
Novo tncídente em' o..'Tri�sté'
-

O governo ,iaQQu
BÉljGRADO,- i3 (V,A.) - A lu' das e material de propaganda p�', regáda dã' se.rviç'e:' de passageiros

-petrogoslavia anunciou que as autorí- lítíca". Ínfornrando pbrmenor-lza entre Triest:�·, �a o

zo�a sontrnlada
.

J

dades alfandegárias
-

da Zona B. damente, a'emissora oficial de pr�J� anglo umerícanos, e Ko�ar LOS ANGELES 13 (V.A.) -=-- Ode Trieste apreenderam uni navio Belgrado identificou o ,navio co" Iocalizada na zona B. O comumca '_
_.

'

o

f h d {o' f' governo' entrou com 'uma açao nade passageiros i taliano, que "bra mo sendo? "Vet02: Pizzani", uni do III orm.ou que � ac .a? ,\1, 'eI"
I Corte Fed'eral contra ;;;,te grandes'zia clandestinamente grande quan- dade mercante peni-nsular encar- to em Kopar, nao -índioarido o

I' h' trnlíf _

'

I'
,

. .' t -1 . \ compa·n Ias pe 1'0 II,el1aS, -num- moIídade' de metralhadoras, .

grana .,-� '. be!ppo em que eve ugar. .::--' f bai
.

"

- - - - - _.. •

� vímento para o.rçar a alxa nosr.:r""' _ w--."..,... �-:..'"-; :
-..._. :' 7

,
,�.: ;

_ ; �\' preços da gasolina. Entre'os resul-
tados que ,o' governo 'espera, inclui
se a díssoliição ,do Comilé de. Con
servação da, Indus.lria, 'na

_
Calíf'or-

nia :e' imp,edir..ó 'ql�a}<q1Je� r�te,nç�o "..

�e��u��a���er��� A�u���r;::�i��':�:� A ,pe,rJll�nencia
,'(�o'�Ú'eta� 'negaram 'qualquer culpa, d' T g- LI"eAlegam el�s que o progrârÔa de. re- e .,ry ve
t,encã_,o voluntar-ía é um recurso na:

em : Moc"co.U'tural.' Mas o governo argumenta
, iJ .

-,
. Q,� ANTIGO _DURIO DE SANTA C�TARIN�. ", <;: :"

"

',' 'q�le tal programa visa evitar o -su-

'1f'n)l'letúlo,. D. Gire.ter SmNEI NOCETI ..,.. Diretor Dr. RUBENS Dl} A.RRUDA RA.OS per-abastecimento 'e manter- os pre-"".�' Dlretor'de Redaçio GÚST�y6 NE'VES
. _"0.

'ços elevados, Willjal11, 9'pi;xon"
��������������������������������������������� �hcled�D���oAn�Tru�do,.��

'.. 10'849 partamento de Justi-ça, declarou

I' . r

Jque 'o propostto do 'governo' é for-
.... =='�=====;;;:;;;;;;;:;;;;=__=;i;;;;;;;=__= _._==...:. =....;.-;;;;;;;;;;:;;====-�-._.=--==....... çar a; baixa dos .pr,eços-.dêsd� o (l_"

• •• _
Ieo puro .à gasolina. Ao, mesmo

nossa Companhia, InICIOU . tempo, o gov,ern\o exige que todos

VÔOS .entem-
,

,-

Ano XXXVI Florlanópolls-' TersaJelra., 16 de Maio de 19S0�

longa confel;ência de. ontem com

o ministro J..das Belàções Exterio
res soviético, sr. Andréi Vjshinsky,.
o secretãrío das . Nações- .

Unidas
si. Trygvé Lie prosseguiu hoje em

seus trabalhos, mantendo contao
tos ·com outras autoridades rus-

-

.

sai!' Ú objetivo> do sr, Lieé o de

procurar uma fb-;ffiúla capaz de e

liminar a guerra fria entre o leste
e o oeste. Uma' fon1e, autorizada re

'.

velou que o sr. Lie terá de perma-
'.I

necer na capital soviética mais tem

po, do ,que ilí',e.tendia anteriormen
'te. Ao' chegar 'a Moscou terça-feira
ultima, lO sr: Lie' di�se: €.iu·e· nao se

demoraria mais de
-

dois ,ou três
dias. O I16SS'Ü informante 'revelou
'f-rue p,ossive\HlJente 'el,e 'ficará na ca

pi1:al russa seis oú s��e di�s.

MOSCOU,i3 (V.A.) .....:. Após aI

Em maos leúooesaTendo o •. Ministro da. Aeronáu- seja .novaments" 'licen'ciado e'

OS]
A :��nda

.

de p�ssag�ns em nossa

I
r

d d "bíica aprovado a trafisformação da campos de Itajaí e Joaçaba sejam cidade .será �eita ,pelos·" antíg�s � uva o ; "ese.m' 8_ffÍll'
antiga "TAL" Transportes Aéreos homologados, a "CATARINENSE" agentes srs.-Fjnza Limá e Irmãos e l.

gad,o.r> M'.80·'r'I.,.Z. ',.,'ada. para TRANSPO'RTES AÉ' estenderá suas Unhas ,também pela .<\,�§ncia,' da "Cnlzeirb do 'SuL"
.

I
.3.EOS CATARINENSE,. esta, qtle áquelas importantes cidàdes.. .pa fi,FIna Ma,chado & Cia. . .RIO, 13 (V.A.) - Infonnam de
·tendo -sua séde em Flor-ianópolis e P,etropolis que uma testemunha
9. �aiória do seu capita� eolocada ,•••••••••••�.�••••,

••••.�................ ouvida pelo del'egado que é presi4en.·
110 nosso Estado, tornando-se assim

B b
.

I
. "'.0 .'- te do inquerito ·em ,torno do assas-

"CATARINENSE"; a NOSSA COM 'om aos' . a. _omlC,cI_S '" ,p'ora sini'o do desembargà,cíQ�", Maurity
PANHIA, a eompanl;Iia de Santa 'Ca' .

Filho, fez r,evelàç�es' compro'
·'iarina)- ini,dará segufida:�eira, dia ; d.

:",,a, ..
'

E,úro"c..'�p_a.·>',
' {

'im')tedoras 'para "a vil,lVa da vit,i' O,"ao'o's: j·rl".�_.g'u�la',r""1-5 de maio corr,ente; suas ativida
',m��. Segundo essa testemunha:- r;.

.
J,�

des qUe ·estavam paral,isadas du WASHl�G'.I:ON, 14 (V. A.) -'Au-' <le, na 'e-Vieritu'a�i�fcl!le de uma
que afirm-ou ter ouvido tudo de

men',to ",1, 57·....
'

59'6rante a fas'e de sua' transformação. tOl'idades' militares. norte-america· guerra a,tomj,ca. 'A}propos!;a para u�� amiga _ a esposa do dr. Mau- {1 tiOs-novos' horários sã.9 os seguIn- nas ,estão co'nside'I:ando a próbi'bili- a. disLril;mi,ção, da bomba-, atomica- I rity b.�via dito, após .o crime, que dO'I'a r'estes: partidas do Rio ,'para Santos; ilade deste .pais 'lhl'mar seus aliados entre os _âliados - dizem os seu!!,' pr,etendia casaa'-lie de novo e viver
P'arànaguá, Curitiba, )<'19rianópolis, d'o Atlantico Norte c-om hombas a _preco?izadores '.':_ in_1plic�. ':,1ll1!1l1 na Argentina. Acr,escénoou o de- WASHI'NGTOl'\, 11 (V.A.)' _'

Lajes e Pôrto Alegre, às 2ss., 4as. e [omiCias. As discussões a este res' c,onceIto rev()!uc\�nano ·da defesa poent,e que a viuva Maurlty Filho Graves irregularidades foram des-�
.f}as. feiras; volta .d'e· Pôrt'o Alegre, peito 'e'noon1tram-se ainda em fase'·· ocid.<e.nbal. Em resumo 'este concei-- r,eferia-se a Walter Rosa, o ass'as" cobertas nas contas .> da r.e/o'\.lra
tom escala nas mesmas praças, àe pr,eliminar e mi "mItoricl>a,des, mili to é o '?:é s��bs��t,ilir as ml'meros-a'� sino "como um Ipreto simpa-tico, ria do Exérdtô

•

n-or,té':'americano-
aas., 5ss. e ,sábados.

'

"'.'

'

tares'"e_st.ãó ainda,' bas-t,ante aTas,ta" Ll'op�s de infa�ta-r.ià ,

na ,EllmIl3 . de, belos dentes" jObe'di,ent-e, e que em Saint Louis., Quare:vta 'e qua-
Logo qUe 9 ,cai:npo'

'

tle Joinvile
. das de Ul�� TElc.orrieridaCão na qual po�' grt�PQS de''- bo-m'Q.�rdeio rinfni ,estava,apaixona.do p'o:r e�a". 'I tro pessoás que ,f:az��n� parte eles-

i. �II.•ii•••.II ' 'l'run�am :po'aeria 'b;ls�íll' uma pro diO's d�� ��..r��,nais ���.,�'ra!0d'e: eSéala'., OOIitou ma.is ,;qu-e : ela.,!Í"efir�rà "sa .administ�àç,ã'Õ ,:foram dE1mitidas
•

'. c '" '. •. -po�1a aQ bongI'esser.',A. idéia;- �e: �om;;bom�'àS ����:.�,cas le�es:.�.� 'Inez:e'�'Làs mil érllzei�ros d� um ban- oU:' licel!,ciad.�·S:;"'e'is,,'�o qu� r,ev,eJa o'

4<EXplod'ID ,-8' >f"ab'FICa col'Oca;<a�,_�'onÍ'):í.às' ��ômiç:fs}ôJtj�:,:��3I��� :''T{.rá.p-��,.)���2�/���;t A�ld��p-:ô.!� da� �ç3..te, �,�.?..;:n:rarj.�?: �,_!,�·��tór.!}) qe ;uma_)ub-c'�miss�o. do/'.'
.- �." ""''-é:''� ;;';'>:c. ,:" ;alcaUdelt\.a-·1: va, �q·'ai1(�á,e.:O;1L !�S�!i,

'. d,e�l:l��p.l'\'fh.:�{�JS,�J::":: :.
..

'flue.' {en_ao.- 'estad'ó�� na :tionr�ahhia Congresso; :�nc:rr.:.egada. do m��� .de; lógos '.

.', 'tros aliados-: ,./'sel1do. exanl1ua:� em_lwa; :ca'mals raPldame�t� .e ,:l�al�. d: Seguros li fim de }rat.ar do ':re'ce: '�l'it,o sÕib:e .o caso.,-
;:: �".,._.,'

R· 14 (V' A) E' -S'l' d ' di"" "n'te: d'es'env'o'lven economlc.amente do ,que. as defe. ,blmi:mto do 'seguro .deIXa.do pelo PreCIsa o documepto_;.qlie ........•
. lO - m a va or un''''· a oo-mp er .

"
,

.
'

.".
'•. '.' •

.
•

.

�

"

--

\, , J�,,:.
" A: sas' oOl1ve.nClbnalS. seu marl'do ha'a l" 'd

.

f 157.596.000 dólares' ,/foram pagostremen-da explosão ocorneu numa do,;·se ·a_rgulllfà_lílt.-o-s pró (e, ",c;ontra.
.
,_

'.
-,

.,
, . VI a.iI .Sl 'o ln :or-. '." _�':':

. ..

" -. .

",'- '
..

"
. ", .�' d"',·' d ' 'màda de que o p.aganie'n,t_o não lhe Irregularmente a fanllhas 60 pes-fábrica de foguetes, - sItuada em I,egacse, -e-ntr�ta,nto" "('l.: l'lm mo_ o

8'"
,

d I' Tt d ,·t d ��Alagoinha, s,ervidá p.�� . ,Esü:a�a' ger�l<nos <éiir:��ü?,�:';n:JII,tar�s: que, pIlOU O p.reoo
' a ����: ��e��:�i::���v::;a o��o������· ��ae":� ��� E�:�d�:e�:UO;os.,eo�:�:de Fe.rro Leste BraSIl-e,11'0,- 'O,casw ,d,ev·e s.e" ,.,�l)c.:�.:n.,. .' .

.-. U,'m,"
me.lO·' '�,.

.

'·U' '8"80'-1'·10'a t d d
. tí h la:todo .indica, p.or' olÚr,o ladp, queamido incendio ,em mais '1res ca- armar, a F.lll Clq(en "a os . 'O processo ,r,eferf?! 'e ao ' (),

,
. �. .

.' ,

'.-'
.

'd' for,am descob_ertos no sei'o ,daque-• liaS e atingindo um ,posto de gaso rapjd,�.\:e-<;:'Cf�.ctênt(�)ln'el,}�:.
.

�.
_

'o,, -. D!ICI' .w. ,

.
.

.

lina' Essa. As primeiras informa com sHnples armàs·. cpiL,
' ... a��. I

" RIO, 13 (AN), - <.(J.:,CO-)1selho Na-'. MaIS adIante o depo-ente- aind� J!i, Tesourar4a, 'os' indicias je um
...
a

_ .. ções :dizem que morreram. .n-ü si .�rgument,a:se que, esta tarefa de' cional d? Petróleo' ap.ovou ont�m I rela�?u ,qU� desemba�-gad?r �,�urt� i.nfi'J.tração "comu-ni�tà.. ;,

,

nls-Lro nov,e pessoas/ficando fie'ri- v,e ser, fleHa em dots al}Os. ,o ·prazo ; as<n_?v�s ,�a.be-1�s, 1;>al'a t:op_os 'Os oom-. ty I! Ilho dla�. antes do CrIme �lsse ·Já JOl'am ,ó_uvida's m'ais de 100
das doze .outras, entl'e. as quais mais curtO

__

den.t.TO.'dó'qual,
s,e cal-lbUI'.b.v,els b-qmd,os,

.,r-eglstrarrd{)-selra
ao seu fIlho

a�.h.ar-secmUlto
a- testemunhas no,. 'inquérito, que

Cllla que (a Rus,sia ,poderá ',in,ntar I pr·e.Ç_6s mais baixos 'para a .g-asoli- batido -e ameaç,adq -d'e m.op,te, s.em prossegue com a' pa,rticipação cteduas crianç'as. Algu.ns dêsses feri.
., D' t ·t t nto u 'er declInar o no três organizai'ões d'e conrtrôloe e do·dos ,sé 'enco�tram ,em estado gra- um estoque de bombas atomkas na; ,óI,eo ,'e quer�zen�� �no IS rI o lJIi() el1 a ,q�. er,. '

".' ".
-

>f

ve.. adequado para u.m golpe mais ru. F,ederal e em dlyersos' Es'f;adús. me de .qU<�1 o ame;aça1'a:. F.B.I.
-----.:.

. "
".

, �
,

�..

I
rado por um júri conhecedor das "suas ,próprias responsa·(Continuação) .

..,

I
. bilidades num. centro de alta cultUl'lU< c-omo é a capUalNão terilos maior. opÍmao em louyor da, Academi� \

a· d t
"

d·
.

<

; .Fr'ancesa do ,que a dé Ernesto Henan: "Ah! não digam _que:
-

Ina' eJRIoS que 'Ize'r
'. fra.ll'cesa;' Supor o' contrário, seria

-

adJ,Ilitir que a Acade- .

, " , "

'I illia' sabendo C'omé> sã6e; por experiência própria," que. nada fizeram êsses' obscuros belos espfri,�,os [os primeiros �. '"

for';,'d.ela�se�'a:chã'em púmal'lente -pé-de-guerra a crític.a'3cadê�icosl cUJoa vida se 'passou" :a inslruir - o proc'"Csso ' �:
'. . .

-

c •••••••••••• '- : . •••••••••••••• aI1It-i-acadêmiéa, caísse ·.ma leviandade imperdoável. de.

das pala:vras e a p,esar sílabas. Fiz,eram êl{Ís uma, obra pri- ,..
"

< I
"

proclamar- ex;cele,nt�s', livros que não valessem dois cara'-ma.' a· '.,·j<n·gua francas,a·." Iríã'Pr-e.dável servi"o p'.re
..
staram ao ALTINO FL6RES ry

. -.

