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: LONDRES, 30 (U. P.) -

i bras do gabinete trabalhista
-,

,

.

Iiram: as declarações do sr, Tryuve

,O PTB indicarã para gove,fnador do
Estado, Salgado FUbo e para senador

Alberto Pasqnalioi
'

RIO, 30· (O E.) -

. .0 vesper- rarem no Parlamento Naeíonal.

10.861 tino "O Mundo" abre sua sec-. Nos meios eSpDrtivqs e círcutos
ção politica, com a seguinte na 'da imprensa gaúcha está, ígual
ta: "Obtivemos ipfor'lllação 'que, mente, :rnuito cotado, para fi
se tem quase assentado em i gurar na chapa do PTB. á Ca
porto Alegre, que o candtda mara Federal, o' jornalista
to do PTa ao cargo de gover I Francisco de paula Job, velho
naõor do Rio Grande do Sul, 'amigo e dos' mais dedicados do

no próximo quínquenío. será O senador Getulio Vargas".
senador Salgado Filho, Para
sua vaga no Senado, o Partido "odem 'os russosindicará o Sr. Alberto Pasqua C

lini, nome de grande prestigio Dertorbar'no Estado e. já de projeção no --O,
país. Quanto á representação WA,sH�NGTON, �o {V. A.)

f d ral d PTB tem íbílí comentarísta amerroano Drew Pe.
e e o em pOSSI I 1 , , ,

bancada P I' C b á arson, falando pelo rádío, acredi-
, O s a en a eçar com i . _ ,

O nom S d At l'b PItou-se em condições de anunciar
S e os srS' a I a az- , , ,

atual presidente da Assembléia ql�e as autond�de� soviéticas aper-

Legí ln ..
'

E idí M' h 1 I Ieíçoaram
um instrumento capaz

IS alLlva, gI 10 IC ae sen, �
,_

parlam t t d I ito
de perturbar as Instalações de ra-

RIO, 30 (O E,) - O tabelião os senhores Otávio e João Man- en ar es a ua mUI es-r , d ãdí -dO
-

'1' I
tím do n

.

d I
uar ,e e ra 10 rreçao 'utl IZa( as

Hugo Ramos, rebatendo. a noti· gabeíra inseparáveis, mas
.

em 1 a O seio : os seus pro- ,
_/ - .

prí s adve
.

J' D'
.

p,e],a aviaçao, Drew Pearson afír-
eía de que as oópias da entre- partidos politicos diferentes; dos ov .

rsarios e ose IOgO '

.

.

,

t d id 'lt'
.

t
.

J' E I d J' Brochado da Rocha, afóra ou-] �ou'd adfemtaIs, qt�,e" Is,eguênd� ntoh-VIS a conce I a na u ima sax a- manos ose uuar O e ose
tr selem to dl d f'

reias e on e par ICU ar sse ms ru-

feira pelo sr, João Neves da Carlos Macedo Soares; do. ge- o en SIgnos e I�ll" mento será posto 'ao serviço no

, .

[i'ontoura' à Imprensa de Porto nerat Góis e ,do senador Ismar

D J
oe próximo inverno, na região de Ber,

�"?-_:.�_._.�----.-�.-�.-...----.-- Aleg�'e fo:-am dist.ribuidas aq.ui �ói�, �m campos opostos e cor,' : oaqulm.Domln- lim, que seria ao mesmo tempo ob-

Na-o s'a-o v rdad le S
aos JOrnaIS do RIO pelo. seu Ir', diallssímos.

" ... " .-! i I •• .' Jato de novo bloqueio soviético. O
e .e ra rr:ão, sr, Nereu, ��os' através .tEJ'u ?ãO receb� a. tutel� dêlooes de Oliveira referido instrumento, segundo Pe-

8S lenform'aoo-es dele, fez estas InCISIvas declara' rnnguem. ConqUIsteI minha '." l S
-

E' arson, impedida os -aliados de res-
_, "

. an;wersarzo c a ag1'açao ptSco-
çoes: - "RegIstrou-se que a LIberdade em 1922, quando re- I d S R [) J

' tabelecerem a ponte aérea.
_ • ,

o

d
. pa e , eV1nt.�, • ouqU-lm

TEHERAN, 30 (V.A.) - Des· entrevista do dr, Joao Neves da nUnCIel a uma ca ena de depu· Do' d Ol" I'mi-
mentem-:se ·oficialmente as infor' [i'ontoura foi d�stribuida aqui pe' tado. 60 dias depois do pleito. mt lnA{/uesb ..e ,!vtezra,_ l'f. � ',., nen e rce zspo NU rapo � !l1:O,
macões, ,aparecidas na imprens,a lo sr, Nereu Ramos, POr meu I

Nunca maIS pertenCI a partIdos. moN-vo 'lJor que se rejobil'am os.
local ,e transmitidas para o estrano int���édiO, ?r� São, cOI?uns na i �aço o CI_ue .quero, com inteira catarin�nses�
g�iro, de que fôrças soviéticas pe- polItIca braSIleIra Irmaos em I mdependencIa. Em caso. cono E"t lt

.

t I'
A ,

o • • ,

.

, s-pzrl o cu o ,e ln e zgenclO
Dte!Lraram na provincia persa de

I campo.s opostos �em quebra dos,' trarIo' muItas vezes estIvemos "I 'ad
--

d' f'
" ;. " prlUZ egz a fJ par e zncon un-

Kh'ol'assen. ' laços de amIzade, .por exemplo: em antagollIsmo sem que ave· díveis dotes oratórios qne
lha amiza'de e est�ma �ofress� exornàm sua augusta pessoa,
um men�r arr�r:hao, ASSIm

.

fOI S. Revma, �_ destacada figura
quando a eleIçao do General do clero brasileiro. DeVf)tado'
Outra que contou com O apôio
de Nereu, enquanto eu ficara

seu inteiramente com o Brigadeiro,
Tais picuinhas de arraial não
me atingem, Faço o que quero
e não dou justificação a quem
quer que seja "

onda de protestos, que culminou
no inquérito Pi'omovido por Ul�1a
comissão do Senado norte-america
no, presidida pelo senador Gillete.
Este .assunto de tão funda,mental

importância para a economia do
Brasil e dos demais pais,es sul-ame,
ricanos produtores de ·café, vem

d-e ser obJeto de Ulp excelente àr

tigo publicado no Read,er's Digest,
dos ElE, UU" e ago,ra reproduzido
110 numero de junho de "-Sele·

ções".
Expundo com clara e imparcial

compreensão os l'eais motivos da Alfa do cacau
alta do café, precipitadamente atri·

buida à especulaçã.o, {) referido a·!'-
co médio do cacau para entr'egatigo evidencia como êss·e fenômeno
iJ;nediata 'Subiu 5 pontos, parafoi �lma simples decorrência do
27,30 centavos de dólar por libra- p

II .

JW d:grande aumento do consumo, ,em '

'

r •.sao epeso. 'O Bahia Superior' e o Acera
todo o mundo, agravado pelo de, Fair Fermented permaneceram
:eréscimo da, produção, nos ultimos '

lt d t' t
,

Todos I.-g·'ados -ao casoma era· os, 'em resp'ec Ivamen e,
anos. E mostra como, na realidade, 27,50 e 30,00 centavos por libra. 'Ia alta do café represeIJta: apenas� LONDRES, 30 (V.A,) - O "Reyo prisão em que Fuchs está detido,
um reajustamento dos pr·ecos dês· E I

nold News" espera a prisão, dentro Acrescenta o jornal: "As decla-
-se produto, que n,ão haviam, por II onqneceu· a de pouco tempo de,' pelo menos, ra'ções. até ,agora feitas por Fuch'S

diversas -circunstâncias, acompa·
.

b.ordo do !:avl·a-o doz� ci,entistas atômic9s, funcionã- aos r'epresentantes do FBI compro-
l1hado a elevação geral 'de .tod'os os' li rios e homens de negócios da In, metem mais d'e cem norte-ameri-
artigos ,de consumo, FR'ESNO, California, 30 (O.E,) - g'lat!'rra, Canadá e Estados Unidos. canos. Os dois policiais, durante a

Focal)zando, em seguida, a im- Um passageiro de um avião da li Essa d'ccis&o. policial seria segundo -------------------------------

j)ortância do café para a economia nha Los Angeles-Oakland pôs em o jornal r�lativa ao caso Fuchs.
dos })Qises sul-americanos, o arti_ panico, durante meia hora seus 26 ,sERÁ SUBMETIDO À MÁQUINA

_

culista esclftrece como a alta, dê!! companheiros de viagem. Enlou· DE REVELAR MENTIRAS
se pi'oduto resultará num fator de quecendo subitament'e êsse passa- LONDRES, 30 (V.A.) - "Os dois

esta1JiIidade fin.anceira o prDgresso geir'o, de 26 anos de idade, de no, I po.liciais norGe-americanos que sé

material, para os povos dêste h€- me John Orelily,
\

pôs-se a quebrar llDcoIljti',am, atualmente em Lo'ÍÍdres
misfério, rev,ertendo, em ultima o.s vidros do aparelhO e, depois, para interrogar Fuchs, o ,espião
análise, em beneficio da economia sacando do r,evOlver, começou a "atômicO", pedirão a êste, ainda

mundial e da própria economia es: ameaçar seus vizinhos, Alertada hOje, qu'e se submeta, à prov-a da cientista britantco A1'tlmr Clark,

tadunidel1se, onde as nações sul- [),or uma mensél,g'em do pilMo, a po· máquina de "revel-ar mentiras",
.americanas irão converter os dólao licia do aeródromo de Fresno de- anuncia o "Daily Graphic",
'res do café em máquinas, materi�1 teve o deménte 'à,atel'1'iss,a,g,ean' do De dcôrdo éom o mesmo jor�a],
ue transporte c outros artigos--Ue avião,

,_, "� I essa máquina já teria chegado a·
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Atlo XXXVI florlln6polls- � QU!rta-félra, 31 de Maio de 19,50 I-N.
Haverá guerra se a Rússia desacalár

alguma nàção européia .,
WASHINGTON, 30 (U.P.) - O ques de armas para o estrangeiro,

I
Declarou-se, porém, partidário de

�enador republicano Robert Ta� os Estados Unidos

d,e.sperdiçam
di- ,que os .bstadtOs. Unidos co.ntinueme de parecer que os Estados Um. nheíro, debilitam suas defesas e cooperando para o "desenvolvi

Di{)'S Slei }encontrariam em guerra dão maior possibilidades à guerra. mento geral do mundo".
com a, Rússia se esta 'desacatar al-
,,guma nação européia e que de-. .

vem ser advertidos 'os governantes O:soviéticos' de que, se iniciarem a sr.
agressão, se encontrarão em

guerra.
Em programa de ,televisão da

N. B. ,C" disse Taft que o poderio
militar norte-americano é supe
rior à agressão SOVIética e que êle
se opõe ao plano de- rearmamento
da Europa porque, com os emhar,f", •

