2}J, 30 ou 31, ,Cc não através .de numero 'uniforme de 30 dias. �est:as con-
"

.

d
> va' num JJ

I '
��

.

'HoJ·e /0'0' passoa o 1500 metros, quando VIU' um : va o ceu a varras centenas ddíções, é í'acil verificar 'que·'o prazo para as des ineompatibilízações - .

I, ,

"pi s voador" O']'I'and' o a' cêrca ele quilômetros por hora mais depres'term'ina à meia noite 'do dia 30,lou seja, na próxima quinta-feira .. 8e- '

.....
'
.' Ire " v

. , . .

,
"

. ,,','

\ 300 metros abaixo dêle. '''MC1'gU' sa do que eu".
' '

ria essa a. razão porque o PSD resolveu rearizar nessa data a SUq reu- "29 de MA-R'ÇO
nÚí,)' decisíva e também :0 motivo do empenho do próprio presidente Em 1541, aportou á Ilha de' _. � _

eb Itepubiu.a numa solução até aquela datà.
. Santa Catarina, conhecida como

Põrto dos Patos, a expedição
do celebre "adeantado" Alvar

Nufíes Cabeça 'd'e><- Va,ca, Gover

nador do Rín da Prata, que zar-

"para de Sánlucar a 2 de dezern
bro do ano anterior;" , '

'
,

.

,- em 1549 nomeado Gover-
, �'. �

nador Geral do Brasil, chegou
a Bahia' Tomé de Souza, gover

nando até 28 de janeiro de 1553.

FOi então :fundada a Cidade de

São Salvador;' .

,

=: em 1625, chegou a Bahia I
uma Esquadra composta de

521navios, dos- quais' 23 eram por-
,

tugueses. enviada pela Espanha, ,

Arrastando pela. mão pma cri-
.

,A criança era' sua filha e ela SOb a comand� ?e D. Fradique I ..anca andrajosa, cujos . pésinhos viera a cidade arriscar '�endó a' der Toledo OSOrIO, co� 12.500
I .

�. . _,' ._. _,., ...�_.� .

nús,. por; mais; 'que rápidas, qua- \'buena'-dichà" ,e fazer algumas homens, afim de . socorrer o

I Eis a nova motocícleta leve "Bantam"» produzida
.

pela "Bri tisls,
se não podiam acompanhar seus compras, Estava pOI;' aí, acampa, ,Brasil contra Os halendeses; . Srnall Arms" (B. 8. 'A.) e apresentada na recente Exposição de Bicic��_ ..

passos, a cigana, passou, metida da com os seus, mas, a policia da-
- e� 169Q; curiti�a, a form�� i L�s e Moto�' de Earls Court, Londres. Tem'mo.t�r de 125 C. c." de: dois::

num monte de -saias que exala- va em cima, portanto, iam. desar- sa Capital ,do Parana,. cognomi- i ciclos, e três mudanças; percorr-e de 47 'a 50 quilômetros por lijro � a1,.-·
vam um cheiro' "suí .generis ". mar as tendas e partir. nada .a "'Princesa das Serras", I

cança a velocidade máxima de 72 quilômetros horários: Tem ârmaçãOl>.
• Dizem que os ciganos são inde- foi fundada pelo Oapítão Mateus de IY4olas, garfos dianteiros te'.escópicos, ianque de .8, litros e Iaréís,.sua cara moça, tostada pelo sejáveis, charlatões,· gatunos. E Martins; "Lucas",sol, maltratada pe:o' desleixo era quando a gente é criança, tem um _:_ em 1817, no Campo da Polum desafio à v:aidade de nossas medo danado de ser roubada por vor.a, na Bahia, por q,etermina:JO.v,ens' citadinas. "

.

"

.