"_

..:.
.,

"

\ cóis, i\J.�órr.end-ó, �()m
.

tal procedimento, nas censUras 'e-espírito humano, 'G;rja.nd,o o Dicionário, preservando-nos
, o ih!hneir� lug;ar. A Acàdemi�a ·está melfi-or côloéada do que diatribes dagueh crítica sempre facciosá e. intolerante. .'

daquela l·iberdade iJdefinida qUe verde as líng:uas, traçan� ,�nguém pum c0!llbater êsse ma!.;" tem con,sigp o único -

Fizerani os� rapazes do CAM erigraçada confusão, acêr-do em tôrno de nós lOS preciosos limites que nos obrigam ,privilégio que haja, soiQrevivido às nossos -revglulilões: tem---,
ca da competência e da incómpetê'ncia das Aoãdémias, dO'� torturar dez, v,ezes o· nosso pensamento antes de o:.ter l.e· a mais es-cutada de tôda� as tribunas, e confere 0\ direito
valor dos �scritores a,ca�êmicos e nã�, ,acãdêmi'cOs. Pôr:v:ado a um quadro possível e vêrdadeiro�.Coitfesso que 'du- de tudo d�sdenhàr." . outro lado,l"'sê a-.A�a;demia premeia i:ill1..1ivro, isso '(nar;cnte ·hmito teIJlPo �ssas cadeias me revoltar�m;. eu ,m�l,�i, ,.� 'V.m ano ,antes, já Montalembert," "cuj.o rr-ülbr'e cora-
opinião' dêle§) )lã;o pro�a que. o liv�;OI s,eja bom; mas, tam-�ia ,como os �1�lÚães �s entraves que, �oJ !,mpeden! ,a �ad",a 'Cão" (�,Jrlase do mesn�o Renan) "�inha up1 e,c? pa:u tu· ",,:, bém, nãó '::I,nr.mam, 'que :seja bom livro ,qü� a Academia dei-:ms-tante. de dIzer o que' queremos. MaIS tarde, porem, reJ' do qüe, é .'.grande", ,exclamara: "Que a Aca9.emla. nao_ s,e xou de pl�miar.�, como se vê, uni' r,eI-at,ivi�mo b�m lati�conl];ooi que isso trazia' imensa vantagem e era a causa cumplicie, ,em nenhum grau, no� embotamen:(;-o :woral e tudiná.rio. e' mesmó; divertido... '.

' ,'!
qUe �seg'ura ao nosso idioma ,a sua uÍliversalidade. Não, se

.

I·n,',e'.o.c'tllal do na.sso tempo,' q.ue ela nos, fa"a ','re's'pirar o' ," '. .
.

. ,
,

•

- -

.
'.-{, Tratandocse de' obra de erudi,ção ,e :pesqUlsa,� come a,atinge, verdadeiramente a plena madureza dó espírito, se-. sôpro de m:elhor futuro!"

HistOire de Bossert -não ·I.hes bastava' afirmar frivola-não' quando se 'Chéga a v.el' qUe tudo pode'
-

ser dito sem Quando tão, 'altos espiritos proclamàin nesse tom o ;;;ente que é imp�e;tável; conip�tia-lhes 'dizer em que con-
aparato ecolás,tic'o, >

cbm a lingúa Ida:s pessoas:. do mundo, e condão benéfico_'da Aoad-emÍla Fran�es,a, devem soar' mes� siste essa imprestabilidade, expond.o argumentos positiva-
-que o DiclPnário 'da Academia encerra o que- é·neeess'ário quinhame.nt�, as censuras bobas,8 as 'chocarrices alvares dos por �atos ç'Üncret.os. Censuras, :a'éreas, ó-r.gãos de bases.,parà a expres�ãq_, qe 'qualquer pen&amento, :por .�laiS deli- -dós üriticastros' d,e má morte. /

'

reais �não prev,a�ecem.
' J

câCto, .por mais nov:o, por:maiÍs refinado que, sejá";· E con" 'Coroando ;as melhores obra:s àpresent\ldas aos:' c'erta- À crítica.ao ''',espirito acadêmico" é coisa estafUJda.(l".'líá: ,"Que a Aca.demia; conti�,e a ,cumprir- 'o .seu dever, mes periódicos, Par' ela organizados, Ia Academia incenti- ,'Os que ainda'timbram em praticá-la � mesmo com talen,to,I

"que é:·ll1anter.··a deÍicatLeza do' espírito frap,ces em m'ei(l' �

va a emulação dQs al,ttores e consagra-lhes, da mais dis,- o que é.ra�'â; ..:-\alvez estejam a revela,r um complexo'_-IX às ruâ,es: provas 'que Q nosso; século lhe faz-�padecer; pro' ':Jinta maneira';: os ,res-p,ecÚvo� mérJ,tos: <{, •

v.iiin�o das in�Í1i�s' rldícula.s. Quem é. que não sabe que
. ,"

,.

'testa} contrà o. 'grande' êr�()' ,que leva os nosso-s confempO:' Como já pó� várias, vezes .diss,emos, ,f�i Adolfo EosseI:t êsse ,'''esf,lírito', aca.dêmi,cõ", como tudo', quanto é humano"
<

râneos Ia consid·erar Ic�mo abuso tudo � em que se baseia' .

Ulll dos seu� Íaur-eaç!-os. Viu êle cbroadá a Histoire de' la es;t,á�sui-e:ito �s .vici�situd�s dêsle. mundo sublunar.? ....
,a indepe'ndência do indivíduO'; 'éombater"êsse gÔ,sto, do vul- littératur'e allemande, como também loutr:pg "Üv.rós seús, -Dad<\que ri }cademia não 'seja infalível, nem por isso)

-
8'ar, qtle só' entr.ou a,·obter êxi.t'o

.

depois que· ã literatura de es-tud'os,especiais sôbr,e as Letras germânicas, asa· _ poderemos _esquivar-nos ;à obrigação mora) de alegar pro-cessou de buscar o- �eu ideal na sociedade polida.", Em tôo bel': La littéralllre_ allemande au moye1�:âge'; GÕethe. et' v�s p-alpáveis, :írretorquíveis, tôdas asrvê,zes 'que nos aba-das as épocas houve.,umá baixa liter,athra;-mas o gr'�n-de pe: 'Schille1'; Goethe, se.s précuI'sewrs et ses c01ítempo:rains. là'nça.rmtrs' a atacá:','} por êsse lado: Acusações gratui;ta$'Tigo do noss.o sécplo é ql\e. essa' �aixa, li teri!Jl;r;,a, !wrovei- ,Nã-ü há' dúvida que· a aludida Histoine foi honrada com não passa.m' de -palanfr6rio.
f,.i!.ando'se düs no.ssos desastres, Lende ettda vez mais a ocupar

.

a láurea acad.enüa!i" e,m vista do seu valor in.tr�íns:e(\o, ap�l- ';; ,

;-
,

, ....j

«Catannease», à
. � ,'. .

seus
, ,

"

(Contin�l,a)
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rUm emprestlmo'oa Caixa Ec,nDomtCa ".'

. T�/-?'<r�'< -'�(--T ",)". "

"
" """,

,

,

-..

.

'.

'-. .,,' .

E's'-t-a;·"d'o:_·.�a·'afl·an'çar· '�I-�';;, �o-..
,

.•.
=

.. ;c··::E�S�P!IIi,-T"-A:,;.L,tD:-�--O�",
...

", .�
-., 'Osr.aasriDICI'Or'o�:_d.·daO:V..•..i,�e_•.,rmIaP.s'8..

-

Projet6
.

de:Íei estadual autoTi�àÍidó�'o.
.. _

/'

.

.

--,�."" �
� êssa transação,....

�".
.

... ;::_. .
. �,.,'

,\,
-

o deputado Ra;qI' :S'chá·efer. da siç'ão de um tanque e equiparnen- � a.cla�io •. Ofi"elDU .' ua '

._..... tio� ;_ t.na _
--

banc�d_::i<d'b P. ,S.- D., secundado to para um carro de írrígação de, . Joio PiDto.�· i. ' 7 � .
..'

�
-

_

'.'
.

AI d p' t
-

. )0,' di
.

. .

D'-etor·. ·RUBEN'S,. A.' n' ........a "., _!-v;�.v-... DaJId.·_ .... -1I
..!tt.pelo deputado B,az aves, o � .ruas e con ra. mcen lOS, a �(IUI.SI· u-

,

n,lWawg
-._ �,

·T. B.,: apresentou, ontem, na As: sição de um terreno para [ardirn Pr�pr�etário .

e Dir.-GereD,t. 11��"'" - .......-:,_;_. "
'.

.
.

, ,

t>emfbléht Legislativâ o segninte trúb�ir;:o é !res�,e;cti'va construtã,,)" SIDNEI'NOCETI �� - .cm 'J'Nati tí Ih' N'
.'"
'.

Iprojeto de _lei, qUe autoriza o Es· aumento do edifício da Prefeitu- Diretor de Redação: '-Ã�� �.......... �

....; letin'Ul- Vonse· O -. aCiona:,
tado' afiançar um ernpréstirrró ' à ra e muitos outros. GUSTAVO NEVES z, I hona.

'"d ,p
,
·

Pr-eí'eitura.rie Brusque :" 'A lei municipal na 45, de 12/11' ..A:� �
. ..,

c.dti1tIl·
e esqolsas".

"AI't. 10" � Fica o po.g'er 'Exe- 14.9, .v�t�da. ,p�Io �e�-jslativ6 do

I'
-Ó,Represent8.�te: .

' :-=ar=- �1IlrMD '- ....te AlI.n RIQ; 11 (AIN.) ',:.__ O m:.ojelo qu
cutivo Estadual autorizado,' de murucrpao, cuja copra anexamos, A. S•.LA.RA

_

' Rá:P1do &al·Brullelra . - Jomiu. � cria o Conselho Nacional de Pe
acôrdo 'com o �rti-go 21, número já autorizou o sr. Prefeito. Muni' .

Rua Senador DaJ;lw. (O ..,... •• 13�':1\� 8ul-BrOOeJra' _ CuI'ltlba _ quisas e flue é uma decor ceuclu d
X. 'da Constituição" do :Estadó, á cipal a contrair o .referido emprés- " ','

, 'andar . .

.' e �al.. - <, participação- do Brasil BLl.S cont
'-
\.'

afiançar o empréstimo de -trezeh- timo:
.

'."

.

'

TeL: 22-5924 - Riot'e Janeiro .

A�V��._ I'tne.... rencias sobre Fi'slca. Nuc-lear, f
tos mil cruzeiros (Cr$ 30'0.0,00',00), Neste,' �entido o sr. Pr:e:feito já

. .

.
RAUL CAS:AMA�OB ....AU--;_..:••�ca.� ;_ �, brico 'B emprego de. energia atôm'

. i'
"

• .'

•

." •

Rua 'Felipe de Oliveira, 21 - --. --- .

qUe .'� Prefeitura 1 Municipal de en�rou em .en�endlllieJltos.- com .a
<, 80 andar"

- _,A��� OI.� _ l_YDe 'oa, foi o��e�l a�eito.: em _pl'incipi
Brusque contrair com .' a Caixa Caixa Econõmíca Federal de San' , "873'" Sã '-p ..1

• - • hora,.
. _

pela Comissão de F'inanças da r:
• j._' •

-

I-
..

C t
o-

" I
,

°d d t TeL·: 2-$j � o. aUJo ,Autl,.ve.--- cat.lrltlaM .............
.

f IEconômica Federal de
..

-Santa' Ca- �a . a :l".lna� e, �0nsl eran.� . �,s ASSINATURAS _ e ho;;;:'" .� mara. Deu parecer avorave pre

tllrina e aos juros que forem eon- lllstruçoes 'l'eoebldas ela dIreçao N" . C ltal � Uo �... - ,1AIIUa"" ,�extai1do um estudo \)1!ui;; detido· n
. v(mcionados. dêsse estabel'eciinento de c.,rédito,.

'."-0
a ap

C.... to'.oo
7 .� G� _ � _ ,.. qú�stãa' nos turnos, s'eguirttes.d

Art. '20 -- �E�ta Iéi en'trârá eIp necessário s(e �to.rna a fiança do >

4U •••••••••••••

CrA., '''',00 � �� . marcha. da prepocição, o depu�adSemestre •••••••• ... - ......_ __ __ .

v�gor na data da sua: pulblicação, Estado, para·a o�tenção dó em- Cr' 26 18' horU. �
.

., JuraCi Magalhães. O,Brasil foi �

revogadas 'as disposições em cou" préstimo· 'pleiteado.
Trimestre ••••• :.

er. .::, r.:'Jto.V"_"', ttaj&t - IseJaS - li -. presentado nas cop,ferências real'

"trário." .

'Nesbas c,ircunstâIl.cias;." apresen'
llêa •• ; � : .::�; -. • • ••

C', O' c... 'Rápido 8,ul·Bru1lelra �_ .lolnTlle - zadas nos' EE. UU. ·sôbr·e a erier':
.

. j. ',' Número 8vu.aSO •• r ·.vu 13 horas. -: .
I. • _ ,

JUSUFI'CAÇ.ÃO �a.inos b proj'eto de Iei acima., es' No 'Interior" . Jl.áPldo Sul-Brasllefra ...... Curitiba �
- at'ômica por uma de.!egiJ._;ac. chefl

A,p f't' l\1 "'1" d d
- .,'

- ·ehor81. -I 1'" t:t- I' f AI.ti
.

re .e1 um· .. 1.ÜmcIpa .. e per'an o, -mereça o rn�smo a aproo

1
. .\:no •. ;. �:.•.•. ;. Cr' 100.00., QUARTA-roA." ,{ a_ pe o me,n IS a.e a mU'anv0 ·.W

Brusque,�mpenhad; �ÇJ.ue:: e�tá no v�ção dos d!grros Tepr,esenta�tes do Seme�tré .•• : ','" Cr" 80.00 ._}.;"t!:ro c.at...m.n.. '-·.CIIrIaI 1'0 Alberto, professor rla l'sccla �a
'aformoseaménto ..

da cidade, vê;,'s� povo c�tarmens·e, que, asSIm pro- .; Trimeatre ••••.•. � Cr' .35.00 Auto-VIai:60 OatarlMul - .l.-rUI vaI do Ministério da Marinha.

_, :�'�a..'�_nÚtigêílcÚi.de'obt�K",�t�avés cedEmdo� estão, diretamente,,; ,<'1: \ NÚDlero avulso .• Qr' '0.80 ,-'':u��:.o ce� _ LAnU •• ••••••

�

de. un?- empréstif!1o,
.

QS re0ursos pOlando ° çleserívolvimént6 da co' / .' Anóncloa eediante contrito.

,-
8.30 boru.

n-écessári-os para levar _f.t cabo os muna qUe aqui temos a honra de. •• origi..... mesmo nio .� ��!�� Sul:Br,asn�l.ra ..... ,�Uba.
-

em,'pr.�e.rtclim,entols .I
..que se 'p.ro

.

.'pô.s representar. publiCa.dos. não .serão Rápido Sul·Brúilelra - J'olnTll.-
"' , '

" _ -'. 13 hóras.
eÍlcetar. '._ . " ,. 'SaIa das ;::,essoes',aos 12 de maTO_,', cInool"'dos, ',�o Il1o 0rI.It0.... - ....... -

€umpre . d1estaoar, "entre: esses;W .ano ele' 1950. A dirtltlo *10 se respot:r-

I
�� 1It'uq- - Bra8qM -

e::mpié-endiái,entos-......:.n;aior atnpI.itu· Rálzl Sc-haefe,r ." .abillza pelos .conceit'oll le honl. . .

de no .c�lç.a,mint� das ruas, aqui· Braz Alves I' 4emitidos nos artiso.." " ,�uto-V1a!:Io, I� - It.JaJ - li ,��
" "'.�. �". . ,

.

, ' ,
. assinado.. " , � BrIDIqu_ - IftJYa 'l'Naw

TEEREZA AUGUSTA RAMOS. RIZZO
I.. -�!,��.Br..u _ Nrte .._,..

E . • , �.;,.,.,...,...,.."T __ �i
- � horu.

QUINTA.J'EJiR:4
"

' �ii;-: f' . o, '" ';,'" ,ZENO RIZZO '

VI-a''ç"a-o -Ae'rea .&.u<to-Vlaçlo Cat.arlDeue -. 1'tIt<.
,�

.
f·,· ·:--·,<,·�;l?�WJ_'ZéT!AM.,·P: �.1-S-CIME�TO ,.DE SEU\ PRIMOGENITO ". .', " �ru�v�o�� 0Jn�

.. -, .,j':"" +"':,.,. L -;;-:'; '.
i '1- ' . RONALD

. Horárl,o' .

- II-hor. .

.,.t, c�_: .... �'�- "':'-_<' ...;_ , .
. Auto-VJaç40· 0at:ar1nM!H - I�," <_: '! '·.d , .. ,;;;i . Florianópolis, 8·5·50. Se(/unda,.fe,,.a - I hor...

,'.

.

" )WEB,-B:,\'S' ÓR�AMENTÁRIA.s ESTADUAIS BiVL 1948 :.. .Íl7TAL" .;_ 111000 - LaJea .··P..... .l.uto-v1âçao OI.tadIIaIM __
.

Tabarle
'.. ... '-e·hOll'...... " ..

-", As �l�Ib?s ,ê.�,tadHa�f pana- estr·adas de rodagem, fixadas nos orça- Alegre'; _ ." Aut,o.Vtaçlo Oà�c _, �
,mentos, foF;ani ..a,s:segu,iiiltes em 194'8�'

, PANA:IR - 9 25 � Norte -��r.o_ CrtJtQYao _ �,

\i,:2�t,".·,:�j_y,.,.�;?S<:[·' "t
,::.