Hugo 'Ramos e a entrevista
do sr; João Neves

A cooIra o alto custo
Estados Unidos

campanha
do

\

café nos
/'

Como já é amplamente conheci-

,

do do publico brasileiro, a espe
. tacular alta do café provocou nos

Estados Unidos uma verdadeira

importação indispensáv�is ao

desenvolvimento.
Com sua tirag,em de mais de oito

milhões de exemplares, lidos por
mais de trint.a milhões de pessoas
nos .Estados Unidos, o Reader's· Di

g'est vem, com êsse artigo, pr.estar
uma grande contribuição para es· VaSOD se Jodt'tb
;:��:!�l.';;:P:��!:;;,��:-,:::;: Copio�

"

I
NOVA YORK, 30 (V,A.)·- Judith I

o hemisfério. Não poderiamos,. po�s, .

deixar de reO'istrar com satisfação Coplon, ex-funcionária do Depa,r
esta inicia,ti�a qU; revela bem I� tament� die Justiça( condenada por

quanto a imprensa bem orientada I duas veze,s, �or espIOnagem em f�
pode fazer pela cómpr,eensão e so.1

vor da Russla.' 'e atualmente em h·

lidari<edade internacional. berdadCi sob fIanÇia, casou-se onltem
com 00 a-dvo�a.do Achert H. Socolov,

TINIAS PARA IMPRESSÃO
�COIIOMAR

NOVA YORK, 30 (U.P.) - apre-

a
• ..: -',' _'o

"

• -:-d.e,ilara'pam'>(f!. t11ados Iiâetes trabt»
,

•

J;gt>,. lI. g,(_e.'i'1'q.� f1·idAende c con

'lirliiàr inde{'inidamente. Contudo,
destacou-se que o 'govêrno britani«

'Lie, de ql1,e a querra fria deve ter. co acolheu favoravelmente os es

minar imediatamente, se se deseja, forças de paz 'do becl1etário geral'
. , " ,,'. I '

' '

.preservar a paz. Pelo contrario; das' Nações Unidas •

..�..��..����..��..����..���.

. à vú·tuosa piedade cristã, p 1-

troc'inando sempre as camZiil
nhas d.e benem�I'ência e de

,Ex.mioddos varios
aspectos do pro·
blema do trigo
RIO, 30 (O E.) - Foi re_r,ebida

pelo ministro <;la Agricultura uma

comissão de r,epresentantes d,os
moillhos desta capital ,e <;le vários
Estados: Durante a conferência fo-

lram examinados vários aspectos
do ipno.blema do trigo, tendo os

moageiros manifestado seu inte,
resse em c'ontinuar a prestar rtodà
a colaboracão ,à campanha condu

zida p,elo Mini,stério de' Agricultu,
ra. Agradecendo a cooperação o

t.itular da pasta, sr. Nova,es Filh'o,
r,e,afirmou os propósitos do gover
no �m impulsionar cada vez mais
o fomento da triticultura c'om

I
maiores recursos votados para tal
fim.

amor ao próximo, de há muito

que S. Revma. D. Joaquim Do,

mingues de Oliveira se impôs
ao coração da gente da nossa

delTa, que o estima e o admiro

p01' suas excelsas virtudes.
Cumprimentamo. lo pelo km

raso anive1'sário da sua Sa!Jl�a
ção Episcopal e lhe auguramo;
perenes felicidades, fazendo
eco da, alegria g'cnÜ dos seu,ç

pwoquianos.

Desastre 'ferroviário no· México
MÉXICO, 30 (V, A.) - Ocorreu terriv€l desastrle ferroviário, hoje

em Lecheria, a 18 Km. ao no�te da cidade( do México quando um trem
internacional Sie. chocou com. o trem de lGuadalajara" que se en00-ll-'

Lrava parado na estação de L,echeria. Houv,e 8 mortos, 22 gravemelüe
leridos e 50 levell.

doze cientistas atômi,cos
Klàus Fuchs

ultima semana, conferenciaram
vinte vêzes com Fuchs, mostrando
lhe os filmes, - tirados s,ecretamen

te, de dois mil norte ...ameriianos

de ambos os sexos, .acusados de

espionagepJ." ,

V i a g e'n s à, I u a
LONDRES, 30 Ú;Pl - OS 1'USSOS vôo inter-planetário que em qU6!l

poderão talvez chegar primeiro à quel' otdro,"pais. E além disso, Mos

lua, adiantando-se aos outros povos COll conta com' os dentistas ale_

Essa opinião foi (ex;pressC! pelo mães, levados a força. QuaRto aos

ocidentais, Clark acredita que den
tro de ,tO a.nos seia possivel mandar
fogt�etes equipados com rádio até
a lua, mas que pelo menos outros
10 anos decorrerão antes quc pos-

que, por Slla vez, espera voar em

torno da lua, num foguete daqui
a 28 anos, Disse êle qúe na Russia

se publicam mais livros sôbre o sam levar passageiros.
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Procissão de Corpus Christi lnformações uteisl,";'�;��;:l;�;;��:
, dais e particulares)", .iir��)t·2S de grupos.�

.
."

.

180' f!:afiO ãas am'pro escolares, e escolas reun"hs.. . .

I' !� ii i :' II {j V" ASSUNTO: - Cursos normars regIOnal"..

O ESTADO
O Departamento de Educação expedín:

·

�

.".....""':
.

"

.' sas.l��ID�!i.as �o����i:�!��:::t: 1:edeE;::::ã:ea:::9��
"' _ de verificar, com pesar, que alunns rtcs, .

� Kedaçio. Oficina. ,raa � _�_ ."0 _ -...
_
r___ _

cursos norm.us regfonaís, submer idos a
--- - ,uuo y_ ..__ exames de admissão às esco'as norrnaía-

Joio Pinto D- I '1 hOft,J. (la série _ 20 ciclo), no corrente ano.;

Uiretor: RUBENS A. RAMOS Auto-V1a(IIcJ' ltajaf - 111&SaS -, 11... apresentaram falhas sensíveis no prepa-.
. ru.. .t>m' ro, desconlfecendo, alguns, �art" da ma-.

Proprietário é' Dir....Gerente l'�!I!O I!nI8qtl_ - �;.",:", téria dos programas d� ensmo .•

NOCETI
........ . Verificou ainda por mformaçoes obn-.

SIDNEI Ilxpreuo BrowIQu_ - .0.. J'rU,w das das Inspetorias Escolares, que a !ll'ã-·

Diretor de Redação: - 1�,3e hoft;s. tíca dos alunos-mestres em a1guns cur-.

A.utG.Vialll'io Os.tor.1J,QR - lota'f\\l" sos normais regional;' não foi processa ..

GUSTAVO- NEVES - S Iloru. da com o devido cuidado. Entretantow

I
:. Aut'i>V1A� C&t8!'.I:Ii.� - 0&Ct!.M. essa prática é de grande importância na

� _ ii hoI".iJ1,

I
formação dos docentes. Assim sendo, r-

Representante: '!i!
P.,,>dú'!"iartA Bu!.-BtuU - Nfte A1etrn comenda o Departamento de Eclucaça�:

· A. S. LARA 'li
- - & ho1:'u. , 1° - Aos diretores de Cursos Normais:

';S Rã;>ldo St:ll-Brall1leú:a JolnTllCII - RegionaIS: a máx]ima attenção quantolaa9s:
Rua Senador Dantas, 40 _ 'o 18 horas. <, dispositivos ragu amen, ares em re çao-

.�
Répldo Sul.Bruill!:ira _ CuritI� ao enstno .e desenvo1Vlmento d,?S. pro--

'1
andar 6 horas. gramas (prova e exaI?e·E) e. a pratica dos,

T I 22 5924 Ri ' J i
.

TB!RÇA-1f'mRA alunos mestres; à orlentação e ríscanze-.
e.: - - o ce ane 1'0 ( ÀUt..�V!&olo CAtsrln<lGllilO _ � Al. ção dos professores, para o melhor ren-

RAUL CASAMAYOR � sro - li h()l'lUI. dimento do en,:ino e .possam os CunC!s;.
! 'j; Â',zto-V!.açlro Cl!1o�_ _ Oürltt� Normais cumprir, assim, a sua alta Íl-·

i flua Felipe de Oliveira, 21 - � _ li hOl1l\1i nalidade: docentes capazes para as nca-.

I
.
80 andar .o�'

Auto-V� C:J.tum- lolav1l>t sos escolas rurais, 2°. - Aos --iJ:lspet�re.s
_ I OOl"M. escolares: O máximo l?telês�es nas ,n,--

TcL: 2-9873. - São. Paulo .'... peções escolares, veríücanco o des�n-.
.1.11'..0-V!�.<lo OA� �lw.nQ vo1vimento dos programas, o andamen-

· ASSINATUR.AS

�
- 6 horas. to da prática de ensino, a observância,

.

Na Cep\tal " ��U� Illo Clr!n<Srte - � -

por parte dos drretores e docentes, �as;
, !

' hoil:�.,;J. • provas parciais e exames, dos dISP�Sltl.
�
Ant) Cr$. to,oo � I

o :-:��. 0lÓ!'!a -- t;;t� -,�
�gs n�o�.6;��igJ: g c{:' ;�v:m�,:od�ed����:,

! Sílmcstre '.' < •••• -' Cr� 45,00" hp.� lih�li_ - �'aAI -

devendo ainda, quando, na sede do cur-·

j! T i t CI'�'" nO'
O""

1.6 hor-u. so, ou da circunscrição, semp.re que. po.s-··l' mes re .'...... "'.,;,;;}, v '" •· ..<··�..,.16-"� r'�.!�" Ih.... 1" .....
"

:r.-!
'" ,.� < «""'u - � -

-- . --
- ...... sível, visitar às cursos normalS reglOnal�.

'1
M.éa Cri fi,o.o)! f'ltII. visando essas viAóilas, se be;rn que )Igel-

·

C e O .. ) R�pldo Sul·BruilE>ira Jolnv·.lle ras, a possibilidade' de o inspetor esco-·

�
Número avulso .. f" ,00 jS 113

horas. lar ve'rificar o andamento dos trabalhos.

! No Interinl � Ráplão Sul-Brutlelra Curitiba no curso, devendo registar, no livro com-

ti Ano .....•.••.•. Cr$ 100,00. � i
1.'1 horas.

QUARU-;ermu f�{:�teco����e�i�taJ� �!�Jfa�dOouO i��:�
..,_ � C-r0 80,00 S� I A'lto-Vl&ç!O' Cl!tarI..l'Ul� - �1lN gu1ar, que tenha ·observado. Recom,en.