,
ê��s. Pode ser que seja ... ou ti- ção do respectivo Governador; -

Seu cabelo, .cheio \e negro, des-
ve,sse sido' na época r.emot'a dos Conde dos Arcos, foi fu�ilado PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

celido em grossas trallça'S' ema- "cDmprachicos" mas, hoje" com José Ignácio Rigeiro de Abreu' r QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
. ranb:adas de tralpOs vistosos, cu' à vidl:!-, como, esta, é rnais prová- e Lima, o célebre Padre Roma �:E.�ÃO ATENDI1)OS T.ODOS QUANTOS DESEJAREM
iam pel9s 'tombros desnudos co- ve', encon.trarmos; 'ao lado de nos- da Revolução Pernambucana; SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PAR"l'IDO A

I;
·mo s'e quisessem protegê-los. sos filhos, um ci,gan-inho abando- .

� em 1867, um . Piquete de
'

RUA FELIPE SCHMIDT.· .

,seus traços definid'os" contras- nado. Cavalaria Brasileira, perto de HORARIO: 'DAS 10 AS 12 E DÁS 14 'AS 17 HORAS, ,

tando com a rud:eza dos seus ges, Não enconi,ramos razão para Tuiuti, atacou e' pôs· em fuga
. DIARIAMENTE.

tos, pa·tenteando a. raça, mostra-
que os 'Ciganos não p·ossam vi- um outro paraguaio, que- deixou "1'

'

vam que poderia ser bonita' se ver em paz, desde 'que suas bar:' seis mortos, inclusive o Coman- ------------------------------ti�esse coragem d,e �nfrenLar -'

t t 'f d."...te "

.

. ,
racas nao m_ err.Qlnpam .

o ra ego, �ll

,�ma hm,peza, de pe,.e.
'.

.

porque, !l:final, sendo .bem '. poli- _ em 1879,
.

o Decreto� nr. ..

I! Todo -o mundo olhou-a curl-O- dada a cidade não constituindo 7.229, firmado. pelo Ministro
�

SOo
'

.

iperigo para 'ninguém, '''são até dos'Estrangeiros, Visconde de
.1?ro�urei falar-lhe e paM isso uma nota alegre, à margem I}a Sinimbú, 'promu'GOU a oonvenção

_sai-lhe no 'encalço. -noSsa vida social; un1a festa de postal universal, celebrada em
Abord'ei-a em português e ·ela C'ores pai'a os nossos .o·lhos cansÇl.- París alo de junho de 1878;

respondeu-niê .

num espanhol 'ar- Idos do movimento sincrônico de � em. 1882, .o aeronauta' para-
l'e,vezado, mescla de galego e an� nossas ruas. (Copyrig,ht ,RIO- ense Júlio Cesar Ribeiro de
daluz. Pf!.ES,s). ',Souza fez experiências' no pá,

teo da Escola
-

Politécnica, na

presença' do Imperador D. Pe-

ton Ira a va lorizàção . do rublo ��,,:'�;�d�_S�eua ��:�a·�:it�:
','

!
- em 1897, no .I:tio de .fanei-

WASHINGTON, 28 (V.A;) - Na, nota ianque,. o Departa:' ro; faleceu o Aliniranfe. Joaqúim,Os' Estad.os Unidos protestaram mento de Estad.o afirmou que o
" Marques Lisboa,. Marquês de

'�tinto ao governo sovietico pela novo cambio do �ublo para com Tamandaré, patron.o da Mari
adoção do novo cambio para o o dol!WI' era "completament.e in�! hha 'de Guerra do Brasil;
rublo. Até agora vigorava a co- justificado".

'

j - em 1943 n.o Rio de Janei
tação de, ncive rublos para um A valorizaç;io do rublo acar- i ro, faleceu o' pintor catarinese
dolar, m�s r�cent�mente esta retará �m ,a�mento nas ',despe-I Seb�stião V�eira Fernandes,
tabela fOI alterada, pOr decreto' sas da 'emba'lxada dos tEstados l naSCido em 19 de janeiro de
do Kremlin, passando quatr:o Unidos, em Moscou, de CerCll de! 1866.
rUblos a vaJer um dolar. I um niílhão de dolares.· 'i ANDRÉ NILO TADASCO
�,--------------------------------�--_'------------�

FLORIA�OPO.LlS - �8' de Março de \950

CIGANOS.
CARMEN NAVARRO

\

"

Transportes Aéreos· Catarinense S/Á
_ ':Sé(jê: FLORIANÓPO'LI S
'Uma crg'anização genu'inaDiente' catarinluise para servir

Santa Catarina.