"

cc

1 1948 % ��"bre V�RIG � iO.•O:'''':'' Nor.ie' ',..:::" GI6rIJ"- � _ 1"',111
't�- ':.I{/;�":'�, c!. ". V(erbas RQdoviárias l} de�esa

_' !,}Il\.�.,L
..

J
... :..'·: ..

·

..0',·· 100A,3�.•·..cl.;:'.._._.;S,UI.,_.�
x

..• ••�� • 7 1/2·hotu. .' � .. J'."

. /,' "",;; J' ',i" _'. ".' ,; ; _ ../." r t..J, " ,......""'�� .. l:JL � , •• _. 11�1O ��.Dii"· ....... -1IriI8ci-"�

"Esc'rilori;o" Te:ón-ico de- ·CODstruç.Õ_es V:lvi's' "orte
-,

'I' r.:.uto-Vla�O'IUjaf - ItaJaS - 11 __

C' ,i
-

,

.

�
.

, T..-ça-:t""
.. I. � Rápldo_ Sul;BrUllelra - JoJJmle-

E R.. I .-TAL- ..... S.I".- - . JoliíTm.� :.- 13 bprl·dso· Sul.Brune·".· _ CurI'ti..... _�g.. eSPQnSaVe . RdPI � -

. C.ritiba - ParaaiapA I hor..., o,
.

COSiA'BILE
".

GAllUCC'1
.

� SarttOtl e RlÓ�':- .:;.-:;.8ul o.te Ltda - �- ..
.

E P r- U. S.· P. ,o. PANAm - 0.25 .:_ Norte . IPIXTA.rma..l ,

,

,S Ã O PAU L O �ÜZ1tI�O"OO SUL - �I" �
_�:=\àul BrMl;l-- NN�

forte '
. Auto-Vla9lo OI.t.II!l'1neaR. - 0aI'I10II

EXECUTAM·SE. SERVIÇOS, EM OUTROS ESTADOS VA1U�' _ i2.301:_'-!Ul -A�t:��O'; ;Catarm-.,.-. í�'I'I](
Rua Barão de Itapetininga, 224' -- 4. andar -,sala 9 fone 3.3893, PANAIR _ 1.4.35 --Sul' ? ..... I' hORa. .

.

"

_

�"

.-
.

.
.

". •

'.

\ '

v

ÀutO-vlB.ç4Õ' ea,w-m- _ '--
ANTONIO ISAAC NUNES

.
.

()tiarta-,�ra -�, é:1(( Mrú.·
.

- -,' .

-

.�-

Rua Nestor' Pestana, 201: fone, .4-6605 IÍ7TA��._ 13.00 - L;aJes e parto 7 =1180 810� -'� -

--O
.

"pre"sidente" Outra _"agradece' ',-'-.' JJ;o- ��8�oderJ." ..�"'2:?= -= �biiüiiü' "á :Miiscüü·
.. ·

.

'.

ii �t�r:· 9al. E�r�COt�as_pa!putra r�cebeu o sr. Governador· VARIG _ H.IO ,;_ Nort. e' ��!�� ,sul.BraslleJrà �u� �. ' secre-tarU' ;

de ONO
; o s a O o segUIn e e egrama�

. PANAIR ....;...14 35 _ Sul" ...

.

�� �: 0IIrWi...
' MOSCOU, 11 (V.A.'-"":-· �TrygvPaIacio do Catete, 9 - Ao acusar - o,..tecebimento da sua:' .

_ "iRt�".iNl _A:�!� . h'
çarta apraz-me agradecer a oferta d.o e:x;empIar 'da mensagem, 0_8,.... J '1' .ill _'

Rápido S�'Br..uelra __ o .JOlnnIe": Lie, secrétário ger·al da ONU, c e

t d d· 15 d b'I 19'50
'

A bI'" L
.

1 t· dA ·T..lL- _ , - o.". ,13 horas. " ;. gou, ho'je, a Moscou, cf com á mis-
apres.�p. a o la : e. a rI

.

a ssem ela. eg!s alva. es-
C rItI1t __ Para.. A Rtipldo Sul·BruUefra - Curltlba -: sãà;.de preservar o futnro .da's Na'

s� Estado e que -lereI ç0m o maIOr agrad?f,Saudaçoes. � ".:011 • "Rio.
.. t�or�r..:'

.
.

çõe�' ,Unid.a.s.i EurICO G��par Dutra. P:ANAIR �)).25 _ Norte�.
�

_ ...u� ,Cá��. � lo1nYSl., Mikail Vavilov, cli'r,etor. do Cel)<
,..,- .• "'PANAJR·---14.35 -Sul '1 _A:tc;;!� _

� _. TIl..... 'tl'O de Infotmáções,d0 MOS00U�e�

Vva' 61-8"0''m)o BÚrléo'"O' " ." "0" é
_. -, VARIG � i2.30 - Sul Jll6)rIJIIIC)(Ilo 0I'Wk>� - Lquu:" c1arou que não tem idéia so])re (J

. 1; I' . U.; .

.

. .. '. 11. li,.. tt.• m' rCIO,., ORUZElRO 00�8UL - iS." .,.:;;. 7/��� sn.q�. ..:.. --... ...,.' tempo- que\ Lie permallCC(;)r� na ca'

.

I d' t
-

.

4
\.

II
- ...rte I' J

l'A=1açIo 'rtajaI - itàJaJ ":KJlr�' pitaI s·oviéticà, \�' I
.

.

::;"{� O O.,S ria 8. grlcu ora "Í
CRUZEmo 00 !UL ....... {"oi' ru.

..

Ifoft Trygve Lie em; Paris manifeS"
/' : fo1 -. ,� _�� ...,...

tou a ,esper;r{ça de poder -se a'i'Ís'.

A'
-

..

'

-

b')' , _..:' ,�", ','"
.

d-' ., .

.'

S�3eta-,et,.o.·- -;,.". '" �re,uo Glória - I..acuM - • 1/'. tar com Q primpin ministro stalin
:.:.. ssem·,. ela' �uerá .' or' 10ft-ria ' -TAL" ...:...13:00 -:- LaJes .. Plrt.

• 7-112 �DOJnNGO � .� e com outras alta, ;utoridade;
.) �
':' .

\- . ..,) o � " ..... -' "I.,' Rápido Sul·BrasUeir. - CW;tlba
. .. egre • horal."

''''--:�Cónvqcámos os ,senhores acionistas para a Assembléia' oRuZEmo ,00 SUL - ,....\..-. -.-----........---,...--

geral órdin.ária qué�qeverá rializar-se no dja 2'0 .de Màio .arte O T..lL1l, li. lTA.lll>
p, Vindouro, ás . .14, hór_as, na séde so�ial ).

.

PANArR - 9.25....: Norte,'
... PrOeuea .. ..l...... (,

VARIG ....L H,60 -' Norte ---...
ORDEM""DO DIA .

.'
.. '; .IUVe·�

, (/ .

�.
.

'

PANAIR - 14.35 :.... Sul LIVR:A.RlA ... , t:..IVlU.JU.I.

Sdobadi!' o. ,RÓÜ "

2 Q ESTADO"':Ter,ça-�eira. .16 dê Maio . de\1950 \

'.'

,
"

\

;" :--..

I

,-

.. .

\

SENHORITA r
'A ultimà' crea'ção 1 em r-etri·
gerante' é

.

o Guars.ná KNOT
EM GARRAFAS GRItNDES

Pre/erindo-'ÓQ está J.

acompan.hando' S inadá
"

10 -Apresentação, 'discursão- e votação do b�lànço
e contas de 1949 e parecer do conselho fiseal;
20 � Eleição do novo "conselho fiscal; .. _

.'
.

3° - Outros assuntos de interesse sóciaI.

-TAL:" -- 8,00 -; Jolll:'-t'U.
Curit.ba r- Paraaap'
- Sánto. '" 11.1••

,�A_',iG .......:"',,12.30 - Sul'

Cresciuma, �15 de Abril de 195.0 "v 'ORUZEIRO'OO 'SUL :..z..qJ'.1I '_
fGQMbe

.

Martha Minatto Búrigo' - Dir. 'Prêsidente
PANAIR - 9;25 -"NQrtê:"
PANAIR - '14.35 - Sul

,-.: -

.

, ....

PANAIR - H ...,_P - Sul
'- ..__ �\DOMCqo'

.

PAl'íAJR-':""" 9;25 - Norte
I...; ".�, OO'&rolo ;.;.. {t." -

- "
-

.. Íl�i;;õRi<i iMoúiLmu()� L
••

.

ALHs
'. Encarrega.se, medJanie Com'_o,
compra e"..ven4a de. lmó-reIL
,

Rua Deodoro 811.·
...�.'.... � .............••..•

,\

I
"T-" -n

-

.,

AVISO I,

-, AG.._ham-se 4 'disposição dos senhorés acionistãs' 07'
documejho de Ique_j;!;ata d artigo 99 do Decreto-lei 2.62s
de 26-9-40. ..' .

'" }

Dr.' CLARNO'- G,
.
GALLETTI·

"A'D-V OGADO
/7'- C�lm. • 01".1

Oo�Ütulgao"li. &oiedad..
NATURALIZACOEB "

Titula. o.olal'Gt6ioló•
v.

�
.-.;' " �

,

�E.crit6rlo • -R••ld.noia
Ru.a Tbod.nt.. t7.

F'ON� lt68

ua�do Alguém. tal'_'IHa__
lheiro dJ,:i1ustnLQllO II.-oima, .....

, Íhe•. em lm1ê.veJ gesto;. Qm -a6lioe do

excelente Apiil1.1ilvO ·JtllOT. lam,w.
OI> V. Si&. de ....reacen�r. ioo�
.... " geotileza,ESTEE 1A11·

. Bi�·o I1EiI APEI1fTIVO
� , PREDILETOI_

l:J.J:ssa� pà1 Sftl;wlonar ,) aluaI3i1l"
passe.� exÍstente !la ONU. .

lO' ' •• ,;',••• _lO ••••••••• ;'. e\,"
••• ': ."

•••••• :.

"cTINTAS PARA .'MPRESSlO
, C

.

P T T � M /A Jt
.......... � ..

-

_
_ .........•.

. -

�

i·__��____.",; �

..

. TíTULO EXTRAVIADo
Para os fins de li\iJ;ei(o Có-

'- 'I ,.

munic,o tér' extrayiaâ,o:' meU

"WufÕÍJ. 718.477,
.

do -.I?Iano' , .

"P.opular" .

,em1Üdo pe.k Cja.
Líder .Construtora

.

no mês de

maió de 1947. _,

Florianóp'olis, IOde inai'o
de 1950.

�
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Vlda�:�o�ial .O!2'A,�> 1:��:���r�G�:;
MONSENHO.t<. MANFRE;DO prestando-lhe as jil�tas, homena: r •.� .,.

�, Economia Rural..

.
LEITE "I

' gens com as qu:ais se solidariaa
I

O CiJt'itor. José a. -Salgado de de Imóveis. Nestas condiçõe�
, Ed.-'a·IA data de hoje e assinalada 'O Bstado". _

i Oliveira, Juiz. de direito da Co' mui -respeítcsamente '�req\l_e'·

:::pelo aniversario, do nosso -

emi'
" _... marca de Biguaçu, do Estado de ,rem a-V. Excia. ,que,' ná Ior- o Chefe da Agêilcia do Serviçu

:.nente coestaduano Monsenhor ] , Fez anos ontem o st:, Manoel; Santa Ct>jtarina: na f_9rma da lei, I
ma. dos artigos 454 e seguin' de Economia Rural, neste Estarlo,.

Manfredo Leite, figura de justa João Estevão,' benquisto operá' I etc.
.

tes do Cod. de Proc, Civil, proca- comunica que, de conformidade
iProj'eção no Cle'ro nacional e rio ,resi?en�é �O�Es!r.e�to, onde

I F,az sa�ber aos que o presente I da em dia, hora e loc�l desig- com à .por:taria nO. 625/47, do sr,
notável trfbuno sacro.' '�,s seus amigos e �amIhares Ihe edital viram ou dele conheci- nados. a inquirição das t:es�e' Ministro .da Agricultura e Instru-

-

,:Residindo há longos anos em prestaram ex_presslvas provas de mente tiverem que, por parte, munhas abaixo arroladas, que ções Espeeiais.. da .Dlretorãa do .S.
,São paulQ, O ilustrado amversa. apreço. 'de Luiz Vieira Martins e, sua comparecerão .índependentemen- E. R.. acha-se aberta"na sede desta
riante conta, "porém,:, no. seu Es- ,.

. mulher ,'Maria Luiza Martins, te de mandato,. pará . justifi�a- Agência, á rua ,Conselheiro Mafra 11.

';tado natal com a. geral '�.·dmira: RUJile O·o· O'as's'ado' . 't t
.

dí i
.

I d
. t'f' d 37, en1l110rianópolis, até 31 do cor:.

"

.

'.

por seu aSS1S en e JU I'C ano: o
i rem. o a ega o, clen,lI'can 0:8.e,,� I .

.�ão dos catarinenses. que lhe
, ... _

"'.' �.'" '-'. '. advogado Paulo P;eli�e, lhe foi

I
de ,tudo, previamente, o senhor rente;' Inscríções pata. o prova

'Vo,tam grande estima e respeito. r: 1 16 D:E )\1:,-\IO .'. dirigida-a pet_!:ção do teor -I'l'e' Dr.'Promotor: Público da Comar .

de habilitação de' classificadores
A sua data natalícia .é, pois, Em 1608) às ·ordens deRobert sutnte: -=- Exmo. Snl'. Doutor ca; feito o Ique,julgue V. Excia. de produtos 'de origem animal e

enseio a- que- lhe envia nume- Harcourt, 60 inglêses ocuparam-ea Juiz deDireito de Bíguaçu. Luiz,: a justificação, mandando citar vegetal com títulos ainda não re

:rosos 'cumprimentos e 'felicita' margem esquerda do Oiapoque, Vicente Mart�n.s e sua mulher
I pessoalmente

os mencionados gistrados neste s-erviço.
'.ções, homenagens a' que "O tendo curta duração; Maria. !'uiza �rtin.s, . bras!lei· controntantes e suas mulheres, As instruções que r-egulam a 1'e-

:Estado" se associa com imenso __: eIP 1803, houve uma sedição ros. lavradores, naturais . deste. se cásados forem, todos resíden- ferida �r.ov.a, bem comó 03 progra-
prazer. na" então Vila Boa de Goiás, hoje Ii!,'stado, residentes e domiciliados I tes em Três Riachos, o Dr. Pro: .rnas das diversas especialidades,
VEREADOR OSNt ORTIGA cidade de Goiás" hav,endo sido res- em Tres Riachos, ne.ste 'mup.ici·1 motor Publico; por precator!a� foram publicadiis no Diário Of.icial

,., Faz anos hole o sr, Osní. O�ti; tabelecida .e, autor-idade constitui. pio e Comarca de Bíguaçu. por expedidas pa,ra a la Vara da do .ESltad'o, de\25 de julho .de 194'8 •

. ,ô.ia, conc'��jJ.lado ,comer-eiante da no, mesmo dia; �Il 'assistel)te judiciário' infra' I Comarca de'-Florian6:Polis, para Floria.n6poli.s, re de maio' de 1950
nesta ��plt,al e vereador " pelo' _ em 1827, uma fôrça hrasílel-, assinado, advogado, brasileiro, citação do Dr. Delegad,o do Ser· Jacques. PlerI�e Brocá - Chefe

·
::P.S.D. a Câmara de. Floriãhó· ra comandada pelo 'I'enente-coro- casado; Inscrito provisoriamentej vjço do Patrímonío- <!g União-e; da Ag�n:�la.
'polis., :

-

.

_ "": I.. " '\ -nel Salustiano S�verino. dos Reis, I na OAB, secção deste, E�tado" por: edi�ais d� 30 dias,' os ipteres:. -11�---·IIII!!Ib-·-----. ExpflllSlvo e JOVial,
. sa��ndO: aVlan�anido' 11'�pI'd�ente _. sôb:r:? 50b nO .435 confoJ!m!e a leI 69�!, "s-ados_ mcertog, paTa' contesta -vonse O,,.:fazer e �anjtel' as. ma�s SOhd�� l\1al?'�nadCi, disper�ou. o inimigo, I de 30·4-49; r�sident�.e domicil�a: rem a presente ação, n:o prazo & ••." q ·,t

•

á .0'.e es�ant�neas a_nllzaodes: � �o:> llprlSlonau.do o proprJ? comand-an.. 9.0 e� Flonanopolls, vem, mUI .:_,de_ 1� dias, que se Segu1r:m ao' =U1;'" ('enl. encl _

fi
.