,;o<el'neEhl'tl •••••••• 'ii. - 5 h<r.&e. _ da, também: 10 _ Que a lista da mater�a
, Tr:lme-lltre •..•• _)•• Cr$ 35,00 I Auto-VlaQlí4l ��..n_ Jot:nilli lecionada a que se refere o art. 54, "O

.j 1- ii) hóru. decreto acima citado, deve ser elabora-·

� N\'rrnero avulso ., er8 O,flo

1<'
�\Uto-Vill.çiO Ct!Uirl_§ - � da em jriplicata, ficando a prime'Íra via

'1 �ln.únci03�ante contrito. . - 3.S::> bo.rail. no arquivo do educandãrio; a. segunda
" i Rápido Sul-Braslle1ra CW1tlba via será encaminhada pelo diretor ao-

j ías ori�, mesmo não
! ti horas. Departamento de Educação e'a terceira.

, n- ...li' dos, não será.0. RápIdo Sul-BrW1eira J'olnTilo para uso da banca examinadora, na rea-"

I
..,..... 13 horas. lização das provas e dos exames. 20 -

�lvidos. lí'l::.tpreno A\� Ci1.zto..... _ LIpiIIC A prática dos alunos mestres dos cursos

�
'1 hOTIUJ. normais regionais será feita nas classes.

.� A direclo Dliio se respon- l4lz:x:,n>1I3O J::!ir'u.tql� _ sru.qtt. dos grupos escolares, sendo con�eniente
.� l!l.abili2.a ,peloa conce.itol 11) hw.a.a. em excursões visitarem escolas Isoladas

, .ó.ut�:;.:Vill�Q lta!� _ ltejai r- 11:1 l!k próximas, para terem cOl1he�imento �'1.

;�.,;,
emitidos n08 arti�o" -

�
!'M. organização das mesmas, a�e que seJ�-,

•• .l'J.:;.tpN>� Bl"t�U_ Ncya 'f'lftw passiveI o cumprimento do diSpOSitiVO do

8ss'nauoll. __ 16,80 hor/!..1. artigo 23, do decreto n
.. 3.674, de 23 de

!Wd()'Vlirla SUl BrMlll ��, novembro de 1946. Deve\(' acusar o re-

I ii l:l;m-u. cebimento desta circular .

""'><.....-.1�_..�_ .�""'.."'fIA:.
--

O Departamento de Educação insiste'

V...
\
-

A
' QurNTA-F!il1'RA

em que os cursos normais regionais CUln·

lIAça'o ereD. ·'·l.t.ü't.o-Vl<t��__

Ca� ii'6r.l;,
pram honesta e fie)mente o seu destmo:

�., liU <. U .... �"'lif -- .......... all. .

d d ( pozes pora.
L'" A1.l'W·V!a.çlo �iS!..�_ 0Jrt�\M a prepal'açao e ocen es ca � �

, Horário' - � hom'll. as nossas escolas rurais.

A_úto-VI�çlio IJ:I,t.!1F.!J'l.W.N 3'o� Não devem os senhoreds iUSdPetC!rtes, di-
..

'" . retores--e .professores per er. e VIS a qu.e
- ... .IlOrM,

o. ensino normal do primeiro ciclo; ml--
Pfm_ "llJt?-V!�G Cau.nn_ '!'1!I!)W�O nistrado nos cursos normais regionais, é,

J'-
ti O<l'l'U, equivalente ao 'ensino secundário. Tal:

&uto-V1açto (.i&� - � prisma deve ser assim entendido pelos.
--- i!,�Q horM,

. alunos dos C)ll'SOS normais regionais, no.

l!J�llI.'� fi!{I.o Cr� - �'IIliI - comportamento intra e extra estabele-·

,'f llCll'l'ItiI. � cimento: preparação dos temas, estuda·'

f !f':.m�1'i G16N - � -- @ 111 pessoal para a assimilação das discipli·
! ,. 1 1/2 h<>r4S.

. nas lecionadas, correção nas sabatmas'
...... � !l:Ipi'leSOO Bni.§qUf.'nf1ll - 5n'IIQ\Ul e provas, seus uniformes e,m dia, com a,

I l� hm'Il!l. proibição expressa de alunos entrarem

I I-_ut'l-Vle.ç;.o ltsjlli - tt<lja1 l\iJ..- ÍI* inconvenientemente em sala de aula

'1' f.......-
�. (manga de camisa), entendendo-se a

erça-' .,;� ..............: RApido Sul-Brarlile1ra JolDY11o proibição de frequentarem as aulas sem..,"

"TAL" _ S,OO _ lo1nTille 13 hllras;-. uniforme, com exceção dos casos espe-
R«pldo Sul·BraaUeL... - Curitiba t"" ciais a critério da direçi'ío.

�
ClIritiba - Par.a.pi 6 horas. Vi�a também, o Curso Normal Regio--

, :l'ãnprooa 8u.� � Ltda - Xa�O - f!� nal p�eparar elementos que desejare�'
- 8antos e Rio.

_ • hOral!: para ingreSSo ·na Escola Norm:,:,l �20 Cl'

PANAIR _ 9,25 _ Norte iIlI!XTA-.f'1lllU. c10). Assim sentio, deve a qocencla de-

RadOT1�'1a Sul :S-.'WJ1l __ ",n.. lU. g;i
fsenvolver'o programa de tal forma que

. ';'l;,\,.lz:EtRO 00 SUL - {•.n - .

111 � os alunos sejam capazes de dignificar o·

-.r.."".... _
- IS hOraJl. . 'estabelecimento em que se formaram,.

��.n'_ .Aut()oVla�o c..�en_ Ou't� qnando forem subme,tidos a exame de,··

VABIG _ 12,80 - Sul
- .A.�t��çIo �tIU'� 1*,"" admissão à. primeira série da Escola Nor-

'" h
mal.

PANAIR - 14,35 - Sul -.. 01'118, Infelizmente, no corrente ano de 1950,.
Auto-Vlaçl.o catumCl<Dft � ainda se verificou' falha ne'sse sentido,

(}turrta,.frira __ 6.80 llOTruI.. Entretanto, regista o Departam'fntor

"TAL" ,_ 13,00 _ Lajes e parto JilxpreIlBO Iilt" �Ao - L6fr.me - com satisfação, que, em muitos casos de.··
- 7 horu. exames de admissão à Escola Normal, os.'

,álegre Auto-Vl� ltajld - lta3a1 - UI !lo regentes d'e ensino primário se apresen-'
1'Ul. .....'/ taram de forma eficiente provando a

PANAIR - 9,25 - Norte E:!:pN1I2O Bru.!lqUWlSe J!irou.aq1M - boa orientação e o bom desenvo1Yimen-

l"DUZEIRO DO SUL _ fl'.1.11II UI horas. to do ensino em diversos cursos normaiS-,
<.Ulo e_6 !lr RApido Su1-BrU1leira JolnTlle regionaiS:

13 horas. -- As falhas apontadas devem desaparecer,.
RApldo Sul-Brasiletrll cunUbe .para o bom nom� .e continuação dos cur--

IS horas. sos normais regionais.
1.f..B.A.DO A colimação clêsse desideratum - a,_

.Auto-V� ca� - CV1.tl1!m; solidificação dos curso� normais regi�--
_ IS hOT8;S. nais·- de>pende exclusIVamente do Crl-

Rápido Sul-Br&llileira JolnTlle tério de aprovação, e porque creio e-

18 horas. confio no magistério barrlga·verde_ es-'

R§!p!do Sul�BraBiletra cuntlbll tou certo dà: sobrevivência dos cursoS'

IS horas.' normais regionais, e assim resolvido O'

._ • hO!'II.B: problema difícil do provimento elas nos

sas <escolas isoladas e reunidas.
A.uto-VlacAo catartn�DII<J JollI.vtle

Esta circular deve ser lida na primei-"
- li horu. .

d
Auto.Via""o Cs.tarln_ '1'1iibM'll<> ra reunião pedagógica, a· ser realIza a�

..,.. -

com a docência dos grupos escolares e·
- ��=. 110 OriBtoT!o _ � _

cursos normais regionais, e copiada in-

tegralmente na ata. ....

7 hOTU. O Departamento de Educação pede 0--.'
EJq;rll!:SD.Brus:l1mloN - �?�..

-,

comentário de todos os professores sõ-
14 lwrlll. bre o assunto desta Circular e a apre-
Â1l;to-Vk� � - i� � UI _ sentação de sugestões, respeitados os dis

n.�_�_� .._._�__ ,fiOft....... positivos da lei orgãnica do ensino nor-'
.....v·� �."""'C mal, para que o curso normal regionaL

-

.
D,�O horu. torne realidade à grande esperança do-·

IlxprellllO GJ6r1a - LaeuIiUl - • l1.1l
que foi investido: _ professorado capaz:;

• 7 1/3 boru.
DOMINGO para as I)0,ssas escolas isoladaS e reum-

RAp!do Sul·Brasileira
•

cuntlba - da��úde e fraternidade.
• hor8ll. Elpídio Barbosa, diretor do Departa-

mento de Eclucaçi'ío.·

Dom Joaquím Domingues de
Oliveix�, por mercê de De;Jey�::' e
da Santa !Sé A!poS\tplica, Arce
bispo Metropolita,no de' Floria-

. rn:ópoli�, Doutor em CânOnI8'S,
'Prelado Doméstico, Assistente

ao Sól io Pontifício e Conde Ro-

Cruz processional, Colégio Cora
cão de Jesus, Asilo de Orfãs .. Con

gregações Màrianas Femininas, As
sociação iS. Zita, Associação S.

Terez inha, Damas de Oaridade

'i\_postolados, Ordem Terceira. Fe

menina, Ação Católica, Abrigo de

Menores, Colégio Catarinense, Con

gregações Marianas Masculinas,
frmandades, segundo a ordem 'dr
precedência ou costume,. Ordem

Fazemos saber que, sendo o dia I'erceíra Masculina, e por último a

S de junho próximo, consagrado Irmandade do Santíssimo Sacra·

à magna solenidade de Corpus mento.

Ohrtstí (Corpo de Deus), em que Cada Associaçãõ deverá apresen
se homenageia a própria Devinda- Lar-se' com os respctivos estandar
de no Mistério do ·Santíssimo Sa· tes e distintivos. São permitidas
cramento; e para atender aos jus- crianças na Procissão, 'só vestidas

tos desejos de nossos amados Dio- de Anjos para abrir o préstito. Os

cesanos: Havemos por bem con fiéis e famílias que não puderem
firmar para, aquela data a solene acompanhar a Procissão assistírãc

procissão do Corpo ode Deus que li. sua passagem nos passeios das

se verificará como segue: ruas do. trajeto.
Reunidas as Associações Reli Aos fiéis dispensamo-nos de reco

giosas . abaixo esp'ecificadas e na mendar o maIor respeito �ao San

quela mesma ordem, d,entro e no tíssimo Sacramento em que e.stã.

adrQ da Catedra'l, um pouc'o antes verdadeira, rea.! e substancialmente

das 16 hs. - 4 hs. da tarde - contido o Corpo de noss'Ü Divino

dlesfila1rão ao sinal dado, lenta, Salvador.
contiuna· e ol'denadamenlle, pre· Outrossim, l.ouvamos e encart'

cedida da Cruz processional sob cemos o piedoso costume de orna�

a direção imediata do vigário Ge mentar�m as ruas e as frente:> de

ral e .se'Lls Auxiliadores, obE'decen suas ca.sas, ,em homenagem a tá'

do ao seg:uinte itinerário:

I
augusto Mi&.tério.