Opera' com' 'a'vÍões Do-uglas DC-l
<- H o R 'A R lOS: _

� Á_s Terças e Sextas-Feiras para....,Lajes e Porto .Alegre.
As Quarta�",Feiras e Sábados para' Joinville, Quritiba;

- Paranaguá, Santos e Rio de Janeiro.

'Agent,e�: FIUZA LIMA' & IRMAos·
'Rua Conselheiro Mafra, 35.-Tel.' 1365

.
' .

c.
PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
IN FLAMAC_OÉS,'
COCE-IRAS,
F_RIEI'R'AS,
LS P I N H AS, EITC.

'I

Especialização de. Professores DO INEP.,
o IInstituto Nacional de Estudos, inscrições aOs ,cursos, ao órgãc$>

Pedagógicos', do MInistério da Edu· encarre.gado �dêste ·serviço, no <De'
cação 'e ,<Saúde, fará funcional': no partamento de Eduçação do Está-·"
corrente ano de 1950, os' seus já do" 6s seguintes pI'ofessôres:
famosos cursos de especialização, Iodá José Bozzano, Maria- Leo-"
e ape.rf,eiçoame,nto de professores, nor Neves, Áur'€la Bauer, Ana FIo··
'S-erão dis·tribüidas, pam cada ees, ,Maria 'Luiza Dingee Torrens""
unidade federativa, um conjunto Eunice. S.oares Perei1"a, Nicia Gas-'
de dez bolsas, no valor de dois Lardi, Célio Qou',art, Alberto Cúr_:
mil cruzeiros cada bo'"a. cio, Carlos Blumenberg, Rernald-o;;
As caracteristi-cas das bolsas e Eu�ébio Gomes,. ,lVIar'CÍl�a de Oli

dos' diferentes 'cursos estão cÍes- vei1'a.
critas na' PorLar1a N. 3, de 13 de. As, inscrições 'continuarão �.her·,'
f.ev0reiro de 1950, do l. N, E. N., tas, no De;partJamento de Educ<\
publicada no Diário Oficial do ESc.." ção, até o dia 20 de abril�
tado. . Os cursos, no corrente ano, te-"

., .
.

Até,.Q momento, 'já r,equereram rão início no mês de maio.

I

J, .. -

Enquanto o� políticos não se definem, vamos nós, à custa
de gilete e gomará/bica, arranjar algumas definiçõ�s:

",outono: primavera do inverno.
'

Dúvida: doença da fé.
,

Suspeita,: micróbio do ,.c'iume.
Giume':, o cancer do' amor (extirpado num lugar se r·ep1',o-

I
.

,

.'

duz em outro). , •

P,eniLência: borrácha .para apagar o� pecados.
íBoce'jo: crítica' involuntária.
rSinceridadé: momento 'de dis-traçã,o.�
Drama: ;0 fim· de ll1ilÍi(as coméll'ias. - ;

Comédia: o fim de muitos dramas .

. .Fio·rtuna: fórmula para explicar ·0 sucesso dos' amigos.
Instinto: �ma das tantas c_9isa,s· qHe D' homem toma em'P�'('s-'

tado dos animais.
ICai..lda: 'o sorris'o dos' ,cães:
ISe-rpente: Ó primeiro agente matrimonial:
Genio: ,qua','dade ·póstuma. ,

-"o

Amiga ': é aquela que copia 'Os' seus vestidos; a "que,rida ami-
ga" é a que lhe dá os v,esitidos para cO[lÍlar.

Amigo: aquele que se conhece 'há vinte arros; o "querido ami..!'
go" é o que se conhece a uma hora.
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