;so. pi eza o, amIgo sm .r 19a te Tenente-corone1 Escobar ocu- reSpeitosamente, a presença de termmo do prazo do E,dltaI. a Às 9 horas de hOJe, no salao da.·

<conta entre nós com as slmpa· pando a Ponta de Leste, no Rio do V. Excia. expor e afinal--i'equer ser feito por três (3) vezes em Consultoria da RepubIlca, I'eu"'tiás de todos· q��ntos o conhe' Pr-ata. "puas Bandeiras. fóram 1'.8" O Slegulrtte': .• um' d�s jornae�. dã, '. Capital e nem'se ,os mempros do Conselho
<cem, e que, _P0rlSSO', mes�o, ·ho· me-�idas -para o Rio de Janeiro; � a)' que por si e por intenúe' uma· (1) vez :q.o Diario,.Oficial PeilÍtenciár-io do Estado.
je o abraçarao ,por mo�1Vo. da-

_ em 1842 Rafael Tobias de A- dio de' Dorotei� Francisca de do E*ado. Prot,esta-l;1e_ pelo de'
" júbilosa data. .: guiar, Coronei da Guarda Nacional, cSbuz� 'casada coino :Camilo Joa' p6imento pesso�.t d� _; qualq1Jer"O Estado", que, muIto lhe foi a'clamãdo em Sorocaba, 'nresi quim de Souza (irmã e cunha. ,con.testa:nte; sob pena de contes·
§dmira o cav,alhéirismo e a bt;n· dente da: Pr;vi.n�ia· de São Paulo, 'do), respectivamen1ie de, do �e" so ,pelá prova testemunhal é p,e'

.

��ade, daqui lhe envia s�nceras pelos liberais; querente Luiz Vicente Martins, riciá:. Da-se á pl'esente o valor de'
:felicitaçõ�s.

� ,_ .em 1843, na Bahia, faleceu já' faleCidos", (aquela, há uns

71 Cr$ 1.000,00 N.T.P:D. Biguaçú,

.
'" Faz ..�ll'0'3 hoje (} sr· ;. '!\rtto.nio

com 54 anos de idade, o Brigadei- meses e este: a 9 anos), sem dei 22/ de fevereirq de 19'50. (Ass.):Mendes, comercIante n�sta· pra- ro Antônio de
-

Sousa Lima. J:.'ci xar d.escendent.e nem ascenden' . Paulo Felipe. Assistente. Judi •
- '.ça e ,pessoa que desfruta de lar' 'quem, em 1823, durante a Guerra . te vem possuindo ha mais de 30! 'ciá1rio r,q! de testemunhas:
:.g\> circulo 'de ,estim� n� ,socied�- da Indep�ndênda, defendera. gl(). '(trinta) anos, com

. �nimo d_el·FranéfÍlCÓ J�lia de SouzAa" �a• de}Oc�!. .;;.'".� , .... '.;;. l'iosameIite a Ilha de Haparica.; ,

d:ono.s, ,'ma.nsa_

e paclflcam�n_te, i vrador,. resI.dente �� T,res R�a'
C' f'

O t&'stado cumpr�;f:n�n.ta o.
- elIf 1'864, foÍ apres€ntad'o' ao sem mterrupçao nem' o-poslçao J cho, BIguacu.· 2} Inneti- Domm-

r:�NINO �UI ,,�AN�_ JÚNIOR Senado, pel-o 'Viscond� de Jequi' um terreno situado em' Tres \ gos Rodrigues,. lavradQ,r, i�dem,

..
;A data �He �o�e ·tran�cori·� tinhonha, um projeto "de Lei, pelo RiaChOS.,., n.este ..

muniCiPio
..

de. B.I-13') Mano.el}osé Duar.te, lav.radór,-é a ,do amve'�g�no do mteh' qual a es,cravidão fiC'ar�a\e�tillt.a guaçli com a. qrea ,de. ,5ª.931,48� idem, idem. Anexo$:,autos..de�as·
��ente meIlino .R.lJF.,,' y�na J\l-. -[]:o--;,.fi�....rl·e d�'z',ánf)s�. i"'-;' ��'�r' fulétrQ� 'qitt(i�'Kdos; "o'Ú.!ie" pl.ãhtam.�.�iiiênci-a judiciária. Em djta pe

--..JI!I!....�..-IIIiIIÍIII--._.nio,r, filho do &r.HüLViaJía, fun'
_ em 1926, HII!.São,[pauloo;·fale- e tir�m o� meios de. sua subsis· ·tição foí,exarado o -lleguint� des' •..., ."�": f '::' •.

-

:cionárilO dos Correios � Te.légra�, ceu o polític'o Bárão Raymundo tenda; b). que não possuem tl-I pcicho: A Designe'sé dia ,e hora de 1l!50. (Ass) José' B. Sa.lgada.-fos" Dupra,t.
_-

� tulo.de' dominio e posse sobre'o se proceder à. justificação, ciE�n· de Oliveira. E, ,para que chegueO �elquen,-0 a�iversariant�, que André Nilo -Tadasco irrióv.,el'; c) q:ue o terreno em' tes os, interess_ados e ;'0 -Dr. Pro. ao conhec�mento de quem'.:é aplIcado aluno do ColégiO C�· �

�' queStão' Item atualmente as motor Público. Biguaçú. interessar possá mandar passar.tarinehse, será alvo de: signifi seguinJé� confronta,ções: limi·1 23/2/50 (Ass.) Jose B. :s.alga· o presente edital.. com prazo de
,;cativa� "demónSltrações de es�i- 1INJASO rPARAT"O !INlURAA.R

-

ta;se (ao Rorte)pela,frefite'com;do de.Oliveira. Procedida�á jus' 30 (trinta),dias!-A!ue será publi-,

. lUa. "lU '!Í� estradá geral de Tres Riachos, I tifjcação, foi· esta' jUlgada.c por cádo � afixado na forma da, lei. ,

onde 'mede '74 'braços (162,8' me' sentença d-01 teor seguinte: vistos Dado e passado �iie�ta cidade de.
tros); peIo� lado .direito (leste) i etc. Julgo por sentença a justi. Biguaçu, aos dezoiJc dias do'
com terras de Angelo Jacob de ficação para que produza seus mes de março de 1950 Eu" Ara
Souza, ondé . mede 400- braças' dévidos e legais efeitos. Façam-se rai Ro�ão, de Fariá, escrlvao.ODEON (889 in.) ;-. pelo lado' 'esquerdo

I
por; mandado, as cidações reque" :inCerino, o datilografei e subs.

Simultânea:mente (oeste)' ,éom; terras de herdeiros ri�as na ,)nieial, quànto.)loS in' crevi. BiguaçU'j 18 de março de
Ás 17.e 19%,

�
Às 19%, de Manôel Jacó, onde-medé 370 te'Í'e�sados i:tlce�tóSI deverão ,ser 1950..

_'I1ranscof,re hoje a data�de ani' , Sessões das Moças braças' (814
-

m.); pelos fundos _o presente ectifal com prs,z() rle (Ass) José B. Salgado ,de Oli-
'

versário da' gentil 'senhorinha. - Uma his:tória que é um espe- (sul), éom terràs de -João Pedro 30. (trinta) d�as, pUbÍica'ldlf 3 veira; juiz de .D1reit9' .Confer:eNisia Spoganitz, filha da' viúva .Ih�. re_al da própria vid,a! ,Rodrigues numa 'extensão de três vezes em um 'jornal da Capi· com b original afixll;do no lugar.1�dá Spoganitz e elem�nta "de -:- Quatr? gar0tas jovens e boni- \ 48 braÇaS (105,6 mt.) ao termi- tãfe uma (1) vez no'Dia"·}o':Ófi. de costume.,' Eu, Ar..ar�ai Rornfi,p
i, :!proj eçãci na ,Sociedade )testa ca· tas que sdnhav�m oom

amo
ar e fe·

nar,em as.. :

37.
O braçl:\.S pelo lado daI do Estado (avt; 455 § lOdo

I
de Faria, escrivã.Q in;1:·erino, o da-

. pital, ;onde CO:Qta cOln-,� grand e licidape!,. ,

_
. esq'l1;erdQ . e 'G'om terras de Joã,o Cod. proc:' . Civil)', Jjuntando-se tilografei. &,ubscrevi, conferi e' '.

Icirculo de amizade., ,AS ·,4, ,TU�BULENTAS Card,oso, numa\ extensão de 26 -aos autos uma -,-via ,de Cltb, pu 'assino .. -·"b ,es'éri�ão Ararai Rp-,SENHO.t<.A NAZARE:�lO' SIMAS com: . braças (&7.2), no final das 400 blicaçào,. Biguaçu, 14 de Mar,ço ,mão· de Faria.
'

,
.A dilta de hoje� assinala Q. Rathe Von Nl;lgy ...

'

braças pelo lado direito; d) as·
:aniversário da exma. srã.' d. ,;Ng. Progr:ama:, � 5im sendo q.uerem regularizar . BO+'lAte: d'

.

a'
,

c'oi' lá.na',�exina Lima Simas, dignis5i: i} ---:.A JIr!�rcha da Vid� � Nac.! sua posse e'·dominio sôbre o aluo "

. .
'

.

.

.

.
.

lll� espôsa dO' nosso prezado con Preços: � .! I !lido terreno, pera. ação de llSO' rel1@me nacional ·e internacioil�l. f Durante �s' danças foi servido
terr�nE'4o ê amigo SI:. Nazareno' Sras. ,e srita-s:

,
.. ,. Cr$1,20 capião-/com fundamento no ar- Alcançou êxito a iniéíativfl, do jantar ,nas' mes'as do salão."

'Simas, comerciário e,
.

entlisias-- Estüdantes:, f,OO tigO 550 do Código Civil e segun' n'épartamentp ISociÍll do Lira Tê- . Ainda "coino fôra anunciado, o
ta ,"_sportman" muito benquisto. CavalheiI:os: : ,.

.

3,20 do, o processo estllbelecido nos �is Clube,. c�l.1! 'a apr�;e'notaç�o" Lira prlls,tou si.g�ificat�V'a"·hoména·:na 'sociedade lo'cal. �" .. ,. "LIVRE" - <::lLriançás maiQres .rle erts. 454 e 'Seguínt�s ,Cod. PrGc.' pela ,primeir,a v,ez, em nossa: socie- gero' à encantadora s"en.horitâ' Te-'
=

_

"Q Estado", apreseIlta. ,re�pej· 5 anos poderã'Q' entra,r na sessão de Civil: eL,que a União de pOcise dada, da noitada
__

de elegância ,e, reza Fialho, Ra.inha 'da, Festa :,lüs
, �sas �elicitações á;,distiIl!fa' anjo 17 horas, '

_';. I pa'lCa_ usoc�pião pode" ser por- su- alegria -a que se, denominou. Pessegueir�s�, sendo ,a mesma sa�u·ersarIante.
.

..
' '

,' / J ceSsa0 UllIversal, como no pre-' � I dada ae mIcrofone pelo Dr. Joao
SENHO:RITA CENITA MARIA:- ,aoxz -:- Às 19%, 11-s. .- ,I sente caso, na fGrma .do art. .. "Boite d,a Colina".

'

1 José. de Sousa Cabra-I, -Io�ador d�
,SOUZA I SAUDADES DE TEpS LÁBIOS 496 do Cod. Civil; f) que, segun' Com o saJ,..5,o modific.ado em.seu clube. Após a'Rairiha agl'ad9ceu a

�l�i ,hOje a data nata�ici�/ d� (Tecnioolor) I do têm decidido os juizes e trio ambiente, teve_ início, ãs .2{t hora�(1 h0roo.nag�m, dirigindo�sê, todos, em.-g:ntll senhorinha Ce·n'lta ,Ma i. com '

bunais ,do Pais', ao usocapiente com a execuça,o d,os lJliU:, moder-
I seguIda a mesa onde a srta. Tere-

rl•a Soq�a, dileta filha' do sr. Esther' Williams, Johnny JOhns-;:"'só éabe a prova da posse conti. n()_s. boleros,. fqxes ,e sambas; peJo'; za Fialho se encontrava em C�IP-'Oe 1.1,�àolfo Souza.
..

- Ilo�, Jimm� ,DU'ra�te, L�a2-1r�tz Mel- nua e paPlf_ici 11d' imo�eJ, COIl! ,e:sple'ndidb j�azz do ,Lira, '�:Õ,:Hhán- ;,panhia _?e sua ,exma.:;genit(!)ra: s:l!�
.

O Estado," . fellclÚ!,a, ac3S0' chIOr,. XaV\ler Cugat e sua orquec;- -ânimo. de- dono, por trmta (30) bada pela voz suave de TlI:hu. �s, do, ent�'o, �elo pl�q0 ofelQc\da
" -elan�o',se ás nunieríq�as denwns·1 tra. (

,

' I anos7'7dispensââos .Os ·,r.�q1,Jesitos danças, desde o início, se

reVeS,tiC111,IIJ:a:
taça' de champ'agne.'

.1raçoes de apreço que. serão· f-ei' 1) - Esporte �m,Marcha - Nac.' de justo (titulo e boa fé '"(Clovis ram de grand,e animação.·-
. '.

'

.

.

tas á jovem. aniversariante_. 2) - ,Metro Jornal· - A�ualidades Bevilacq'ua, Cad. Com. Vül. 30) ;
. Ás 21 11-O'ras, C<Ol110 f-ora anuncia' 1; ·:uum <a,�bient� de deSllS�d[l,

, SENHO�NHA ,EUGÊNIA Pre({os: ---:- Cr$ 5,00 ·e 3,20 E .,'como ?s autores haillm Satis- do, den:-se a apres�ntação '�o consa-I ,a'.egr�a prolongaram-se as danças
.• ,FbRiREIRA

.

"Imp. 14 anos". feIto 9>dl.$posto no 'ártigo 550, grado lIlterpre'be, .�nte:nac!{)nal _de I até as 24",h?ras. '

..

Passa hoje a. daté! de aniversá , .. ' do Codigo Civil, querem 'lhes musi'cas de danças - Ca·rlos DIX, I Dad9.o eXl-�o alcanç'a-d,o e a cor-
t1�. da senhorinha' Eugênia Fer IMPERIO (Estreit.ó) Ás 19Y2 hs. seja: reconbecida dita posse, ·a·. qüe dep'ois.,de canlar dois núme· respondência dos associados Id,o Li-
rel:�a, fino Ornamento da nossa Sess_ões das Moças (. fim'de :adquirirem o dcinüni6 rQs para os assistentes 'passou a: ra, seu Deparlamir;nto Social faráSOCIedade e filha do 'saudoso MATRIMóNIO IN'vERTIOQ peLa '�-presc�ição trintenaria já cantar para dançar, iem que /fôssc

.

r,ealizar, pelo mel1o::! uma v,ez por1>tofesS0r Egidio Abade F.err�jra.. . cóin' ,I 'consumada/ medi!ante' .respei-,·repetida, uma música, s·end'o o

I'e.) mês�
a "Boi-te,cta Colina!! e; sempre

l.�,�S_St:as. ��merosas al��guinha,s I Caróle Landis e,John' Hubrard. 'tavel sente��a de' V. E�ei�.· .iP!e1}tório �qua,sle )(!U'e inrejr�mtnte q,:le. fôr �,os��vél�. a ,a:��'�Sf'l�taCJi;(), �DVlarao
.

c,umpumelltos, .. . .. ,

<
. . . . . . . . . . . .. para, transcnçao 'IliO Reg!st10 ,��ovo',' . da uma, L0vl.lade a.j tt .. ,ll.ca- e üe.

•
..

'�Pa,ssa, hoje, a datCnátalicia
'.-do tenente. da PoliCia Militar

� 9ilberto da Silva, a· quem abra'
;

<Çamog cordialmê:rÍte, desejando·
lhe feliz aniversário.

'

HITZ

Cine-Diário

;)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'-RA[!)I'OTERAPI'A
'� � , '1 r.

RAIOS X
DR. ANTôNIO MODESTO '

AteDde. diàr�eD.et DO Hospital de Carid.de ',-' �

,

,

Dr. Polydoro E. S. _Thiago
.....tor da Maternidade e médico •• '

Médico, e partet..'
, Hospital de Caridad� .. ' Hoepital 'de caridade de

CLINICA 'DE SENHORAS - CI- riaDóPolis; Assistente da
RImGlA PARTeS I' Maternidade

Dta8nóstico, controler.e tratamento ,)<lenças dós órgãos Internoa, eue
lIPflCializadó da ,gravidês. Di,tor- claltriente '«Ío�, coração e 'vasos'''
M� da adolescência e da menopeu- �oenÇu da lirc;lide ê demm 'alaJl.