PI�aça 15 de Novembro - Lado Hipotecando a todos 'anteciPa-ld'o Palácio - Ruas Visconde de damente ,as nossas humildes bêl1-

Ouro Preto, .A!rtista Bittencourt çãos, nutrimos a certeza que tu

SaLdanha Marinho, PraÇa Getúiio do correrá para a maior g16ria de.

Vargas, R. :Visconde, de Ouro Pre· Jesús. Sacramentado e honra da

Lo, Pra'ça Pereira e Oliveira, R. RieJ.igião em Geral.

Arcipreste Paiva, Cat,edral. Dada e passada nesta Cidade de

A !bênção, pa,ra que� não haja in Ei'loria.nópolis, sob 'o Selo. de Nos·

terrupção do- préstito, será dada ;;as Armas e Sinal do Vigário Ge

0'0 ,adoro da, Catedral, para alcan- ral do Arcebispado, aos 3a de

çar !li todos os ·fiéis. maio -de 1950.

A ",ordem das Entidade�s e As· (Ass.) ,Mons. Fl'ederico Hobold

s'ociações no préstito será a se· VJg�ri'o Gieral. (Jüsé Renato die
guin te: Banza, Provedor da Irm. do Sso

mano.

Aos qtde o presente Edital virem,
stnuiações, paz em Jesus Christo

VESTiR·SE COM CONFORnt"
A

-

PROCURE

Alfaiataria Mello,'
I�U1i Fehppe Sthmidt 48

Irmandade do Divino ,E.. Santo
e Sa.ntissímar Trindade

Fesfividades da SS. Trindade

OONVITE
De ordem do I.rmão Proved,or, t.enho a honra de convidar as Au

toridades EClesi1asUcas, Civis e Militar,es, Associa'ções d'e cla'sse,' bem
como o ·pov,o em geral, para assistirem a tradicional festa da ,SOS. TrinC

dade, a realizar-s.e nos dias 3 e 4 de junho proximo no Sub-Distrito de
Trindade, constando. do s,eguinte programa:

Dia.3 - Sabado. - Novena ás 20 horas, barn"aquinhas, kermesses,
leilão et.c; e. queima de fogos s'olto e lindos fogo.s de artifíci,os.

Dia 4 - Domingo. Missa oom comunhão geral á., 7,30 horas. Mis
sa Solene com sermão. ao ,evangelho às 10 horas, continuando barra
(fuinhas, kermess'es, l,eilã,o etc. 'a noite serão queimados lind·os fogos
de artificibs.

É fe.steil"O d() Sr. VIRGINIO TOMÉ DE BORJA, que sairá com o Ipar de "BSPADINS" ·da casa Paroquial.
Abrilhantará as fes<tividaàes a BaRda Musical "AMOR Á ARTE".
Consistório, aos 29 de maio de H)[).().

Osmar Laurindo da Silva - Secretário

Aulas Partiçulares
Prefessores: Pedro. J. Bosco e O�valdo F. de ,Melo (Filho)

Lecionam-se PORTUGUES E MATEMATICA
Preparam-se candidatos l't concursos

Tratar às 2as., 4as. e 6as. feiras das 17 á� 18 hs. à
Rua Trajano, 36' (�éde _rl� Sociedade XX de Sefe:qlbro).

.

Frutas, Refres·e,o,gelados
procure POLLI S- 4. Comercio e Íodustria

.

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO'
CONSELHEIRO MAFRA - Edifício Montepio
FELIPE SCHMIDT _J.... Edifício São Jorge

RUA
ltUA

Se(flt:rl.da4eira
- 13,00 - Lajes o"'TA.L"

Alegre
PANAIR - 9,25 - Norte
VARIG - 10,40 - Nol.'W

PANAIR - '14,35 - Sul

ORUZ1IIIRO DO SUL - n,S&

'í-M'W
VAR13 - i {,lO - NOl't.t
PANAIR - 14,35 - Sul

(J"inta-f.i'NI
lOT.lL" _: s... - loi."m. .....

.

éllrlea - Faraul1lM
- (Ia.toa • Rie, .

PANAIR - 9,21) - Norte
PANAIR - 14,35 - Sul

VARIG - t2,30 - Sul
lJ:RUZEIRO DO SUL

.•

W:8cRrroJiió iMOBÍLU'BtÕ' i' ii:
. ,

ALVIil8

SellJta-fetso6
_ 13,00 - Lajes _ Pld.-TAL"

Alegre
GRUZJBIRO DO !iUL -

�orl.e
PANAIR - 9,25 - Norte
VARIG - H,40'- NoM.e
PANAIR - 14,3'5 - Sul

SábQJ;ÚJ

RIO, 29 (O E.) --.Foram en

cerradas as inscrições de can

didatos a funcionári'Üs do {Servi
ço de Recenseamento. Inscre
veram-se 15.000 pessoas, senda,'
g.OOO hO�1eI1S e 6.000 mulheres-

4) VA.U �O ITllAJ
Procare. lia J.limela

Progres�
LIVRAllIA 41, Liv.w��

�A

FRAQUEZ.AS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
uSILVEiRA"

"'TAL· _ 8;1' - Jol81'il1e
Curitiba - Parll11a.u6
- Santos e &10.

:'VA..'RIG - t2,30 -:- eu!
ORUZEIRO 00 SUL, - II,H

�'tirte
PANAIR - 9,25 - Norte
PANAlR - 14,35 - Sul
PANAIR - 14,95 - Sul

Dom�JIfO
PAl'fAra - 9,25 - Norte
QRJjI'ZEIRQ DO r.roL - U..,' ,_

Encarrega·se. mediante aomJHlo,
compr.a e venda de imóvela. I
Rua Deodoro 811.

15000 illscrl�õe$ pa-
c. ra "o Ser\fl�o de He-

.

Ct�nSeameDto...........................

- -SENHOR!TA!
A ultima creação 1 em rs/ri·

garante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Prelerindo-oQ está
acompanhando' a moqa

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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É-IA LINDA FESTA JO�NINA QUE A ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE ROTARY OFERECERÁ DIA 17 DE ,MAIO 'À FINA�
":SOCIEDADE DE FLORIANóPOLIS Nos 'ARISTOCRÁTICOS SALõES DO CLUBE 12 DE AGÔSTO. . MUSICA CANTO ..

BAILADOS CONCURSO DE TRAJES A CARÁTER COM UNDOS PREMIOS AOS MAIs ORIGINAIS. ·MESA CR$ 50.00
,

NA SECR�TARIA 'DO CLUBE 12 DO DIA 10 EM DIANTE�
.'

, ,

ANIVERSARIOS
.Dr. Mário de Caroallu, Rocha

'Consigna a efeméride de hoje o

�-aniV'ersário natalicio do nosso dis-'

tinto conterraneo dr. Mário do .Car
'valho Rocha, integro Juiz de Me

'nores desta capital e honrosa ex

pressão da ·Magistratura Catari

.nense,

-o ilustre magistrado conta em

lodo o Estado. com um vasto circu..
tIo de amigos e admiradores, motí.

.

vo por que, hoje, 'pelo decorrer de

:,tão grato acontecimento, será alvo
de expressivas homenagens, às

;iIluais, por justas, nos associamos,

, peitosos cumprimentos.

Comemora, hoje, o seu 10 aniver
,-sário o interessante garoto Edison
Flávio Gondim Macedo, filho do

. casal Gecy Dorval Macedo e Liége
. 'Uonclim Macedo, e .netinho do nos

so prezado amigo Vasco Gondim,
t'epresentante comeroíal.

'

Festejando a grata efeméride,
Edison oferecerá uma festinha

- seus inumeros amiguinhos,

FAZEM ANOS HOJE

A sra. 'çl. �ngela Duarte FarÍa, es·
'pôsa do s1!' Juvenal Faria, Comis·
,:sário de Policia apos'entado;

- o sr. Amaro Coelho, funci'oná·
: ,rio postalista;

,

- o' menino Alcioles B. Pr,eis,
filho do sr. Paulo Preis, Inspetor

, It)scolar e de d. Herfinia B. P·reis,

TINTAS--PARÃ-'IMPRESSAO
COTTO!(.AR·

,

í

'.sOCIEDADE DE CULTURA MU-
BICAL

��--'o-'--_-'

A Sociedade de Cultum Musical, •

'convida 'aos seus associados para
, assi!�tirem à posse da nova direto·
ria, que se realizará ,em � noite .de
1° de junho, quinta-f.eira, às 20 ho·

:ras, em sua se'de s,ocia,l, à rua Tra,
o

jaDo n. 36.
Comunica, outrossim que o seu

26° conrêrto se realiza;á por todo
, o mês ,cte)unho.

3,20, '

[lmpressões de trabalhadores brí
tâaíces sêbre a vida na Russía

não quero dizer que a União So
viética seja uma utopia. Mas a

Grã-Bretanha é o pais para mim.
Os trabalhadores russos aceitam

condições que nós não aceitamos.

Vi mendigos na Russia. Há tam
bém inumeras cousas na Russia

com que não' concordo, como. mu
lheres varrendo as ruas e traba

lhando em minas, mas talve'z seja
por. ser eu britanico".

Assembléia geral extraordinária

De ordem da diretoria e de acôr-

D. Iolanda D'Alascio Camisão
Vê passar, nesta data, mais um

.aniversário natalício, a exma. sra.

-d. Iolanda D'Alascío Camisão, espô
sa do sr. Perí Camísão, cirurgião'
-dentista em Tubarão.

, ,Muitos casos de
D. Alda Cameiro da ' 'Cunha Ferro

d d dOcorre, hoje, o aniversario nata. e"r\en' em.' o o sangue
'Ucio da exma. sra. 'd. Alda Oarneí "',

Atlantic City, 30 (BIPA) _:_ Uma sivel corrigir o defeituoso meta
1'0 da Cunha Ferro, digna "espôsa análise química do sangue de 581 bolismo -de açúcares. e gorduras.
-do sr, Raulino HornFerro, labora. surdos de idade as mais diversas, Acrescentou que embora 'os resul
Inrista residindo atualmente em desde a infância até a velhice, re- tados obtidos não sejam otimos,
Itajai,

. velou' que a majoria, d-os casos de se esse processa for seguido con
A distinta senhora os nossos res '

"

surdez são devidos a um áproveí- juntamente com outras medidas
tamento defeituoso dos açúcares e terapêuticas próprias para o caso,

.

é
�

Edison Flávio GondinÍ Macedo
das "gorduras, segundo. foi declara- possível ao menos deter a perda

TRANSATLANTICO EM .LUXO
do na assembléia anual da Sucur; da agudeza auri«_ular e, na, maioria

sal Estadunidense .do- Colégio In- dos oasos, restabelecer até' certo' 3°) Jirnmy Wakely, Dolores Cas-
.. -. telli

ternacional de Cirurgiões, que se ponto a capacidade de OUVIr.

reuniu- aqui ultimamente. Trata-se ."'" --------

de um relatórío submetido pelo Dr. '�
,

Samuel J. Kopetzky, diretor do De· 'Peregrino de
partamento de Otolaringologia do ..

Hospital Políclínico de Nova York patins
'8 da Escola de Medicina que for- ROMA, 30 (OE) - Um peregrí-

aos
ma parte do mesmo. no acabá de chegar a Roma, para
Diz 'esse médico que, admínis- o Ano Banto. Trata-se de um jovem

trando a esses surdos certas mis- milanés que percorreu os 800 qui.
turas de vitaminas do complexo B, lôrnetros que separam Milão de Bo

centos aminoácidos e pequenissí ma, andando sôbre patins .

mas doses d,e certos meLais, é pos. �e(fista a c/ata de hàje o 360.

D. '-Nenê Perfeito da Silva

Natalícia-se, hoje, a exma. sra, d.
.

Nenê Perfeito da Silva, genitora
, dos l1'O'SSOS prezados conterraneos
81'S. jornalista Zedar Perfeito da
"Srlva "e Acart Silva, gerente da fi

CI b'; ,lial do, B�nco Inc? ne,sta

ca.
pi,tal. lU' eD. Nene ver·se-a, pela decorren

'<eia de tão feliz data, homenageada
por seus numerosos circulos de ami-
,:zad'es e 'pelas pess'oas que integram.
'.:sua distinta família.

"

O "O Estado" se as,socia, respei·
:tosamente, 'l). essas merecidas mani'
'ifestações de simpatia.

Um novo trator gigante construido por Thorneycroft, Ltd. de Lon

dres, 'Ingl�terra, foi recentemente demonstrado em Bagshot, Surroy,
Este novo tratar foi projetado para atender às 'exigências do Iraque,
Petroleum Co" em conexão com o óleodut., entre Kirkuk e o mar Me

,iliterrâneo. Pode levar uma carga de 32 toneladas e, em peso bruto
com um 'meio-reboque, até 100 toneladas. Esta gravura mostra o tra

tor gigante passando por provas em terrenos acidentados durante a

demoústração e,m Bagshot recentemente. (B. W. S. )

surdez

'de Regalas Aldo luz
Convite

LONDRES, :to (B. N. s.). - Vin.te Do que disseram, 'ficou clara,
trabalhadores or-ítãnioos sínd icali- que, embora reconhecendo o pro

zados voltaram a Londres, depois gresso 'existente na Hussia, a vida
de uma visita á Russia. Resumir-am de lá não pode ser considerada

suas impressões na firme decla- ideal,

ração de 'que ainda preferem a George Rose, mineiro, foi catego-
Grã-Bretanha. rico nesse ponto: "Como membro'

Passaram duas semanas na União do Partido Trabalhista Britânico

Drama intenso de emoções H sus- LIGA OPERARIA DE FLORIANó-

pense.. , :
POLIS

/

Censura:

Soviética observando a vida russa.

'Eles falaram numa conferência or

ganizada pela 'Sociedade Britânica
de Amigos da União �ovjética.

Cine-Diário
- iUTZ-

ás 17 ,e 19,45 horas

Edgar Barrie, William Bishop e

Gloria Henry
F,lUO DE PRATA

Impróprio "ate 10 anos.

No programa:

Cínelandta ;J1ornal
Fox Movietone News

PREÇOS: Cr$ 5,00 ,e

•
- ODEON-
ás 19,45 horas

jO) Esporte em marcha:

2°)George Brent e Joan Powell

do com o' artigo 22 de nossos Esta

tutos, convoco os associados, desta
benemérita LIGA para domar par
'te na Assembléia Geral Extreerdi

náría, que se ralizará no próximo
dia 1° DE JUNHO, afim-de resolver

assuntos de magna importancia., O
Inicio da sessão está mar-cada. para
ás 19 horas e si não, houver número
I,egal, será 'ef.e,tuada. em 2a. convo

cação meia hora mais tarde, 'isto

é, às 19,30 horas. '

Florianópolis, 31 de maio, de

1950. '

Francisco Araújo Ferreira
1° Secretário

A Diretqria do CIu'be de Jj..egatas Aldo Luz tem o prazer de C011-

.'idar todos os sócios. e flxmas. famíiias p,ara /assistirem à soJ.enidade
cite benzime,ntl() e batismo do navio :SKIFF, reoentemente adquirido
.pelo Clube; no próximo domingo, dia 4 d,e junho, ás 11 horas, na sed'C
wcial.

O referido barco receberá 'o 60me de "Dud,ú", ',em homena.gem
ao sr. Alcides RiOsa, p1elo.s 11elevantes 's,ervicos presltados ao Remo em

'lossa terra e ainda pela brilhante atuação na Presidencia do Clube,
oJ1üe pela sua capacidade de trabalho, e l1ealização deu à s,ociedade
LIma situa'ção inv'ejável.

Não haverá convites

Florianópolis, 31 de
especiais.
maio de 1950,

, ORLANDO CARIONI
1° Vice·Presiden le

:RUMO AO MÉX:(CO
Um filme de multíplas emoções ...
Censura:
Proibido até 14 anos

Preços :
.

Cr$ 6,20 e 3,20.
/

- ROXY -,
ás 19,45 horas

1) Noticias da semana

2) Jimmy Wakely
Dolores Castelli
!RUíMO AO MÉXICO

3) Lionel Atwill

NEVOEIRO'
Um filme policial cheio de lan

ce!) 'enlOdonantes

40) Início do empolgante se

riado com Ricard ,Martin, Gamela

Blake, Dennis M(lore
,

O MISTERIOSO MR. "M"
1° epís�io

A Badalada da morté

2° episodio
.

'Cilada ,sinistra
,Censura: Até 14 anos.

Preços: Cr$ 4,20 e 3,20.

IMPERIO
ás 19,30 horas

1°) Esporte na tela

2°) Dick Powell
'Jane GJleer

, NO CORAÇÃO DO OESTE

,

Coqueiros Praia Clube

Um drama que nos mostra porque
ás vezes um homem é obrigado a

trair a mulher que ,ama! ..•
3°) Albert.Deker,

Catherine 'Craig
PRISIONEIRO DO MEDO

. Rom::mc.e . .. Crime... e muita

ação ...
Oensura:

Impróprio até 14 anos.

Precos: Cr$ 4;20 e 3,20.

Justice do Trabalho
,.

--------0--------

PROCESSOS 1Ei'M PAUTA ;PARA

INSTRUQAO E JULGAMETO·
,

MÊS DE MAIO
Dia 30, às 14 horas:
Processo nO JCJ-79/50
R,eclamante: Pqtricio Macha·

do Oliveira
Reclamado': Tte. Ayrton Cap�

la
Obj eto: Indenização

MÊS DE JUNHO,
Dia 1.°, às 14 horas:
Processo nO JCJ 76/50

I
Reclamante: Cispim Vicente

1 Correa
•

Reclamado: !E,'stado de Santa.
Catarina

,

Objeto: Aviso prévio, indeni.
zação e saláriqs.

.

Dia 2, às 14 horas: ,

Processo nO JCJ-84/50 .

R.eclamante: Carlos Alberto
Linhares
Reclamados: Ciriaco Cristo-

vaI & Cia., ,

Objeto: Indenização, aviso
prévio e salário.

Dia 3, às 9 horas:
,

Processos nOs, 85/50 e 86/50
Rec!a;maI:ltes: Osni Fernandes

e Desny Manoel da Rosa.

Reclamado: Manoel Silva
Obeto: Salário e aviso prévio •

Florian�polis', ,27 de maio dê

11950 .

ANTONlO ADOLFO LISBOA

"

Chefe da Secre.taria da J.C.J.

Páscoa dos' fUllcio'uários Públicos
, A reulllao preparatória para a realização da PáscO'à dos Funcio-

• !llários Púlbilicos 'foi transferida para amanhã, dia 1°, às 20 horas, no

1 Salão Arquidiocesano. '

Conselho Deliberativo
De ord'cm do senhor Presideiltc do Conselho Deliberativo' con:

"oco os senhores Conselheiros para a reunião que s'e realizará �o pró
ximo dia 1° de junho, quinta-f,eira,. com início às 20 horas e' rurante

:l qual será procedida a ,eleicão 'e posse da, Dir,eLoria que develrá ,g,e

nl' os ,cleslirms do Clube no periodo 1950-1952 ,e Conselho, Fiscal, 'Í'U-

10 nos têrmos 'do a,rUgo 111, item 1°, alinea B, 2° dos Estatutos.

Coqueiros, -em 29 de maio de 1950
ALEXANDRE EVAlVGELlSTA

10 S.ec11eJtário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lêêêêê§@ê@êê#ê@ê��1DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI IM/!
. e

, � �'". I
1.'1. �,

DR. ANTOl"iIO DIB MUSSI :� �" 'if.���,� í

r \�.:r" Médicos ' '[o)"'l' .

.

Oírurgía-Clmíca Çieral-Parto8
........... :.::>;l,��!:f�(

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE

SENHDRAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra

tamento..
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL
....• �v,,�_, ..

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
AteDde. diàriameDte�' DO HOIpital de Cuid.d,

.

_ .cwr.r""_ .,;""- � _ _ ..r.r.. .r_ -."..;>w·_...;.w.-•....�.,.l.�,

Radioterapia por' ondas curtas-Bletrocoagulação-
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

'

Consultório: Rua Trajano, na 1, 10 andar - Edifieio
do Montepio.

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Mussi.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Residênr.ia - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.
Pedidos com Representante
Para Santa Catarina,

DORIV1\.L S. LlNO

1
Edificio -IPASE - 2. andar

ICaixa Postal 260 .

Florian6P�lis
- S. Catarina,

'Vende-se)
.

Uma casa com' bom terreno,
situada na Rua 3 de Maio no

Estreito,
A tratar na mesma

,�rDr. Lins Neves Dr. Polydoro E. S. Thiago
IMntor d. Materni�ade e médico .0 .'lIIeo e parteb. /

'

,

Hospital de Caridade .. Hoepital de Caridade de 1"I0-
, iI\LfNI�A DE SENHORAS - ci- riaDópolis; Assistente da

RURGIA PARTOS Maternidade

� ••4,....