'

.. Pertubações menstruais, 1 'l�".. dOIas internas
"

lIIaÇ6ea e tumores do aparelho geuí- ;liD1ca e ,cí�ur'giã- de íenhorae _,

liII feminino. i

Partos
Operações do ntero, ovlriOl, tram- fISIOTERAPIA _ 'ELECTROCAR�

,

,.., apendice, hénúall, varlset, etc. OIOGRAFIA, -, METABOUSMO
Cfrorgia plástica do perineo - (ruo ,BA,SAL "

....) '. '.{ORARIO DE CONSULTAS:·_;
USISTENCIA AO ,PARTO E I:>PE- D1àr1amente,das 15� 19 hc?

RAÇõES OSSTSTRICAS ,rg ,

lJoençu gl'andu1àres, tíroíde, ,ová-
"

CONSULTÓRIO:
ll'Íot, hípopíse, etc.}' • ,

'

Rua Vitor Meireles no 1.
lutarbios lIle,rvoaoa - Esterilidade Fone : m'atiuaJ 1.702
- Regimes. .RESIDENCIA:
"EoDllultóIlio R. Joio Pinto, 7 - l'sL
IM!
RuM: R. 7 de Setembro - Edit.

Enu ,8 SOUl;a - Tel. 84f1.' ,

Dr� Gue.rreiro di Fo�sec, Dr. ,�. Síntael.,
, ,,&peeialiÍlta E-I'ormado pela Paculdade N8\!lo-,
.,.UeO' .:;_ Efetivo, do Hospital ,d. Dal dé Medicina da GnlTel-"sidade '

Caridue ""' "�' do ,Btas1l) 1 '

l' .niI'n"IDOS .,- N.,A,'� I'Z e G' A � II6d1co �r concUrso da, Ala1steD·
vu Y ,A:n A.n" ela" a ,Pirtcopatas do: Dl8tr1to

d
,

' 'QANTA" . ,

". Pederal
, Tliltamenlo e' Qperaçile. 8]t·interno de Hospital PsiquiAo

Residência: Felipe Schmidt, ,81 ." ,triCO 3a ����m1k:t��:cIir1o
, . Telefone: 1,560 . '

8]t-1Dterno da &anta CSS8 de MI·

Consultas: Pela manhã DO H080ital O=-:m�IO�.!.�'=8:.
:,( tarde: Rua Visconde d. Ouro' NBRV08A8
Preto Do 2. ,.' OODSUltl7r1o: JIdiflc10 Am6Ua

fi á• D 14' 17 h .eto - Bala' I.
or no: as 'li oru. Beáidlncta: Rua Aha-o de ou-

D 1.. 1 S' P
Talho,'10.,"

r i ton' 'imone ele'i" T��O�!: U 18 !lor..

Clinicá Ciriirgiea
. OonsulúSr.1o- - 1.Iliá. •

••le.tIu, de" Senhora. :; ,�td6ncta, - 1.105.

CIRURGIA GERAL, "Dr. Má�fo'We�ndh.u�é,!
•... Servi d Pr

,- 61IIIIIa 1Ii6IIea' de aduláJe e �'
..., ÇOS- OS ofessores Bene- OoUllltórto - Rua .ToAI> P1D�. lf

lIeto Montenegr()", -e Pi-r�iilie No- Telef. M� 169
• (S---c--C' Cnáulta da. 4 i. 6 lIIoru

,guelra ao Paulo) a.tdllicfa: J'eU" ScIuQü .. II.
Oouultas: Das ti ia t7 horu !1'eId. III,

'

Rua" Fernando Maebado. '10 D 'p r F.

r. eu O ontes

Lins Neves

Dr. Newtonrd·Av';I�,
Pnqia geral � Doenças de 888110.

raa - Proetologiá
,Eletricidade Médieil

Consultório: Rua Vitor -Meireles n.
U - Telefone 1.S07 "

r CODsultas:, Ás 11;30 horas e • tato
,

�. do 15 horas em diante
, Residêntia: Rua Vidal Ramo. a.

• - Telefone 1.421' '; ,i

Dr,. M. SI" C��llcinti
Cu.üca e:EClaal1'&lllellte de iIrfaatu
2u, SaIcIaDha MarlIIha, I'

TaIefou ,)l, 113

Avenida' Trompowskl .,
Fone manual 7S.

lOr. Roldão' Coiuoni
�, . �

CIRURGIA GERAL - AI,TA CI·
; tURGA �,MOL:tSTIAS Da' s.

NHORAS - PARTOS,'
Wonudo peI& Faculdade de Iil..u

�, da c ���ldade de SIo Peul..
onde foi ali�lste'ate por dri.,. __ da
'Serviço, Cú'6rgjco' do Prof. ' AU.ta,

Cettlli N_, ,

Cirursl' do "st6mago • m. eIrnIa·
rea, ,Iateatinoa delgado ,e 1rfU1IÓ, ti.... ·

.

de. ria., pt"Óltatã," beld'" lItero,'
',"rioe e trempe.. VaricoceJe. Jd4n.

eele, 'nrttee é, bernu. ,

Cotmllta.: Da. 3 i. ! lIoraa, • na '

1'e11,. �dt, :U (alto. da cu.
Paraieo). Telef. 1.Sts

auldhcla: Rua �ea J!III#-. 171;,
-

TeId. M. 764. M,

, Clinico e operador
Cnnlt6rio: Rua Vitor Mdrelel, III.

Telefone: 1.4Õ!
Caúllltu du 10 i. 12' é 'da. 14 a.
., .... Ilaidéncià:, Rua Bla--.

22_ "- -Ttlef�,: U:IfI

DRA. WLAI),YSLAWA. WOLOWSKA MUSSI
. , / '.

I, -, e

DR. A-NTÓNIO DIB MUSSl

:�. 'Médicos
Cirurgia-Clfnica

.

Geral-Partos

, ,

--'-.!

Serviço ,compJ.e'to' e especíalisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico 'e tra-

tamento.
-

COLPOSCOPlA_ - HISTERO _:_ SALPí'NOOGRAFlA - ME
TABOLISMO BASAL

-,
.v

Radioterapia por ondas curtas-Bletroecagulação
Baíos Ultra Violeta e Infra Vermelho.

,
Consultório: Rua Trajano, nO 'i, 10 andar, - EdUicio

do'Montepio.: ,,'
Horário: Das ,9 ás �12- boras - Dr. Mussi.

Das 15 ás' 18 boras -'- Dra, Mussi •
.Resídênoía - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

. .\

... -_. - - _. - - - - - - _. �'- - - - - - - _:..- 'M-- - - - - - - - - - - - - - -- - - --

-:COOPANIllÁ""lillANÇAWjjÃuôJffi)A""h,"
U

Fundada em l870 -'Séde: BAHIA
INC:8NDIOS E TRANSPOR'.I.'Es

,

, Cifraa do' Balanço de '194'

,
' CAPITAL E' RESERVAS o .... � . • . . . . .. CrI 80.900. fl06,30
Responsabildades ...•.• � .. o ..

-.
... �... CrI 6.978.401.7!iá,97

Receita .•..•• . ..•.• '0 •••••• o;... CrI 67.053,245;80
Ativo '

_.. CrI .142.176.603.80
Sinistros pagos DOS últimos 10 anca .. :. C ...� 98.687.816,BO'
J�esponsabilidadea •..... . ,� •.

.;;...... Cri 76.7S6A01.306�0
i ',(

_

.

, > Diretores: '

,

� Dr.:'Pam'pbJlo. d'QtJ.ia ,Freiré :de"Carv.Jho, Dr. Franci8éÓ de 86,
t • Anisio M,aM01-ra" Dr. JÔiul�im "Barreto ,de Ara6j�

-

e 'Jos' 'Abr�a.
�.-..._-_-_-_-.-_-_-_-_-.-....-_-.-_._-.-_-_._-_-_-.-.._-_-.-.-.-....,_-r--_-_-_-_-�-.._.....,. = • _ iii

.,
/'

t 'i

, "
,,' lL�

-r; r, (

. "

"

, r

',.

,T.ronapolrt•• regUlar ... �/ corg c.

, "

(

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO

II
Edificio IPASE - 2. andar

1Caixa Postal 260 .•

,

Florianópolis - S: Catarina ,

) "

'

Vende-se
Uma casa com bom terreno"
situada na Rua 3 de Maio na
Estreito,

A tratar na mesma

'UH.. i"KANCISCO CAl'\1AJUl

,�TO ,

, Advoga�o ,
'

Escritório: Rua Felipe Schim1dt
21 (sobràdo} (Alto da ,casa "O ,:

, Paraiso") :.
.

'.

Residen<::ia:'nua Alvaro de 'c.r-
valho, '36

'�' , . ,

Floi'iarl6poll8

,

.

..

slo�_ FRANCISCO, DO· 'SUL" ,·para NOVA- '.1011
,

Informagõ•• como. Aqent.. ,_.
P'lorienóPoJiI" ' �C.rl')l H,oep.ckeS/A -,.or- T,eleto�e 1.',212 ( En:!. telel·
Sio Franci.co do Sul-'Catlol Hoepcke S/A "-CI- Telelooe 6 \lOjR�,�ACft

O·' 8,lhlo·'
,

< "VIRCiEM ESPECIALIDADE"
'CJ�,WETZEL IND"USTRIAL-'J-,OIN'VCLLE

,

'TORAN A ROUPÂ BRANQUISSfMA

I
i

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ,�TADO�Terça-feira. 16 de Maio de 1J5J, ,5
j

,

de ieais ,Serviços
.' :ti" i

Uol�'ti;vidade !"

�io·�seal·a 'Almi
a,ole -Saldanha
ondres, 12 (V" A.) - o navio·

la' "Almirante Saldanha" vísí-

,três portos britânicos; duran-

o cruzeiro de verão' em águas
op�ias. Esta noticia . 'féli for

ida hoje, á imprensa pelo' Almi- •

Lado, bri,�'ânico. A pr-imeira visi- ,

erá a Barrow, onde o navio per

ecei'á de 4 de' junho a 11 de

sto, para reparos. A seguir, vi
rá 'portsmouth, de 1'4 a 18�
's�o'e New Gàslle, a 18 de set�ill

"

1,\

,

a J
"

Cifras� qu.
-

CONFIANÇA
\.:si"gnifi'cam PROGRESSO

.'
SOLIDEZ.

correspondente a o 'Exercício de 1'149
. 'teRs' �" ,

170.112.111,80., ,/ "

·885�\1-1{j�·391·/jO �""::'�'�, .. , � '." l:� .: -. ��t
. r(�_ .. r 'f' '1'_!'-;1�-'�.··..�r4;� ,.co

13.193.110,30 i
83'.471A19,70 ).

1

somente em. 1949 .••••• ; •••

desde .1929 � •. � ..••••.••••••

I '

.
I

Resun:-o do' Bàlanço da SUL AMÉRICA CAPITA1IZAÇÃO�
..

,

Pagamentos aos portado-.

{res de tf tu l.o s, por Sor

tei?s, \ Res�ate,s e.Dístrí
buíção de Lucros.' .. ,.... .&i ueo .,DOm"8,s,�'máis

" ,.' '," , r

amosos do mundos
Um jornal suéco realizou,
ecentmnente, uma "enquête"
ara .saher quais' os cinco no

es mais famosos do mundo

e após-guerra. Depois de .um "

írduc e dificil .trabalho, pêde/
finaimente chegar a: um resul-

/

ado satisfatório, publicando
segúinte lista;

,

1° Penicilina; 2°" energia
QLômica; o.P televisão: 4.° ra

dar, e, por ú','imo, Virilase, um
produto cientifico brasileiro

que/vem prestando
-

vali0-
'80 auxilio no tratamento 'neu

ro-müscular, pois. é um alia .Io
notável no combate à v.e!hi�e
'])rec.oce e um excelente tônico

-para homem e' mulheres .ido- ,

�OS. Vidlase, um produto do
!laboratório Jesa, normaliza à's
funções sexuais: .vi�ilase ven

de-se em tõdas as farmácias e,

drogarias, Pelo reembolso. Cai-
, I � ,

xa ,P.Q&�al, 3383 Rio,
'.

Distribuição de Lucros

aos Portadores de TÍtulos
\

.�

{somente em 1949 ..••••••••
desde 1939, .....•..• : ••..•

{ ,137.841.688,00
1.213.944.400,40
1.290.063 096,40

Reservas_,Matemáticfl.S, ..
aumento somente em 1949 ..
total até 31 de.Dez. de 1949, .

,
.

• Ativo Real da Companhia em 3t de Dezembro de J949, .

r
�

• '_Pc

,

Valor dos Títulos emitidos e-em

vigor eul. 31, de Dezembro de 1949. ,; •• , '..... 12.302.935.000,00
.

' .. . '

'/'-\.:

·1 A,f I V oDEMO'NSfRAÇÃO DOS V ,A L o R E S 'D O"'.

"

.

"

Apólices da Divid:l Públ:ca e outroS Ti' ulos de Renda .•••••..••••

Empréstimos sõb're hípo,tecas, titulos da Companhia e

outro.s 'veilores garalltiC:�s , .... ,' ..•.•. � •...••

'

..•••••••.•••••••••

Imõveis em centros de grande volor:zoção ...•••••••••.•• ! ..•.. .-..
D' h

. BC' ''..-
ln elrp em, ,altcos. e em a,� " .•.. , � � .

,

Outros va!o�es ',' ." . , , ........••.••••....................

318.{>33.543,30 '

565.232.718,90
326.449:924,20
43047.738,60
.36;629.17,1,40-'

. \\ -i
. _'.

•

",. •

PROGRESSAO DO -ATIVO �NOS ULTIMOS 5 ANOS
•

<, .'
Em 1944 Cr$ 625.203.197,40' * Em 1949 Cr$ 1.290.063.09�,40 "''\,,,:'

SUL AMÉRICA.· UlPITJLIZ4ÇIO,
.

S.l
'

,
,

" ,

, .

.�

\

recomenda ao público seus títulos ele economia

PERíODO MÁXIMO DE' 'PAGAMENTO: 16 ANOS
[

'..
\ �- ........

"

t,

-,

(" ...

" v..

i
.

.. l

',j
." l'

.. �.

. ':,

... ,

.�:,.::;��:�

"

. '
�, ....

SUL AMÉRlt:A CAPITA1.IZAÇÁO, 'S.A,

C�lxa Posta!' 400 -, Rio de Janeiro

Queiram enviar-me, sem compromisso, ·infonna.ções, completas
sõbre os títulos de S:ulaca1!'

"
' ,

'

Sucursais, Escrítórlos, Inspetores e Agepte,s
em todo ó Brasil, à, disposi�,ãO do públioo,

para informações e aquisição' de. títulos. r,
;.,

�

/ :=���:::::::::::: :::::::::::::':::::::�,:::::::�:::::: :::��:-:::�:: ,

Rua.-e,' N'�' •••••. """"'r.·'·' ..••�
••••

\ '

••••••••••••• :•••••••..

*
; ,"'(

Sede Social,-::-· Rua da_ AIIAndega,,4i

"a Nal!0l�s, pereg�inos'IEleiçãO Oi T�rquia,
braSileiros �

�NKARA, 11 _(V.A.) - A .mais
-

-

agitada campanha e�3itora.1 da 'I'ur-
, .r

-. >

'
, 'N4-'POLES, P (V.A.)' _ O

v,a,porl
Santo. .' quia foi encerrada o-ntenL,à ��ite,

"ova v·lt6r·108- d'A. 4'118'n "brasi.leiro.,. "Pedro II'.' atra.co� nes-
,

A representação.' é' dirigida, por for�'almente. A. "nação yota.rá para

.11, � .'
ti' te porto �om 500 peregr-inos que monsenhor Augusto Alvar da sn ,um novo governo no, proximo .

do-
,

Lond�es, 12 (V. A.) �-O gover,no vão a Roma por moti�o /çlo' Ano ira. "

,.

o
mingo, mas a iloya lei eleitoral exi- "

trabalhista conseguiu esta noite: .:-:
.'

� ,� . ge que a campanha sej'U' ,encerrada

"rlerrotar novamente ,os, côriserv,ád'o.-"
' . '

tres dias antes do 'Ple.ito. ,O pres.i-

,,;res, pe1,0 resultado de '260x252 ,vo- , A' 'u'la',s': 'P'. 'ar":t',1·C·ul:a·... ,re,s'� ,,'dente Ismet Inonu, 'ohefiando .o seu

"tos. Partido Popular na campanha, de- ,

-

_-
; -_-

..
;-;',

.

_ "

"

',' clarou a: uma lDulUflão em Bs.tam-

P!"efel3sore� :l��dro J. J;3o�co, e Qs,valdo F, de ;Melo (Filho) biII: "Depois de cinco anos de lu'
.

,LeCIonam-se PORTUGu:�S E MA:TEMATICA' ta, estamos entrando numa nóva
,

" ,P,reparam-se �andic;latos, a; concursos eI:a, que pr�duzjrá, 'novos frutos: '

Tratar. �s 2as.,
. 4�s. e 6as. )eira�' dàJ� 17 á.s 18 hs. à Em t.od�s, os meus disçu;�os da

Rua Trajano, i �6 '(Sl,'lde da SOCI�dade'XX ,de S�tembro). ,,-' campanha, "tentei expliéar as! con-
:

"

-'
'

*'/ ", � \', � _; ,'\ .: ,: . dicõfis neces,sái;rjas 'iw :es,tabel,eci-
, . ' I.,

.