��êÕMPÁNÜÍÀ*
..

"mANÇA�DÂ-
..BíüíA,;

....�......�

Fundada em 1810 � Séde: BAHiA
INcaNDIOS E TRANSPOR'J.'ES

&tttgnóatico, controle' ,e tratamento

II!v.I�alizado da gravídês. m.tnr-
1U!1'I5 da adolescência e da menopau
... Pertubações menstruais, 1 "l�'"

Iil'.ll!I.ÇOOS e tumores do aparelho geuí
� feminino.
[f�\"ações dÓ utero, ovários, trem
"'6, apeadíee, hernias, varizes, Cite.

Cirurgia plástica do perínen (rn
P.I-ru)
t.SSISTENCIA AO PARTO E Gt"E-

RAÇOES OBST�11UCAS
il"uça@ gland!Jlares, tiróide, ovi·

nOll, hípopíse, ete.)
�h:turbi08 nervosos - Esterilidade
...... R.egimes.

.

iii0nIBoltóriô R. João Pinto, 7 - Tfll.
IM!

lRe8w'. R. 7 de Setembro - Edit.
Ir.;li:'WI e SOUl:2 - Tel. 84150

(}oenças dos órgãos internos, UJe'
eialmente do coração e VUOI \

DOenOU da tiroide e demm Ilaa·
dutos internas

.ainica e cirurgia de senhor.. -

Cifras do Balanco d. '1944
CAPITAL E RESERVAS � Crt
Besponsabíldades CrI
.Receíta ..••.• . .. :'.: :.......... CrI
'Ativo .•...... :..... .....•. �... . • • • . C1'8
Sinistros pagos DOS ültímos 10 anol •... Ci:'�
Responsabilidades _. .•.. Crt

Diretores:

80.900.80tl,50
6.978.401.755,97

.

e7.053,245,So
142.176.608,80
98.687.818,50

78.738.401.308,20

�SroTERAPIA - ELECTROCAR·
I •

DIOGRAFU - METABOLISMO
BASAL

fORARIO DE CONSUI.TAS: - .

Dlà.riamente .das 15 às 19 ho
,ru:

DR. '

.

FRANCISCO CAMA.R.1
NETO

.;\dvogado
Escritórto: Rua Felipe Sch1ln1dti
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso")
Residenc::ia: Rua Alvaro de Ofw.
valho, 36 �.�,

FlgrianópoU.
-

�:

Dr. PampbUo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Franeiseo de 8i•.
�

.

-

�

'I
.

Anisio MaRl!lOrra. Dr. Joaquim Barreto de Araújo. Jos' Abreu.
�-"""",-"'-.·_"_-'''·IA-_-JP'''''..·,-_-..-;,.-.-_·,-,-_-_-_-".",,-&-.s-_'''_-_-,.._-.-__•.•.•

-

-. ....CONSULTÓRIO:
ffus Vito� Mcirelel! n. ti

Pont1 manual 1.7{l'

RESID'tNCIA:
Annid!l, 'f.'rompow§1d n

Fone manual 711

GAR'APERIA),0,. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
1!.URGA - MOL�STIAS Dll S"

NHORAS - PARTOS
lF�rmado pela Faculdade da )(l14li.

� lia UWYenJidade de 510 Paula.
ande foi assistente por viriol "DOe da
Sen!� CirúTgicD do Prof.. AlIpi.

c.rrMi lldi
Cirtlrgla do estômago • viu eireula·
""., iatestinos delgado e graNO, ti""!,
de, rin!', próstata, bexiga, .

atuo. ,

,..t.ricl e trom;>lI.L. VarieoceJe, lIIIINo
eele, 'Ya.rb:e. ti! bem....

Con.ulta.: na. 3 ii 5 hor... I I'I1II

I'clipe S<!b.mÍdt, '21 (a.lto. da Cua
Paraiao}. Telef. 1.598

!itaaidéucia: RD" !;.tevea JUDIor. 170;
Telr.f. M. 764 '

I Dr. Newton d·Avilà
ar.qia geral - DoenCII8 de s..Ia..

ns - P�oetoJogia
El etricidade Médica

COil86ltório: Rua Vitor Meirelea n.

13 - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e • tar·

I� das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal' Ramo. D.

I' - Telefone 1.422.

Dr. Guerreiro'da Fonseca
,

,

Especialista
lIédieo - Efetivo do Hospital d.

Caridade'
.
OUVIDOS - NARIZ e GAB-

·GANTA
.,

.
Tratamento e Operações

Residência: Felipe Schmidt, 89
Telefone: 1.560 .

Consultas: Pela manhã no HOlloUai
IA tarde: Rua :Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 is 17 ho.ras.

. �,------ ,-------

Dr.Milton Simone Pel�ira
.

Clínica Ctrurgíca
�0le8tiaa de _Senhoras

CIRURGIA GERAL
'''OI Serviços dos, Professores Bene
lieto Montenegro e Piragi})e No

gueira (São Paulo)
ConlUUas: Das 14 áII 11 horas
Rua Fernando Machado, 10

I
Commotor eletrico de 1HP

VENDE·SE
Tratar desta redação com

po�írõ ALEGRE o Sr. Domingos ou em Itajaí

I com o Sr. Iluíz Ne cetl. '

RUA VOLON .-ÁRIOS DA PÁTRIA N." 68 • 1.° ANDAR
.

_

<:AIXA ecsrAI.. 68.3 • TEl.IiFONE 6641) • TELEGRAMAS:oPRO,ECTORAo • fER IDAS. REtl l\i1ATISMO E
· a ..

I
PWiCAS SIFILITICAS

AgenCia uer�l· par� sta Catarloa . Elixir ,de N.Ploeira
.

Rua FelIpe Scnmldt, 22-Sob. M..diaaQQo cl\WIiC!l.I' DO trotam.at

�lJ:�",OStal, 69 - .Tel "Plotecton° -'- PLORIAN(}POLIS .

dA

.If�-:-�. t

, ,

-

'Dr. A. 5antaela
(Pormado pela Faculdade Na,':!.o
Dal de Medicina da Universidade

·do Brs!iU)
fI&6d1co PQr concurso da Assistln·
c18 a Psicopatas do Distrito

:!"::der9,l
,h·lnterno de J'1ospital PslqW.

" 'tr1Co e Manicômio JudiciAria
da Oapltal Pt;d�r&i

lIX·lIltenlO da Santa oaea de .MI
sertcõrdía de Pofo 'de Jan�1ro
OLtNIOA lILmllOA - DOENOAS,

N1m.VOSA8
Oonsultflr1o: JI:d1fic1o 4.m6l1a

lIfetQ -.Bala 3. -

Residlnc!a :

Avenida Rio Branco, 144
Das !li toa UI hora

Telefone:
oonsuttõrto . - 1.lffl9.
Baidênc1a - 1.301.

:/
Dr. Mário Wendhlusen
&lIiIIkJa lIlédic:a' de adaltoa ti erIaatu
OoInultórto - Rua Joio Pinto. 11

Tele-r. H. 169
CouuIta du 4 li li lIIerU

IRuid411da: I'enp. ScIuaW .. ...
ll:eId••11

1
;. \

I
,
i
l
I
•

"
I
,

Tl'Qnap.. : te. reqU!(U"HiÓ de carQ C>& G'cper1o de"

· SÃO FRANCISCO DO SUL para' Nó,\iÁ fOII
lnfol'magõ•• como. Aq9nt.. .

FlorisD6polill
'

- Carlos HoepckeS;A - 01- Teletone 1�212 . ( Ead. t elel_
São Pr.nei.cc do Sul-Carlo3 Hoepcke S/A -CI- Telelolle 6 i\40��MACft

Dró Paulo Fontes
Clinico e OJ)e:'lIi.Ior

Caault6rio: Rwa Vitor lIleireJa. ...
Telefone: 1.405

'::-'ul� d!u 10 ia 1:1 e dali 14 II
t� '!an. RCli<i,;hc!a: Rua BI_

112. - Telefone: 1.6:18

I
\

Dr. M. S. Cavalcânti
I

-_

II

/

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 3 - SÁBADO - SOIRÉE DAS LANTERNAS PÁTROCINIO DO GRÊMIO FEMININO· DA FACULDADE'QE'mREITO E EM BENEFICIO AO ASILO DE MEN�

/DICIDADE "IRMAO JOAQUIM" - GRANDES PREPARATIVOS - MAJESTOSA ORNAMENTAÇÃO - DIA Z{ - SÁBADO - TRADICIONAL BAILE JOANINO I

,_ CASAMENTO �INHÔ ZÉ ROSA COM SINHA� JOANA -. DANÇA DA GOSTOSA QUADRILH� - DANÇA DA RArOEIRA - APRESENTAÇÃO DE UM GRANDE
:SANFONISTA. BOITE DA ·COLINA - DEVERÁ FUNelONAR EM DUAS NOITES, PRÉVIÂMENTE ANUNCIADAS E SEMPRE APRESENTANDO G,RANDES ATRA-

·

. >çõES'. BREVEMENTE O CANTOR QUE EMPOLGOU F LORIANôPOLIS - JOAQUIM PER�IRA. NOT": - FOI SUSPENSO O COCKTAIL DE DOMINGO
! DIA 28. - PARA AS F�SlAS ACIMA RESERVAS DE MESAS NA RELOJOARIA MORITZ.

'(0 ';e'-n-tá-rlo-�-;ln-t-er-n6-c-io-:-nét�1:----=O�M:.-:-u-cu-s-d-:-a----:C=-o--,-n-.-g-re-\s-s-o-----'""":l�\��a,.....,.,r--:i:-a-_-n-o:::----;;R:e-----;;;;I.;;;';;;;;;;;D;;;;;;;r;;;.-;;;;:;(-;;;-lA;;;--R;;;;;;N-;;;;O;;;;::;;;;;;G;;;.�i
.Expansão ASÓla Dissólvido gional em Blumenou ri i\;���2 I'ctômico ·t_"'-··�·'d:

I
.", . .,..

'I
'" Blumenau,'29 (.R/.) - Á (jo.�gre- Lr.e. o católicos d�' Estado Pela.sualll,

OODltit��:�:.'t:��dtldst
.

'.........
.

..·-1 Op'l ome'n e I NATURALIZAQOEB.
_

• gação Mariana da Imaculada Con- realização, prometendo, por ISSO, I

I
-f' Tit111b. D�I\:;Jal'ut6rioll

--
---. �,�"�,�.-.,-="",,,""'-><-� ceíção e São fau�o Apostolo da pa- que o mesmo alcance o mais com

I"P
.

A" l' N' t'
, .".1 Oe I\taquee desesperad�re;' � 'woíen- ,.

I I f' li di
-

.
,

or e o
l. to;; -!lã asma Il bronquite envenenam roquia oca, ara rea IZar no IaS plefo êxito.

fI Elcrh:61'!o. RSllid:mc!a :

o organismo, mlnsrn a energia, urruí- 13 a 16 de julho proxii'rlO;' um Con. , _ d, ,.' .: �: .• : '.!...,. .'
.

Rua Th(;dGnt�; '1'11.. . *
A casa mais importante do mundo, nam II saúde e debilitam O Gor..ção. Em 0_- .

.. ii
3 minutos, Mendaco. nova fórmula gresso Mariano Regional, 'aó qual Já comunicaram que compare-

�,.
"

F.O"N_E ."� 14�a. __j'sob certos aspectos, está sendo médio .. , começa a circular no sallglle, f

truid S' f' d dominando rapidamente os ataques. deverão 'participar varras congre-
. cerã� ·ao referido Congresso, entre

·

<tons rUI a em pnng leI \ TOWI: Dêsde o primeiro dia começa a desapa-
- -==......,.�-

'h t da
"

d d F" I' recer a dificuldade em respirar e volta gações do Estado. outras aütorãdades rehgíosas, oa
c5pI , per o

. a c!aa e 'e bUle. - "

o sono reparador. Tudo o que se faz ne- Dada a irnportancia dêsse con Hevmos. Bispos D. Pio de Freitas e
fia, nos Estados Unidocs. cessârio é tomar 2 pastilhas de Mendaco .

I ás refeições e ficará completamente livre elave' religioso, já é grande o in- D. Ignacío, de Joinville e D. Daniel
Esta casa custará eêrca de cin da asma ou bronquite. A ação ê muito t d

,CO milhões de cruzeiros.
.

rápida mesmo que se trate de. casos eresse que Vem espertando �n Hostin, de Lajes.
rebeldes e antigos. Mendaco tem tido

.Dentr-o dela abrigar-se-á um tarito _to que se oferece com a garantia
de dar ao paciente respiração livre e fácil

·

··verdac1eiro principe:' O principe rapidãinente e completo alfvío do 'Bofri-

d tô mento da asma em poucos dias. Peçaidos gera ores a OmICOS. Mendaco. hoje mesmo, em qualquer
Trata-se de' um gerador De- farmácia. A nossa garantia é a sua maior

'11 d ,proteção. '

<Graaf, de 10 milhões e Votls ,

lIendaAo Acaba com

Segunda observadores familia ... a asma.

rizá'dos -COp1 as pesquisas attmi-!···· •• •••••• •• •••••• •• "".

;cas ��s Estados. Uni�os: êst� se�á Ministério da Auri-,o.malOr gerador atõrnic., .JamaIs •

.

,co��t�u����rosa máquina está sen cultura, �ervlço de
00 eonstru ida nos labaràt:Orio,s da Economia RuralBartol Research Foundation, " do
Instituto Franklin, de Ftladelfia , Edifal

O novo gerador permitirá me-. O Chefe da Agência do Serviço-dir a energia atômica com uma de Economia Rural, neste Estado,precisão, que até agora, com as má- comunica que, de conformidade
-quinas atualmente em uso, não t

.

com a portarra nO 625/47, do sr.
foi, conseguida , Ministro da Agricultura e Instru-
A construção e instalação desta ções Especiais da Diretoria do S.

.. máquina extraodínária é patruci- E. R., acha-se aberta na sede desta
nada pelo Escritório

,.

de Pesquisas Agência, á rua Conselheiro Mafra n.
Navais do govêrno norte-amertea- 37, em Florianópolis, até,,31 do cor'

::DO.
. .' ..

rentle, as inscrições para o pr6va
·

Os traba�hos eIu S,pnngheld de habilitação de classificarlores
Town�lllP sao. cOIlJtroJa:d03 pelo .de produtos d·e origem animal e
dr. W. F. G. Swann, dI�etor. da \IIeg.etal com títulos ainda não rê.
.Bartol Research Founda tlOn. gistrados neste s-erviço.
Swann -calcula que o edificio A'

.

· 'Úude' s'era' I·usta·la..io o
s lllstruções que il'eguJam a re-

" gigantesco ferida !pr.ova, bem como os pl"ogra-
,:gerador atômico estará pronto mas das diversas especialidades,
·'.em meiados de 1950. fora])1 publicadas no Diário Oficial-

Entretanto, Swann acha ql.lfl 50· d E d'
,

o Sita o, de 25 de julh'o d'e � 948.
-mente dentro da dois anos a nova.

Floriapópolis. 12 dé maio de 1950
"illlêÍiquÍ11a esta.rã funcionando. Jacques Pierre Brocá � Chefe

· ,Enquanto iss'o, os Estados Uni· da Agência.
'.tIos continuam intensificando peso
,.quisas alÔIni'cas.

.

• • • • •• • •••••••

Além 'dê�te gerador atômico ou·

tras duas .máquinas semelhdntes
lN'_';estão. sendo construidas nos Esta· evãntadas oturnaS

·cdos Unidos. E
"

HUma dessas máquinas
.

acha-se 'nvelhecem OS omens
f. Freqüentes levantada. ou micções no-

""con lada ao Instituto de T':enolo· tumas, ardência, resíduos esbranquiçadoa
, gia de Massachussets, e a outra na urina, dôr na base da espinha dor...l.

. na ingua, nas pernas, nervosismo, debi-
· -está sendo conSltruida; nos est.a. Iidade, perda de vigor, podem ser cau-

'I.. I
-

J s'.\dos por uma enfermidade na pJ;6stata.!Ue ecimentus atômicos de Los Esto. glândula ê· um dos mais importante.

'Alamos, no Estado' de Novo 1\,re'·_ órgãos masculinos. Para controlar êste.
lU tranatôrnos e restaurar rapidamente a

·

xieo .

"

"
eande e o vigor. siga o novo t:r:atamento

�
. cient!fico chamado Rog!!na. Mesmo que

. A expansão dps 3,tividade's atô· seu sofrimento sej .. antigo, garantimo.

lOicas dos Estados UnI'dos fOI'. que!t'ogena o aliviará, revigorizando sua

glllndula ,prostática e fazendo com que

';anunciada recentemente pelo pl'e. v. se sinta muitos anos mais jovem. Peça
aogena em qualquer farmácia. No.... Ila-

':sid'ente, Trllman. rantia é a sua melhor proteção.
" R" indicado no tu-
Decidimos - disse T'rúman - ogena tlimento de pro.ta-

-expandir as f&ciHdades da Comis tites, uretritea e cÍlltitea.

··são de Enêrgia Atômica. •••• • •••••••••••

"Esta decisão é o -resulLaclf) de Truman d·ecla,rou t�mbém:
''Cstud,os cuidadosos feito.� C''lm O' "Desde que f.oi desenvolvida .a.

obj'etivo de' BnconJtrar os m:eio·s.. prim·êira. ,arma atômica, um dos
;413 aumen1aT nossa capa:ddade dê objetivos máximiJs' da polítiea d(ls

'produção em forma orden:da". Estaàos Unidos tem sidó Um siste·
Si bem continuem sua's ati"vida- ma de ·controle da ,eneNi� "'alô

'des, atômicas, os Estados llnidos m�<1a, ... qule lass'egu:re uma proibI'
lIuerem encontrar uma forma de ção eficiente das armas a,tômieas,
'j)reserva,r o .111.undo do peri�o de e que -ao mesmo tempo 'promova o

''lIma �uerra'alômica.· I emprêgo pacífico da energia por

Pongo' o p�p�o presidente,Wdas � n�õM� _� ��__�__���_� '_'_� �� ��_��_- �_

Y'IVER! MO·RRER!·
Depende do sangue:. Ó· sang�ê "é .� vida

Tonifique-se com SANGUE
NOL que

-

contém' excelentes
elementos tônicos, tais 'Como: '

Fósforo, Cálcio, Vaaadato e

Arseníato de Sódio; etc.

Os pálidos, anêmicos, esgota
dos, depauperados, mães que
orlam; magros e críanças-ra
quiticas toniíícar-se-ão com o

Quanto' 'som'os e

Sindicato dos Empregados em Esta
belecimentos Dan-cários 0,0 Estado

de 'S,anla Catarina-
.

Edital de. 2a. -Convocação
De ordem do pr·esidente, ficam b) - Elaboração e aprovação ,de

os srs. associados deste Sindicato l1ma tabela de aumento de salários;
convidados, em '2.u• convocação, 8 c) - Outros ,assuntos relaciona

comparecerem rà Assembléia Geral dos c_om os dos itens anteriores.
Extraordinária.a realizar-se no 'dill Esta convoc'ação é feita de' acôrdo
1° de junh�, às 19,30 horas, na sede com o artigo 859 da Consolidação
do mesmo Sindicato, p,ara deliibera ,

d:as Leis do 'Trabalho e Estatutos
rem sõb·re o seguinte: deste Sindicato.

a) -
. Ratificação d� podet'es ii -Floria�ópolis, 27 de maio de

Diretoria para a instauração do 1950.
.

dissídio visando a melhoria. dé sa

lários para os bancários de Santa
Catarina.

Nereu
.
Vieira de Andrade ,

Secretario GeJ;aI
.

que valemos ?
A prirrdei1>a icjéi(t que se tem do

Recenéeamento interpreta a sua fi
nulidade mais g.,eral, que é a conta
tar)em da população do país. Esse

entretanto, é um áJentre os cinco

aspectos de que se reoestirá a pro
:cima opemção censitária de i�tlho
de 1950: o Censo Demoqráfico. De
eerto, é o que toca de pert» a toda
:1 massa. popn!Jru', p01'gue,_llrIJ- a

I ltm. serão chamados a depor atra

r vés dêle todos os habitantes do

Brasil, do cal1oclo seringueiro do.
Acre ao campeador audaz dos

pampas, do venerando enciõo
'

a!)
mais novo brasileiro vindo à luz

nó dia mesmo anterior a 1° de j1ú
llzo.

O VI R,ecenseamento-Geml in,

oestiqarâ outros aspectos da. vida.
nacional utilizando os ouatro
censos econômicos que são:í o Agri
rola, o Industrial, Q Comercicd e

. ') dos Serviços. A êles cuinpré Tes· .

ponder Q "quanto valemos?" que
�ompletará Q conhecimento do pe
nômeno demográfico pro.piciand(
:um panorama de vastas perspec·
tipas -do 9'ue somos e p,oSSU.imos"Quct-ntps somos?" e "que vale
mos?" -I- leis fundamentalmente li

qtw. responderá o patriótico em,.

pl'eendiínento, que vem desperta"'"
ia o irite,l'êsse ele todo o Brasil.

-

j Transportes Aéreos' Catarínense -S/A
(

, j,,!, Séde: FL.ORfNÓPOLIS.'
Uma' c'rfinização genuinam'ente catarinense para' sérvir

" Santa Catarina.