I, l' ,

'.�nto' do reg.ime demooratico. Ó

D
'

t ., d P' ,bl
'
mundo ,ainda' nos vê com ceFta

ep.ar amen O
'

.

e ,U ica ����eita, mas tambem .úo� espan-

;fl U-
-"

di 'u - PI"'" -

'- b governo' de; Inon.u esta. luta�-

r"a.rteira de adv&OadO l�es " e 1,aIO- anfoes do como mmca, pOl' sua sobrevi-

RIO, 12. (A. N.) _ O dese'm!barga'
veneia. >O poderoso Partido Demo-

� dor ]<'rederico Susse,kind, correge· / 13 Sábado � Farmácia sto. Agostinho :- Rua' Conselheiro cratÍ-co" líder,ado pe�,) ex-premieI' '

••••

',' dor da Justíça do Disl'rito Federal, Mafrá. '.'" . -' '�'�.' Celal B�yard,levou-o a - esta lpta Se ricos quereis fica,r'

ate\l,denclo"às pOIlclel'ucões do' Gon- ,14 Domingo - Farmácia Sto. Agostinho � Rua ConseÍhei- que mUltos, observadores' prédi- ,De modo, tacil:elegal
\

"

'selho da tJrdem liGS A-dvoga,dos do ro Mafra \

.

'

"
lem resnltará numa �provarVeJ ma- ,Fazei" hoje uma;' inscrição

B
.'.

O
" Aoria nestas"eleiI'5es. -

'

M
.l'asil em oficio de 28 de abl1il ul' " 2 Sabado - Farmacia Esperança - Rua Conselheiro Y

� /' Credito utuo·Predia

'l�ll1:o, reco�nsid,erou o aLo que nega' Mafra.'
' . . . .. . .....••

bd'ade expedidas' pela Ordem. PaTa
'

. 41 Do:qlingo � Farmácia Esperança.....:;, Rua Conselheiro NEGOCIO URG:eNTE

,.Isso baixou o magist�ado o provi- Mafra. 'r' , Vende-se um Nash, modêlo

mento n, 107, determinando seja 27 Sába�o - Farmác�a .da Fé -;- Rua Felipe Schmidt.' ,,49,
com 9.500 ki�9metros, �om-

a mencionada carteira de,advogado 28 Dommgo � FarmaCla da Fe � Rua Felipe Schmidt. pletamente eqUIpado, por ...

receibida como documel1>to compro' �.

O serviço not�rno ser� efetuado_ pelas Farmácias sto. An-I Cr$ 90.000,00. ,".
batório de idenlidade,

.. - tomo e Noturna sItuadas as xuas Joao Pinto e Trajano I Tratar com Delambert, prm
_:-__-:-_�------------------:�-.---,;'-- cipio, da �eta dos B:(rreiros., '

Caixa Postal 400, ,

Cidade •••: �� • :•• ; , , , . 'Estado, ,

'
.

Che,gam
'- '

RÓpido �alívi(, 'parÇli: '

-

�'dOreS n.���o�tci�jd,�r.s -,
r

'

reumátic�s;éonhis'õei,
lumbago, torceduras,

. ""t-'

etc. etc.

Emplastro_ Sabiá

JOHNSON
Um produto da John.on a Johnson

- ,

.. ,. . .

--��------------��---�

\ 1I.lta. felieldadt1l! pelf5 _�e1a"'"

to lIIe deli filhinho!
_

Mas, 1110 eitque.;ta., fI.O o .@lh.,

,resente !ilara (l H. ""PDlPOLBO'i
'. nm" """"l"':'(jt. �._ ·ClllB:Dl'l'iC
altJTUº PJlJIDU4

� ," -_ --)
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r. o KSTADO-Terça-feira', 16 . de Maio de.1H50
�

.

.

.

� ,

6'
� "

�'m' P'
·

-.

al'�aram·· ··'.·
..
�·-D'a·:'U'',·1'3,' '--ft''!Im''�:O'S,"��.'·'·�e-�ys··IU,dií..

e

.. ,.,.••
,

........
, �MilÍtt-Jeüis'Clulriem ·S� 'C,.tarita-L I. u ,1'0 UU Deverá chegar a esta capital 'pes locais 'de Joinville, encer:.

Continua mal o Paula ltamos leja. Muit;t' ardorosídade, bons. para O encerramento 'dà pefeja. amanhã, s�b o patrocínio da '�e" rando, assim, sua grande e mag.
neste Ano Santo de 1950. O· trio lances e uma pequena dose de "

Os melhores no 'Paula. Ramos .deração Atlética Catarinense, a rna- hifica nemporada pelo Estado.
color ainda não c'onhecetl, a vi- técnica satisfizeram 'os. assisten- foram Ivan, Minelà';" Verzola, ior equipe de voleibol' feminino do de Santa Catarina.
tória, so o que é de extranhar, tr-a- teso Foi uma luta equílíbrada, re, Naldir, Careca e Ar! H. Na' equí- Brasil - Minas Tênis Clube. .Em FIorianópoUs' a.. grande
tàndo-se do campeão de 47 e 48. fletindo com fidelidade a conta, 'pe do Paysandú todos jogaram ,.Finalmente a �AC chegou a equi:p� das Alterosas jogará com,Perdeu para o Avaí por 5,a 3, gem final. Muitos ':shoot's" dé 'muito bem. um acordo perreíto com a díre- a .sintpatica e -valorosa equipe
para O Carlos Renaux por 3 a. 2, longa distancia obrígaram os ar; Com muitas falhas, sendo, que torta da aristocnitica associação .do Barriga Verde, que tantas gío
para o Paysandú por 6 a 4, pa- queíroe a suar a camisa. fi,'m ver, deixou de punir o jogo .víoíento, da capital) míneíra para uma rias tem dado ao esporte te
ra _o Canto do "Rio por 4 a 1 e dade os três guardiões deixáru111 _dirigiu o nréíío o sr. Newton temporada em _santa Catarina. míníno de nosssa capital. A equt,
agora, vem empatar com o Pay- passar autênticos "frangos'!, is' Monguílbot., A equipe de voleibol femini' pe do Barriga Verde já inte,!,sifi-'
sandú por 5 tentos. ';; . to nos ar:remessos dé rõra da Os Iquad/rós jogaram assim for- no do �inas .é ,'simplesmente, eou 9 Stu' treinamento .para eIl-'
A equipe que ante-Ontem fez .área perígosa, O primeiro tempo ..

mados: .- ,. letraéampeã' mineira, fatô '({lI(! rrenter � grande equipe vtsítarr-r

frente ao Paysandú, de Brusque, ::tel'minou favorável ao Paysandú. PAULA RAMOS'_,- Arí r (S.Tia· por "si sÓ diz da excelente cons- t,e Ique terá, sem dúvida, de em
_ao que parece não está mal cons, pelo escore de 4 li 3. Os 10 gO'àl�, gd), '�àléú e Nenem; Minela. Ver' Lituição de sua equipe. pregar o melhor de SeUB eeroe-

· títuida, Possui bons valores que j foram marcados por .Chadéco· :sola ii �van; Julinho, Arí'II, Amé, A equipe de Belo Horizonte-de- eos para Ievàr de ven-cida a equi�
com um' treinamento mais .efi- (3�, Heins e Betínho, para os rico (Baiano e depois Mandico), verá chegar em avião da carrei- pe loeal, que se encontra em tor- .

caz muito poderá fazer. Domingo t visitantes. ..
e Júlinho (penaltY)',· FornérolH e Caréea. '�'. ,ra estreiando -no dia 17 nesta C3-. ma e�plendida. '.

.

'fomos' ver o amistoso entre tri- Fornerollí, Careca,'. Carion] :(co'n· .

PAYSANDÚ ��Ludiriho, Orí- pital. No dia 18 faFá a segunda e Acreôítanios, ,SjinceraIpe!nte.,.'
eolor da raia de Fóra e o alví-. trá) e 'Ívan" para OS liicai's: O ou-e Renor; WUimar, Ar! e Ca- ultima exíbíção nesta capital.'

.

que o-B; Verde saberá: enfrentar
verde brusqcense. Não podemos tento do empate ,foi obtido' por chaça: Betinho,' Nia.tSciment0, No dia 19 enfrentará; em Brus- com destemor a equipe mlneíra..

.

dizer que não gostamos da pe- [van quando' faltava- UIl} 'minuto Çhadéco, Heinz e .Ch-ico. que. a equipe do, Bandeirante. Teremos, ao certo, um gran
campeã catarínense. A 20, Io de e valoroso público que sabe
gará 1 contra o Iearai, de Itajai. rá incentivar as moças,de nossa.
'tfo <!La �1. rumará, para B,�tJnl;e terra; nessê grande cotejo, aplau
IJau. No dia 22 jogará contra o dindo, também. as 'belíssimaS;
Olímpico de Blumenau. No dia 'jogadas d-e nossa visitantes, que.

23 rumara para Joinville. No tanto desejaram conhecer San-"
.

dias' 24 e25 jo�ará contra. equi' 'ta catanna.
----�--------�--------�-

Direção de PEDRO PAULO· MACHADO ' �

�

T e 8'"0 B ao-co Sensacional /'prova de Ciclismo,.
d n- ·d

._ ·

d t aa· r. 'O Oal1te,· O 10· aio a Dan VIU,
_ �rro �.. IÚõ, 15 (V.A.) -- o segundo Deverá realizarse no dia 21 parte' da .patrocinadora que é

O esquadrão do' CaJ;lto do Rio, de Dolly em canchàs �arl- jOgO pela taça "Rio Br,!nco" do corrénte, nesta capital, o a benemérita Federação Àtléti
de N�teroi" realizoU sábado e do- nenses,-veÍlcendo seis' e empatafi: foi realizado-ontem em São Ja' terceiro circu)to ciçlistico dk ca Catarinense, numa dieIDÇ)ns.·
• mingo, em Blumenau,. mais doiuriia. A maior vitória foi as-' nÚárío, t�ndo os brasileiros der- Florianopolis, na distancia de tração de,_esforço e boa vontá-:'

·
duas exibições, - enfretando as si_nalada ante-ontem contra o . rotado os uruguaios pOr -3 a 2. 25 quilômetros. de para crescimento constante
equipes do 'Palmeiras e dO campeão do Estado. Ao que sou-lo terceiro e decisivo enconko tE.'stão inscritos para a grande dos esportes de Sahta Ca�arina.
Olimpico, respectiv'amente, ven· b,emo's estão sendo estudadas a.

s

I
entre as duas seleções terá lu- e se�s:acional pr�a nada �e- Diariamente os atletas que

cêndo p;elos expressivos es' possib,ilidades . para um no:yo gar amanhã.
.

.

n,os de 10 concurreútes, num disputarão o
.

grandre percursc>'
5 3 �e 2 x O. Sete' encontro nesta capital entre 'fJ. .

.

••
reCorde de partiêipantes em pro' fazem o seu treinamento, cada.::nt�:� jáa�fetuou O grêmio Canto do Rio e o Figueirense. C. I. B. Ollmplj10' vas ioeais.· clia mais intenso.

• n
•

fi "Prec.'isamos ,esclarecer que se ATENÇã_o' VOLANTES DE-

O Bra·sil t}o,oQuistb,O a. taça Oswaldo Cruz 'Assembl�a 8er� 1 �:�t�����d��������t�, d:p��!�: Afim �O��;:Ó��:!�reB de
SÃO PAULO 15 (V.A.) :_Em', A arbitragem esteve a cargo, De ordem do Sr., Pre.SIdente'\,atletas filiados 'a clubes da ca· consequeneia 'dolorosa �p�aiIri()s,

I disputa da taç� "Os'Valdo� Cruz" de Mario Viana, ql!�. ,t�ve um
.

fic�m convidados OS senhores a�· pital. aos valorosos ,_ volantes desta.
voltaram a pelejar, na tarde de bom des.empenho. .• SOCIados-deste cclube a se reum- Duas grandes equipes foram capital que, até . dia,: 2l�:do. Corsabado, ,.os selecionados do' Bra' As equipes que atuaram fo- rem em 4ssembléia Geral. na sé, peão do ano passad� e A. A. B. rente, a partir das 18 hor.as, te--
'sil e do para,guai. O jogo foi ram as seguintes: de social, à rua Pedro �emoro Verde. nham o máximo cuidadb :em ta-realizadó no e�ádio d� pa' BRASIL, -- Castilho; Juvenal ti.0··1610, neste distrito. do Estrei- O percursó será O dos anos das as curvas do ��olÍ;iso ·Cm.- '

caerribÜ; ternÍinahdo com uni e Nena; BaueT, Danilo e Bigo' to, áS" 19 horas �do dia 16 do Cor' anteri'Qres, em Cine9"yoltas com· CULAR, po.is os ciclistas de FI.oempate de 3 a 3'. Tendo os Q.a' de; 'Friaça, Maneca, J3altaza.r, l1ente, para delibérarem sôbre O pletas.· -.'

.

rianópolis estão, fazendo e�ei!�
cionais vencido a primeira pe· Pinga e Rodrigues.

. . segui�te; TêreÍnos �arios ases dó pedal cicios ,diários preparatorio da -

leja, o rico troféu ficou em ,pó' �;ARAOUAI - Varg�.s; Gon· 1° -- EI�ição?a diret?rià, Con em.confronto tais 'corno Samllel grande prova do dia 21.
der do Brasil. Os tentos foram li'.allto e q�pede; Gavllan. Le- \le1ho Del1ber,atlVo e DIretor Es' SantoS\ Oshi Rosa" Tin,turelro De sua ,colaboração depen�-

.
.

oibtldos P01' Pinga, Baltazar, quisamori"e �Canter.Çl:,' 'Avallos; por.tivo. e outros de igual valor. será, rá o exito dá prova.,
'"" "'\ Manéca, Lopes, Urtzain e Sosa. Lopes, Alvares (sosa), Lopes,. 2° -- Outros assuntos uma prova dr� m,eio fundo, decio Pedimos,"lgualmente ao píOv(),. ')\. renda foi de Cr$ 455.275,00. ,Flet'es e Unzain. Não havendo numero legal para dida,- portanto, num mixto de em geral 'qUe colabOre com essa',

la convocação após 30 minútos velócidade e ,res'ilJtência.
•

valente rapaziada ajudanao' a.U·8.-a-0 .dos, 'Grali,cos E�port.e�.CID·be haverá a·2a convocação onde se Jà'foram a grànde prova,pOl: sinalização nas �squinas em'que
..

' procederá à reléição com qualquer ratiV'os para. a grande .,prova por estejam' post�d9S: '

1° Tesoureiro -- José Noreval numero de socios presente:
R�cebén:ios �_:àgradecemo� o Lemos.

�

João Flores ,_-- DiJ.'letor Espor,- -'-e-':-'-_-,---:::---,-.-::::::.-::- .

__: .,_.

�_;...;..........'_'___

segÕinte oficio: 2°' Tesoureitro --�'HUIl!berto tivo. '.�
."

Prezàdo Senhor. .
Bion. .��

I' C
. .

Tenho a honra de êomunicá:r- Diretor ·Esportivo -:- Anastã'
"

zidro • osta'
vos. que --em' À:ssetilbléia Geral; cio- Silveira. 'Guarda Esporte -

realizadai' em 4 dQ corrente, fqi Osmar HorstmaÍl.r Instrutor Ro' Transcorreu ontem O aniver
eieita e �emp"os'sacia a Diretoria d.rigues Dir. do Dep ...de Pr/O'pa' sá,rio natalicio do nosso distin-

S
.

.

d A 't,o conterrâneo sr. Izidro coSta,que rege�á. ,os des�inos· Qa Uniãq ganda' '- JO,ão eraflm 1'11" n·

dos Gráfie�s 'É�pórte 'Clube, du- jos. . .' �lemento de 'destaque nOS iheios

'rante O bi�iüõ':' 1950/1951.'
.

"Departamento de Voleibol � fUíl'ebolisticos �a cÚla�e,
<. exer-

A mesma·, ficou. assim co.nsti- Basquetebol -=-- Instru�or :'Técni- cendo -as funçoes de dIretor· ,de

'tuida: " '!!._\
,_"

•

_

... _ .• ,' co -- Airt-ón Tomé".de_Sou�·a. ifut�bohd2 Flgu.:itense e' deleg�_
I!resldé*-é-:de"ÍIonra "J��. AntÕ- ;' Departamento <fé;',_ Remo _. d� :�o Departamento de futebol "�o

nio APOStQIQ� ./�. " ,., •
Instrutor" Técnico 2 FranciscO . da F. C· D..

�, ....
·

Presidente >� Ivo Frainer.· Berto ,da ,Silveira. � I, "O Estado_Espprt!vo", embora.
Vie.e-Présí<rent�;,_2 José Lino Conselho Fiscal -- EuZe.bio �men.te, f�lJcita-o.

.

·Bastos. . '�J ';.; ',:;, ,. Oampos, .Osmar Lamarque "e

M d; '.-·-'·---d----l° Secr��ário, _:', Càrlo�'Xa· ..Luiz �!sipindola. ., > • .: arca ,as" as . atas
Vi��_ seore��ri�;�;;; �eii'Ó��:�ál'I'$u��::;:;e

e. ,.e:�;:�:�u;:�' para a
�

taç'á A 10 liade
..ves. ".

' ".' ,;
.

Carlos XaVIer, 1° SecretarIo.. Com o /nobi'e intuito ele cada,

liVildJ
'

'foi "a · se,nsaçj9 ,de '., clásico �E::�::�:!Ji.E��qr:����:I::;
I -__ () es,por.te-rei� nos . 'dois Es�ados

par'o'o·aens·" resOlv�rallí;: confor'me já de-
._ li .

.
mos noticia,. instituir a Taça Ami·

" t.orciçla presente ao' ':Durival de. "zade paTá sêr disputada entre as

, A propósito do. Clássi'CD 00 fute' Brito"� Réalme?'te; o' .estuPlencto jo· seleções catarinense e p;:tranaense.
boi paranaense, �AUético x Goritiba, gador r,eeditou ,uma €las melheres O pr�meiro encontro deverá ser
realizad·o domingo ultimo, sail,ldo �tuações_da sua carreira. Lépido; disputado no dia 4 de junho pró- ,

v�ÍÍcedor o Coritiba, qu>e'assim COil" elástic'o e precisa, foi lúila barrei- .ximo, em : üiJritiÍl;a, ,e o segundo
<Iuistou o· Torneio' Triangular, ·0 ra intransponível ás p�tensões da nesta Capitál, .no àFa 11 do mesmo

, ..__:;;''!:.�_,J(jrn�l "Gazeta E-spor.tiv:1" "Página 'vanguarela n�bro'negra, dominan-·, mês-: "
,.'

"
j iP:ar,anaense), âe São Paulo, assim' do sempre a ibola quando a .todõs. Na proxima sen,iana, serãó' "ini-. 'Dentel'· C'ome; rI f'11-o e' T ."

.

. se' ·expressou sobre a performance

I
par'ecia fnevitável a queda da sua c'iadO's os ensaios da .equipe baúi' ij ....�. "'-i., .

� �,.. raospor.es
. do .c�tarine��e 'Niyal�o, do "on�e" cidadel'a. 'ln·discutivelmenLe. tive'

I gà'�erde;' s�l) a esclarecida orien-
.._

C' Ramos SI" /

(lorlhbano: A' atuaçao ·c)o golel.ro mos um dos melhores Atle'Tlba dos taçao de Zmder Lins, técnico de
.',

• '", � .'
""

N.ivaldo no ú1.tin}o', Atle-Tibp.,' por úHimos anos, 'mas Nival.do foi sem I Figueirens�, que aceitou ã ·jndica· Rua João Pinto n. ,9 -- Caixa Postal, 22_0 -,- FLORIANÚPOLIS
si. só 'constituiu um espetáculo que f dúvida o maior sucessO. da tarde. ção do seu nome par'a' (tilo difícil Distribuidore3: Carlos Hosntké S. A.. Com, hid. .:;
fez vibrar de entusiasllloO 'a grande ,esp�rLiva de domingo último". empreitada. Cáixa Postal ns. 1 e 2. Florianópolis.

(

,/

"' ...._.

',:oi-
."

...

,

I

. ,

de cimento-amianto
./
..

/

De 100 JJ 1000 litros,
.

água fria ..·óu
1.. l' '.

, ,- :_�
d. LE'tiES '.1

..
"

IH"OXIDA'VEIS .'

,"
.

HIGf�NICAS

_ .. - ',--- ',·7

•
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o E�TADO"':_Terça-feira, 16

. O Sano,ue é a Vida
DEPURE o SANGUE COM

ELlXlIi 9i4 ,
.

INOFENSIVO AO ORGANISl\IO
. I AGRADAVEL COMO UM UC:OR"

REUMATISMO! SIFILIS!

Tome o-popular depurativo composto de
Hermofenll e plantas medicinais de alto
valor depurativo. Aprovado pelo D. N. S/
::>. corno medicação auxiliar no tratamen

to d aSifiUs e Reumatismo da mesma
origem.

, ,

I'DATI LOG·RA_,FIA
-:

Correspondellel I
(omerclal

'DIREQÀOI'
Amélia M Pll[o%zl

, '

(onfere
Dlplom

METODOI

Moderno e EUcleot.

Rua General'Blttencourt. 48"
I (Esquina Albe.rgfie Noturn o)

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ElEGANCIA'
A

Mello
'PROCURB

:Alfaiataria
Rua Félippe Schmidt 48

Frutas, Refresco.gelados
procure POLLI S-' A. Comercio e industria

.

PRAÇA 15 .DE NOVEMBRO I
'

RUA CONSELHÉIRO MAFRA - Edificio Montepio
RUA -, FELIPE SCHMIDT Edííícío São Jorge,

� � M VENDE-SE' "

i,-' LIVRE-SE, rl! � �;;
.

Dois tocomõveís, 150 cavalos,' alta e

,-j de uma vez'
;;:

,baixa. Marca "WOLFF", Alemã, ano ra-"

i
. , w

rr.brlcação 1920 com bomba,' condensador, '

" DESSA-, TOSSE � �vapo� super-aquecido. "Estado de novo,

� iIdem dois geradores. alternadó 230.

que o c:atormenta! � �vOlts, 50 ciclos, marca "SIMENS", 2300

D'
� ,,",volts próprio corrente longa distância,

'J _

" � em perfeito estado, Qualqu�r informação
I Mas para ISSO" Travessa 24 de Maio 18 - Itajai - San,
: � simples palia- �
I·

"
tívos não bas- e ,

ta Catarina.
, .'"

• j_À--.... ":._ -tam••B'precisoA �\� _,);,,;:. '''':'••• -

••• ,�.f..••••�._.- -;
.

I'
- combater as;;:

lJ d
-

V"· '.
,���:��::ot��:q���.u�x;:t ataque' O" allcaDO
I sim, você se livrará realrnen- �

:u::�: v; está"
'�. >-a VisbIusky

,

tossindo. obriga. , �",",'.i seu organismo a."
_ \'" �.o--

I um grande díspên- '
;;: CIDADE DO VATICANO, 11 (V._,

dia de energias,' W • A.')' _ l\. emissora do'· Va tícanoque enfraquece '

r

suas fôrças e-pode ,abrir ca- � acusou 'Ü ministro das Relações Ex-I.minha a males muito sérios, �
No 'combate às causas da;;: teriores 'soviético. sr. Andreí Vis'
tosse, que é provocada por W

hínsky, de haver; trabalhado comtrrítações nas mucosas' do o _

aparelho respiratório, faz-se:C OS comunistas tchecos para a com-
necessário, também, tonificar !1 ;'

o organismo,
�

pleta destruição da Igreja Católica

Do
'na 'I'checoeslováquf a, Acrescentou

FIGATOSSE, que ':C
, contém em suafór- � a emissora qUe ':0 govêrno de .Mos-

mula 'extrato de .

t t'd
-

h
óleo de fígado' de COU orren OU I O a a campan a nes-

'" -oacalháu, xarope � se país; revelando que o chanceler
! de glicose e ele- _

mentos de. grande poder ex-;;: "Vishinsky se encontrava entre as

pec:.torante. cícateízante e re. autoridades que tõmaram' parte nagenerador .das
'

mucosas do
aparelho respiratório, é ore- :::".= conferência secreta de Karlshad,médio indicado em todos os :
casos de tosses,' bronquites e quando foram combinadas as me-
suas manírestações, 'didals contra a' Igreja Católdca nos

�
� países satelites. Disse, ainda, que.
W '\ o centro .da campanha ,,foi <,a "fal-

� I sa Ação, Católica" 'apoi-ada pelo re-

� gírne comunista De Praga.

ti'" t_� lj.f!·2 "'u f;'p. I fr� e'N tl<'''''":.�
FR'AQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO

. "S I L V E I R A ",

um produta.do 7Tr- ..................................
, -

INSTITUTO "

.

,

�

flRMACOBIOlOGICO

f'JGAT�SSE. fiGATO_S$_'. rl�ATOS�E

LANGE, 'Jr.

"

e Maio' de ,1950 7

,
, J

, ,

...
. ,"'; ..

t· .

{
,

.�.
, .' �,

V, ',A
, :9Ce

,
'

ainda
.1

.poderá
trabalhar •

I

, ,,I. _

.
'

.' "

.

;,.,.

.I.I

',t

, , ,

�[,'Sul .:ADleriea
COMPANHIA' NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

,

Fundada em 1895

1-
- - - � - - �

-�-
- - - - - - - - - -

- - - - - -
- - - - - - - - -

I

- -- -

1
,
,
,

,

I

, .

"

,I
QUEIRAM ENVIAR-ME UM FOLHETO SOBRE SEGURO DE" V"IDA

.

DATA DO NASO. ': v,: DIA, •

PROFISSÃO CASADO? TEM FILHOS'

RUA N,· "BAIRRO

CIDADE ESTADO •

I
"'0000" _" .,.... 7 8 o

I -",
I

, , •
_

.., _ II
!:- - - - -,- - .,. - - - - - � :- - - -. - - - - -

-
- - -

':- -.
-

..

- - -

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

À SUL -AMERICA - ,CAIXA POST.lL 971 - RIO DE J4'NEIRO

Rádios Electrolas

A.V,IS·O 1
;'

Aviso aos meus amígoa e clientes que reabri .meu Ga
binete Dentário a rua Tenente Silveira, n. 29, sala I:

,

O consultório esta 'aparelhado 'para atender togos lOS
casos da clínica dentária. , ..

-

,

-

;
A'

�,

Anexo, um bem montado Loboratórlo de prótese Den
tária, para confecção de dentaduras modernas e

-' pontes-
agrílícas. ", J

,ARI MAGHAuO
Cirurgião Dintista

\

·Atlântida Rádi·o

HEMORROI'DES
INTERNAS OU EXTERNAS

TINTAS P�RA' IMPRESSÃO
C O T T O :M', A R I

'

r

d'
"

Ia
o N DAS �L ONG A S E

Grande alcance

da' técnica electrôníca - Atlânttda - Super construção para durar mais ,� Átlântidá - Som natural - Alta sensibilidade
, ",' ,.�.-��,

Otíma seletividade VENDAS Á VISTA E A LONGO PRAZO
"

;\

'Atlântlda - O'sucesso

Diretorltecnico WALTER
(

Tranamlssores
, Catarinense

Am plifícadores

�Limita-da
Rua Trajano, n. 31

,
'v

Telefone n. 1459
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i '�NtEitEl'l'(::I!l: DE::'DEMOCRAC
.. ��

,,_ .... ,', "" _ h ....
_

.

" ",. .,
.

'" -ão: inaugurai da Con�érehéia" • In/ �,
.

,,' -

..,.
'

.

. H_�V�NA, 1� cy. A,) .: h,ajui:Ia' t�r-A�etica.nf!: ,�de :t>�,�,?�r�ci�,;e c?'hqua,tiip. não Je�hàn� sidQ
fl�anCeIra e técnica dos, :fistasfos Liberdade, ,.Tanto as ditáduras séo- .txis .úominelmente 're'.ferenc·

"
'Uniqos""a diversos- governos

, Jo,� mo o.' comuiiismo. 1,à,mbe:rn r-: s,of;rê·' .. ch'efie,s de, E;t�d{) :d? 'kmerie
cr,itiéaJfla ontem à 'noíje, n'á" reuni- rarn 'ataques' de và'hósr ,,('Il�a:àotes; ting;' ,.\

. ,a

�_-,-_,._--
'. C_J

\
• ':.; 1.. __

"

"'! '; ; _

:.,. :�� _

. ;�
,

"

--�������--��------���------����--�--�-----.���----------.

"·0 ,nosso-
. âiiiVersario'- TransPÓrlçl'Aérêns C'ataiioanSe�'SII

Por motivo 'd'&:_aniv,ersirjo"de� Rio, 13'-,-'Recebanrmeu cordial
..,.'.,rjJ". ','

.Se'd"'·-.; FL"'OR', IN, ·O·",POL·I.S'," ,c,
'"

�

,

ta 'olijá, transcorrido .<l 13 do çor-, abraço) 'e ,cumprimentos 'motivo I
.

rente, assim se expressaram, naqúe-' anivers{l!'i� <!c�H1ceitua:do <\màÍniino, Uma crQ'ani�ação genuinamente catdrinense' ,para servir
" le dia, os nossos' 'co<iêgas:

" , ...

(a)' .Arma'ado Simone �Pereira"�',
r

�' - Santa C'atariai. -
'

-

"
-

.Óz
.

.

"A Gazeta", desta capítal : ,"FloTi,anó.ÍlOú,s, f
13···::_ AOS pre�J O,.p'e"r.a, c·om"· nv'.'1-.o-.-,e·'.',s" "Do"u'g

..

··I-AS···
.,. ,r-,4"7 .

"Comemora, hoje, mais um aní- zados 'amigos .da direçãó'.e' dá, ,re:

A'-'
Ui

.

.

u"
.

versárí., de sua -rundacão; Q jornal dação e, aos operários de "O Esta' ,

.

"

f, .:L
I

fi O;R A �R, lOS': ';,'
,. .Ó»

"O Es'tad'o,", conceífuado orgão 'da do", com o meu "af"etuoso;' ab�Jc,o' '.

�
:'" ,·t· A"S' d

' ..

. AS egun as, Q.uartas e-Sextas-Feíras para Lajes e Porto
imprensa desta cidade, os \'otôs� de'. prosperidade e sempre A T

.

(\ t
"

�

! s
:

erças, ""lJ.lIi as e Sábados' paÍ'i1. Joinville,' Paranaguá,
"

M,átutino de reais. mér-Itos "e a maiores triunfos' jprn!,llisticos, '"
.�'," ü.

.

.

, Santos.e .;Río.,· de-. ,J,àneiró..
.

".'
serviço do hem coletivo, sempre (a) Ge!sô R!!:niQs��:.Pr.esÚterit-e .,Co- p -)'

se conduziu através de caminhos em missão E:ie(;utiva' do p" s·.·bi,.
-

, assagen,._.s e encornenqas .�com os' AgenteS: ".�

que se r,egi�tam'os esforços em prol ;FÍorian'óp,olis,: 13' :;
-'- CUJ:upri� -r "'

•.:.•','"."(t ,

.'

FIÚZ.A LUv1Â. �& .fRMAO.S ',.� "

.do engrandecimento de, nossa terra" m;e-nto .pl'ez)!f1os amigos. passagem .

"O ,ESTADO" não' màrca hoje mais' um aniversâêio dêsse prestt
• Rua Conselheiro Mafra, 35:-Tel.. 1365.

u� simp�'e:s aç�n�ecimeFl!to� �tle gi6�0'1natu.i'HlO quemuito t.em �tra- Agencia da «(.;RUZEIRO DO SUL» -- Machado & Cia,. SIA
dIZ respeito ao' círculo de seus halhado pela cultura e defesa dos...

Rua: João ,p'into n. ,,12 �:-�:Telefone 150Ô
dirigentes, mas r�f)ete . alem é!u. 'int�rêsses da�c-(')le'Úvidade' :éat�ri' ....._-,.-�....,.._.;,....;..--:-:"-.�_'..,..;;.,.:...,.._.....,._.:.;,...;".,..,....___,,..,,.,__;�....,__:, _:, ,..._..
ilha nos interesses ;e amizade-" do n�hse. Saudacões.

."

. , '
'

po,v�:catar:j.n.'e�.s<e; 'Xl\Ia�'1l4,��a,�:
J
(a) 'I'olentin., Caiwalho, Pref'eí- 'E': �S"EAD'\A D''',:E'·· -B"'R,IT'..

', ,O,,:, ·DI·re,t�r"la d,e'. pr:�dtenção dos mel(;)S culturais, mteJ:eç· to;'. ... .1,
.

-; "' _
'

.

tuaís e jornalísticos do pais·.... .

'

:'Flori-anó,polis, "13 - 'Ao enséj'o'" IDirigido por um grupo de abne- do transcurso do aníversás-ío- d·e ,/ F'estas d'o seu b.-" ."" - ça'o 'aO,lma
gacÍos, do qual faZiem .par:t-e Rubens "O EstIado"; ,eJ1.vío�meus �ordjais

'

'�Ju ., ,-ceo e'parlO '.
., I!<-' � •

de Arruda 'Ramos, Gustavo Neve'S, :Cumpr1ni,eritos; ·foi.'lntil.:mdo V:óto� -Conforme pro.grama que 11'os foi
i autoridades .e plssoas resident·es na� Á Dire.toi'Íª ,da Produção: Â

.

Hernani Porto, Sid'nei Nocéti e Pe pela cresoente pros.p�ridade dêsse
enviado. pelá comissão· promoto.ra sed'e 10Cál. avisÇl aos interessados qu:e ,a x'

4 "'dro P,auJ.!) Machado�' "O E�tildo'; ê "concei.tuado j9rnal) Sa�ldaoões: ,dos rest�jos do hi'centenário dg, .o dr.. Iyó Silveira,' prefe-ito da 'Exposição Nacional' d�e, Anima'

,'um baluarte infle;"i;,el 3}-a luta pela (a) R'apíiael L.eocadio' dos San'
distrito. ;�a Ensea,da ;de Brito" f�. ,Pa]JlOça, di�pensou' aós _

'cohvida· PrOd1l<tos perivaçlQ�" lealiz.
Democracia ,e ike}o �Direito.· ... tos capiEío áv'ador C hd t (r ,I;am l'ea .•,zadas ah, sabado altlmo, d:o.s, -Ror si CC p'Qt 'gentis, senl(oritas

.
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� ...
' omª an e .a � ,sól,enidad·.e,s 'l'\To,granla"d'a's 'no'

.. na Cidade 'qe Belo' Horiz.o. Ii'te,
.Jm�nsa é o nesso prazer ao fa' ase 'e1'OO

"J ,. , que 'serviram ,á m.esa, as maior�es ," -

zerm'os, este; regtsto 'e sinceros sãó "'FIoriarió�olis, 13 ._ Pelo' trans: tendo's,e .gr,a,nde assistência de pes, e; mais ex:presivás dçmonSl,ràções' tal d,o E�;tado de Minas'- Qj!r'ais,

os. vo:tps ,de .felicidades que formu, ,curso' do aniversário 'dêsse. concei- �ó.as dos seus arr,edores e de quase de clQfdialid�d:e.
. . dia t.� d,e setembro du'

- .

Jamo!, ,a&1\{) Estado" a fim de,qué . tuado ,orgão' da nossa.. � imprensa, ·todos osn1Uni.cípios cir-cup,vizinhos-, A b�nda da Polícia -Militar tocou
ano.

cünitiri.ui na,'glori�a marcha d'e sua tenho o p,razer de _ '3Jpr,eséntar'vos ,Desta. Capital, estiveram -pr,esen- durante, as solenidades, proinov_en' ,Qilai.squer infQMUações �
SÔbN

exist�ncia� a crédito d,e, valor � d:e'" eft�sivos cmnprimentos com vot�s
tes a ,fados os festejos o Majôl' Pe- do á tard'e uma retreta. inscrição dos animais do re.j"e·

estima q!--le, lhe, con!)igna .
.o

..povo dI,) de prosperidad,e seqlpre cres!)ente.
dra Pires, representando" s. exu, O' �;Em nossas ',pi"óxim:as e�icões pu' certame podel;ão'sei 'solí,cüadas

Santa.Catarina". (a) Lara Ribâs, Gel. Comandante sr, Gover�ador . do 'Estado, s. cxa, bl.í:cainos os' discursos pl'lifcl'idos Dil"e�oria da� Producã'o Animal;
Geral da P01ícia Militar".

Revnia, Arcebispo ' ·D,J,D. Ollvc.i- 'nessas solenidades. FloriánópQlis, GaÚ:a .P'osta'J., '184-

,J}.. ",�ár4� da Tarde", desta ca'
,'. Muitos outro's ':telegramas-e 'cal" ra, Sr. Otávio Oliveira, ,:s'ecr'etái'i.o

p
"', .' .

-

-P�:�g"�ô.sso colega,=- ;;� Estado\'
'"

tõ,eS d<bé:dlmpri1nen�Os for�IlÍ por' �;e,����n�:; ��egu�!:���D�;;Ú�:': •. ás,co'a cios Estu·dartt.as,
,

..

'

d' 't' 't" c' ,

't'l
( :nos tece lOS. PubIIca-los"emos na

-

'.-ífue se, e 1 a nes, a", apI a ,- come '
, .

-

d'
_. ',. ,ac.ompa:nhado do seu ajudante! de ",�

" .
"

" •

'_, ... '"
. '. _.. ' prOXIma Et1cao, " ,

mora hOJ,e lO ,s'eu 360: anIversárIO E t
'

"f'·};-._. b' ard'ens' o c�apitão Maurício Spa]{ling
, PalaV1'as do 'S1', Secretário do hílerio1"e Justiça, Eiizícaçã?,

de' fun:daoão'�; . >

•

•

n re 3'S VISI

�a� que �,e,ce e�os, de Souza ,e' 9 nosso représentant,e.' ;e Saúdé:' ,�.' .

, , " cumpre·nos r,egls ar a, o sr, Jor' Á ch'ega'da d'o's con.\'I'd,·ados, a' '."'I'm'"a,' "];f d J' d
'

nalista Batista .Pereira, ilustre Pre'
v 'lI'.lOÇOS a, uventu e Católica: "

..

.
�

.

o. "{lol"l'ei-ei do Povo"', de P,orto 'd' t'd' . - _____,_, iniciaraln'se os festejos, têndo -fa' A propósito da.,trádiciêÍzal Páscoa do;-ES'�ud;,ruL{s, que' pr��
AI.eg'r'e' ,:. .

SI Ipn ,e .' a J,-sSOClacaü Oatarinense '!
..

de.·Impt,ensa e diretor da� Iinpi'-en- lado o' 'SI', ."ôsvaldo 'Cândido ele SQU� Df!ndeis' reàU:;;dr' b'1'eveiÍWf1[e, -de'sejo expressa?" o )i�ett entu.szaS-
< "A dalá que ho}e tra-nscôrre as'

�a O:rlda�, 'e 'a (lo si..deseíTIbargâ- zà; escrtvã� distr.itaJ,. e� noin·e' da' T/ÍQ.ti apôio a tão nobre iniáativa.
.

si.nala.4 p.assagellI� d'o. 360 ani'vet. d'or Nicomedes AIv.es ],'ledros;l, que; ,popuiaçã'ô; a col-egial' Maria: Mar,' 'para'a efetivação e brilhantís�o a(!ss'a festa que ct,ngregará.,
sflrio.'de fünd'ação 'de no.soo col�a em nossa redação, c'e'rcados rle ou-

tins; dedic,àndo sua oraçã,{) a s. num elevado espírito de retigiosidade, a mocidade't�estudiosa' de
"O" Estado", que apare�,e á luz dg .

.

,
. '.

.

exa, .Rvma: o sr. ,Arcebispo, seguin' .nossa tiú:ra, re8omendo'vos Ú"'àtítorid'adeS, à im:;",,'rensa.· (fQ
;tros visHantes amigos e noss'os co'

.
� "

publicidade na c.id,ad;�,.de Floti..anq· . do'se ,o' hasíeamenLo do Pavilhão rá
..
dio, ás direções dOS'.I,e,s.tab'elecirriénfto,s de en.sino,· út-f,im., aio'-

�,,' legas qe '''A:''Gaz-eLa'' e do �Í)!ár'io .

I,

polís; Est3Jdo ,de' San;ta tat'arina. .oficial", se ,associatant ao nosso
Nacional pieIo l'epl'es,e'ntante'

'.,

do . dO;S' qttántos possam có�âbor(11'.lless.u obra de'lJran'�:e siyniÍicaçãCj
• JOrn'ílLd'e.J�.'.;',e,..gulãr formato" f.ei Governador 00"' s"m do' li1' o N 'cristã 'Cordz'alnlente (ass) '.t11na·'··.J S'm P

,
."

o'

�,
_ 'júbilo ,pór '-.motivo 'do 360' aniver-

'
'. "

. ''''o .

. n a' .

. .'
..

'

" .t1.,' 'f!'f.L9 z one . ,ereli:a.,- �,e-;

_:çãó. modern� .�. oUina" impress;ão sário de 'existência de "O Estado".
clo.nal ex,ecutkdo, peIla banda ,da cretario do- Interior !'e Jus}p;a, Edt('é'i1Içelo ie Sojúde. ! ""� .

"0- orgão,-<,illi.:Ver�arI,',á,nte,,',q'·le iS". '0- '

.._./ Po'Üci<>M'I'II'ta'r" I '

., c Aqueles nóbres fi distintos ·coes·
'-" .

().. .. 'm,atutI'rio'.'._de· maior cI:rcuI'afia-c' Ás 9'5nO' fOI' celebrada nl' : po
_...-" "'

'i taduanos, :bem .. cüm;ü .aos nossos .
' .

.•
' ISS"

-
n·

, "no vizinllo .E.stado,. - a P�Í' de seI
" " tifical plÇlr s. ex a'. ReVIDa, �o sr. ,-,

confrà,des e companheir'os de Jor·.

noti{iiGso,'., comercial e-.c,l.iterarkr . Arcebispo
. .. �"', ! .

- .

'..
. nalismo, aqui� repetimos os nossos

"",

mantem' um excelente s'erviço tele- "

d
Em seguida procedeu-se à luaü- \>Í

" Ilgra: .ec!menÍ'Qs.
, gráfico, tanto do interio.r COinO do ,guração" do marco oomemorativo,

:ei,te'niib'r "�o pa:ís:
-.'.' ',' '-', 'a6'lado� do. Slllnto Lénho e em fr,en-

'A
.,

t
"

t' t _E=ASA', MISCELANEA '$dil.t:ti t�'
.

t"
"

'. o, .regls ar 'o acql1 eClmen· o, -

,. ' �. .
e

.

a Ma, TlZ, produzindo bel'a e Ms:

'''Correio do Povo" "aUgUr,á ào...con· buidora d�1 :lUdiol 'tR.�C•.A ,tórÍlca ora,cão sôbre a data (I .his-

f:>"
, "

'idôrj�V61Vtllà•. ei·Oilco.. ,,_.., ,

- rade' aniversariarnte),Iia gess{)� ,do ,toi'iaidoT ',sr,,' José Luper-cio Lope��,
d' 'I' t 'S'd :Rti.

�

Con.�lheiro,�. Ma,ir.
--

.

_.. ,

s,eu 1retO'1', Jo.rn� IS a': "1 nei' 'No .' que foi, ao terminar, muito' ,ova'

c:etti';,",fó�_o sorte .d,ê' prosj)eridad.e".·-�· éiona�,o e f�li·eitad·o! pelos p�n.e:���'"
A ês&es cOÍl;frades,. somos muito R'" I

,,-

d ," ti'
tes: i .,. •

,,', �a�r�d�id9S pelas ámáv'er-s, ref-erên.: �8 a�ao o,s e eura ...
,. Á3 12,30 hor�s foi s·ervido, ,lauto

/' clas;.rc0Ip ,·que 'nos conf91'Í'aoFam e." "�m'"�'5' rat'lio'dol! alnfQç'o/aiJs 'cO'nvidados, figtirando
"',' 'rio�dnéentivaram. ,,:," "; ..:. ,,:

Ir" ti. \1 éntre. ,('1$ ,presén.tes/pessoas de'Pa·
"

'

�-o- ,
J-osé' Dônüngos Costá"Osny Siiva, IhQc��;;g�o.. 'lpsé, 'disÚitQ& v,iijirlí()!I"

.

,'I{:J3,cehemos; ãinda ,a prqpós.itô José .M'êlo· da iSilv:a; Oscar Séhró"e.
� " ,.�., -:.

.

,,,�,
. da p'assag',em' do 'anivéllsário do'" der, HefacH,to Medeiros, Iris �anID1'

ll_?ss.o· jOi'�.ai: 6

..

S' �eg.uín;fes 1ele�r.a ·Jo, J·eão"Viei�a; �ahe.· R.. osá SChU�Z!'C"·.·� 'I
;. �

'

..

'.- ,'"
/ m�;s,:. , ',�; S' .. ': .....�o,ber_to P)��Id:O L�a!,.aJl,a.D; J·ai, O egJOt-:··, ..

RIp. �3 � FelIpltando dlretOf.llS me Cama,ra ,5, Qumzo GarVillho; .

'>'8
_... ... V

.

-

d'
.

e, auxiliai�s-desse bri,lhalJte lliatu· l\<):ari'a MacJ!adÔ S'ein�ér" An,tonio �( 8rrl,O 8'� er e»
;

'", tmo; . e-n,Vlo"lhifol-g mHoU abra:()o' cor' Bento .Furtado 'd,e l\1engonca, Fer ',Em nota p,úbHcàda em' nossa ul-

?c
dial mo'Fvp >e�pressiva. dábÍ.

'

, nando 'e Anastado, rúa 'Rui Ê'arbo. thp.a 'e:dicã'ó;. ',reSipeito. a,�&sse fuiu·
(a) Aderbal R. qa ,Silva".

I"sa
54, Alfredo. Vitor. �ra:ujo, M'. fó ..estabél,écimerrto" de ensino, men:

"Flof'ianóp<l;Iis, 1'3 � Enviq�·melr mando F; ,;F,e.rreira, ceiiÇi M.órllir,a'- ci'onaI�os o sr. M-oàcir B�neven�tti
a:braco ,pre�ados�. amigos que" tanto. _Manoel" José de Araujo, R!ilsario J. coI'n@" seu . eng�nhei�o construtor
e"evam dignificam impre;ns�' nos. OliveI.r.�: Zu!.mir,a;' Escola 'Ap�endi- .� .q_1l,é, r��ifi�amo�,.',de v�z' que .�
sac terr.a."

"

"

. . zes M�r:nheI1\QS, Peçlra f!.o.saf1�a da engeIlh<elr,ó � ...

o dr. CId Rocha' Amà"
(a) Jose Boabald .

. ConceIcao;. . \ ral. ,,'
'." ,.".'�,-" ."'��====='�����
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(

�•.
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;.. .';
.

't' ,;

;, <-.

f
....,'�
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" -

aniversário, sábado último� -qnandÚ
:0 nosso .m9desto "Tinies'" ,completou, � avanç'a'da idade �,e' 36'
'prima.vetís outonos, alcarrOQu um sucesso absoluto. Nào faltou

..

"

'nada� Apàrecell aõté mil b�nd;o de' per.lÍs . :, Amanhã faIal'em'os
�

dela e dêles'l
'

", 'i.

* ,*

-; UI_ll' dê!,s,�s u��niS!Ía� d�heta�" imperm�áveis' a deduçõ€s
d�tualidilde 'P.o!6ítica,':'rejul:i.ilado._ com. a volta do micrüfone

'.'

do_'seu pár,t!,âcí � jan.ela d�. Fe�i,pe" t:l'chmidt, desaflOU"nOS exul-
\

.
tante :::"

.

',.: ,

-

Está y:én:d'o?' ";-". • ..I
Não! respondIHhe"Esfojl Quvindo. �Nad'a ,denÍais"i Um,

partido, p,elo que' perc�bq:-:e'st� uSjlndo do seu d.ireWo d,e fazer'
" ,rpropag,anda .do. 'seu candidatÕ:� .Numa 'd'emocracia, nada mais,' I

.-' lnâtur�I. rnacredilt�vel ��rl-a'-'- tiu� 3; U. D. N. càba.rinensc' liã·o :}�
.

;;pro.curasse irradi'ar sua.;cónvleiícã9 e"o primeiro discurso ,do-
" s,eu' ilustre, can�di�àto, A :esg,l:j.: conv,énçao, aliás, e;tão pres'en.tes.;
./ 0,5 chefes d'e tordos ,os partidos- hrasHeíros: E ,não é. novidade";
.pava," ninguem .

qüe. 'o. eminente B�igad.eiro t,em' a SUa candi
'da,tú_ra >'ac.ima dos par;tidos -' donfo,rill,e 'foi ,e -(folitâ sendo
repi�ado a :c�da :instan"teo' 'r

,{,
,

.

-,Então a';Tr.om-veta".? '

_:_. A Trombeta' é ú'� fa,to cpás�ado,-;qu;e ,acred.ito, não se

repetirá. A u;. D; N. tem '�g'ora úm :aito'fiai,ante; qú>e mer>ece
J'esp;ei;t:ado, e.nqua,tJito soub!lr r,e.speitar, )l.a �'ç.àmpallha< qllJe 'se"

,aproxima, ll,� ui�:c desejo sà�i� de' e!,e.yaçíi!o;, ppr pà.r.t� de todos.-G.

Ninguém p,e,rderá cóm 'isso,"""",," ..

'
.' ...'.

{
-=-- E se a Trõmbe'ta vüItarJ :'t. >cl:Z;

<

,

'1- Lamentar·emjÜs e agradecer,emos!
,',

,
,..... .� ,.,- 1'.' :", �. -/>;»

. ,�.
G;UIL'HER'ME= l'AL."�

,
"
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