Opera: ·c:;om",:ftviões Douglas- C�47.
fi O R A R I o· S : ,

ra. ,�s Segund;:ts, Quartas e Sextas-Feiras para Lajes e Porto Alegre.
� As Terças, Quintas e Sábados para Joinville, 'Paranaguá, Curitiba

Santos e Rio de JaReiro. .' ','
.

Passagen� .

e encomendas com OS" Agentes:
�-O

.

.

FIUZA LIMA & IRMÃOS
.

' '..a._ I
,Rua C6nselheíro Mafra, 35.-Tel. 1365

l8'" Agencia da «(.;RUZElRO DO SUL»:-- Mac1;lado &. eia. S;A'
Rua João Pinto n. 12 -- Telefone-1500

.

'.;""2"

•

J

• I \
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Q ESTAD-Quaria-feira. 31 de Maio de 1950
____.----------------------------------------------------------------------------------------------,-----------------------�------------.

ITerceira derrota do Canlo do
I . Rio em Santa Catarina

.

I

Direção de' PEDRO PAULO MACHADO O esquadrão do Canto do lUa Renau:x:, a quem vencera soma-
,

I continuando sua excursão pelo nas atrás. A vi1;:óriã coube ao

-A--""--f-e-C;:-'-a-.---'-------------d----d---- t E t
.

IH" Estado· jogou domingo! na ci-. grêmio brusquense, pela. conta-
.:lI máxima' os esper os mpa ou O [Ioml- dade de Brusque, frente ao con- gem minima, vingando-se, as-

O I 'a-O junto do Clube Atlético Carlos sim, do revés sofrido.

na cidade de Brusque . I
nense c m a �e eç ---- ... -.---.-

..�-.,........:..---..-.:--� ..

--.
---·------....

�·--tII· •

(De Labreda, cronista do Departamento de uruguaIa Goleada a equipe titular brasíletra
Esportes da Rádio Aragu�ia, de Brusque). I � "onze" do .Fluminense. do' No estádio de. S�o Januário,' ca) , .Baltaz�r '(Ademir), Ademíl:''Quando se chega a um cm-. Com carmho também as de�,' Rl0, empatou sábado por 1 x

11
realizou-se no úlrímo sábado {Jair) e ChICO.

quantanário, nada como promo·! mais atividades foram enca::a- com a seleção uruguaia. que dís- mais. um coletivo do seleciona' AZUL _ Castilho. Santos .

e
ver- na oca��ão, f'estejos 'os mais! das:. festejos p,Qpulare� serao

I put�á o. Mun?-ial de Futebol.? d� .

nacional dirigido pele Mauro; Bauer, R�i (Alfredo) e
pomposos, Ja.que a com:mora- i efetIvados dur:_nte Os �Ias 10

e,' prélío fOI realizado em Monteví-
I
técníco Fláyio Costa. A e,qlll- Noronha: Te�ourmha, Manéca:,

ção abrange um fato sImPles-lU. com .atraç�es m�ltIplas! deu e os tentos marcados por pe considerada reserva,' sur- (Zizinho), Adãozínho (Baltamente notável! J�sta. portanto, O que todavia esta fadado a

I
Silas e Migusz. preendeu a tOdos,. derrotando zar) , Jair (Pinga) e Rodrigues.

a pretenção dos atuais mente- sucess? sem. precede?-tes.é. o .

Os quadros jogaram assim o quadro Branco (titular), pelo "ampau"o.O 8a-o Pao'IRres da Sociedade Esportiva Ban- grandlOso Baile de Aníversárte- constttuídos: , alto escore de 6 x O, tentos de U 17 U
{ieirante, desejando realizar nos reunião dansante de Gala, no I FLUMINENSE - Veludo, Pín-] Baltazar (3), Manéca, Pinga e SãO PAULO; 30 (V.A.) - De1'-
próximos dias 10 e 11 de Junho dia 10, sábado, e cujas dansas : dare e 'Pinheiro; Pé de Valsa i Alfredo. rotando ante-ontem a Portugue-
as grandiosas comemorações que serão impulsionadas pelo ritmo' (Emílson) , Waldir e Mario; Os quadros [ogaram assim oro sa ele Desportos, o conjunto do
marcarão com l,étra� .de o�ro a oadencíado da famosa' orques-I, San�o Cristo. Didi, Silas, Oarlyle ganízedos: São Paulo ob�eve, ínvict�. ?, t.Í�passagem dó 50° anívsrsárto de tra do Clube Doze de Agosto da e Tite. BR.ANCo _ Barbosa. Au_usto tulo de campeoe do TOrneIO LI
fuhdação da benemérita agre- Capital d.o Estado! .Também .di� SE�. URUGUAI - Maspolí, e Mauro; EH, Brandõozínho e néu Prestes" 4 x O foi o resulta-
mjação l ' 11 haverá novo baile, desta feI- Matias Gonzalez e Tejera; Juan Bigode; Friaça, Zíztnho (Mané- do da peleja.Fundada em 1900 pOr um pu- ta com traje de passeio e ainda Carlos González, Rodolfo Píní _, -r ._' _

gtlo de abnegados,' a atual soo orquestrado pelo Clube 12 de I (Duràn) e Andrade; Gigia· Departamente de' Saúde Pública.císdade chegou a culminância. ,agõsto!
. I. Gambsta (Schiafino), Miguez'

dos fatos, arrastando para seu Como. é facil ded_uzi� os fes-! Bcbíafíno (Julio Perez) e Mo'
bóio, vitórias sociais, morais e tejos pró Oínquentsnárto da. be-, ran·· Mês de Junho - Plantõesdesportivas de toda, espécie! De� neméríta Sociedade Esportiva I _

..

d O J t 3 Sábado - Farmácia Modernadica�se a socíedade ao cultivo Bandeirante, estão fad.a. os_a !lpao quer re or... .

I ... 1 I
U -' Rua João Pinto, 4 Domingoc=- O serviço noturno será efetuado'

dos sãos principais da desporti· um amp o eueeseo. que a Ias nao
.I

á F I F 4 Farmácia Moderna - Rua João pelas Farmácias Sto.. Antônio evídade. mantendo. 'secções
.

de poderia ser. doutra ·ma.neíra, já Dar' o...I h I Pinto, 10 Sábado 7"' Farmácia St.o. Noturna, situadas nas ruas João.

.basquetebol, voleibol. punho�ol, que o c!-prIç 10 e can� o com
BUENOS AIRlE'S, 28 (V.A.) Antônio _ Rua João Pinto, 11 Do. Pinto e Trajano nO 17.handebol, atletismo e ginástica que estão sendo organ ízados to-
A A

. _

d F t b I A
.

em aparelhos! De todas atual- elos os pontos do programa me-
-

t' ssoc1abçao e u eto dr. mingo - Farmácia Sto. Antônio A presente tabela 'não poderá.� .

.' gen ina rece eu uma no a o _ Rua João Pinto, 17 Sábado;__ alterar sem lPrévia autorízaçãcmente se destaca a seccão remí- recem OS maiores encomios.
J

_

Iícít d Ih
.-

.

. apao so ICI an 07 ·e apOiar· no Farmácia Catarinense - Rua Tra- deste Departamento.nina de VOLEY, que bem oj-í- Façamos por ISSO mesmo

vo-, R' d' J' díd
.

dentada e contando c�m atle- tos para flue OS mentores alvi- I? e a�eIro. t?d te I? .� jano, 18 Domingo - Farmácia .ca· Departamento de Saúde Públi-
tas as mais disciplinadas e ca" rubros obtenham todo o sucesso relllgresFsod a �n II at e n�ponlI tarinense - Rua Trajano, 24 Sába· ca, em 5 de maio de 1950.

. . II ca na' e eraçao n emaClOna. do - F1armácia Noturna - Rua Luiz Osvaldo d'AcâmpoI'a - Ins-pazes passiveis, levantou para a d'eseJa.;do, .para que seu Clllque,n-
. ..

_

á f t d t Trajano, 25 ·Domingo - Farmácia petor ãe Farmácia.agremiação da Colina. três cam· te,n TIO lque perpe ua O ,a r�-I DR I LOBITO FILHOpeonatos catarinenses' osten- yes dos anoS como a festa ma-,
.

No�urna - Rua Trajano.
tando, par isso mesmo,"o título xima desportos brusquenses! I ••

.

KIlIJ,ssorlIa n·g." 08-0 se' Do. te'g!ldO� brasl·lelo lltlE,ue TRI-CAMPEãS CATARINEN·

A ' jl

3
Doenças do�rêlho Tespiratório V:.' 'O u uU &l

SES.. .

'
.. � . meriCa TUBERCULOSE. evadl·u ·rn.,8 ViSI"t�m' O -,lem-l-Dej,Xemos, para ocaJlIaO maIS

li ! U U
opor.tuna O enaltec�mento dos' FI g t I

Cirurgia do Torax
BONN, 30 (V. A.) - Font·e alemã I II O· •

grandes predicados de todos os . X amen O Formado pela' Faculdade Nacfo-
autorizada .d·eclara serem absoluta- ter {) ue I 181018

tI t
.

d
.

d dI' b
.

A •

d'
: nal de Medi,cina. Tisiologista e

"'al t'
.

bl' d RIO 30 (E ) DespachGa e as a SOCle a oe a vI-ru ra RIO: 30 �V.ll1..) _. No esta 10
i Tísiocirurgião do Hospital Nerêu

mente l' sas as no IC1as pu lca as ,
.

- .

e nos demoremos em considera' da .Gavea Jogaram, �n:te-ontem,· Ramos. Curso de especialização
no estrangeiro Isôbre uma suposta de Roma informa que os dele,

ções em torno das festividades do aIT.J.ls:osam�nte, OS conJuntos do
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex- evasão do ex-ma,rechal Keysserling. gadOS Qrasileiros á Conferen

CINQUENTENARIO, em aata de AmérIca. e d.o Flamengo, vencen- assistente de Cirurgia do Prof. O ·ex-marechal ainda &e encont�a cia' Geral da UNESCO visita,
10 e 11 de junho dêste Ano Sano. do o PrImeIro pelo escore de .tJgo Pinheiro Gu.imarães. (Rio). na pris�o de Werl, na WesMalia. ram ontem O cemiterio �ilit�rto de 1950! 3a1......... •... de Pistoia. onde estão inuma,..
Todas as atividades de quantos c... .".. ... .... .,' .. )... Cons. e r�s.: Rua Tenente . dos 400 soldados brasileiros;.

labutam no seio da agremiação Tll'ITAS PARA PINTURA
.

Silv'eira, 29. tombados durante a campanha;
. se' .voltam em torno do recem- C OV T TOM' A R Consultas, 'diariamente,

• . . . . . .. .•........

da Italia- Aproxima.
' peregrí-'CASA MISCELANEA ': ,di.tti It':-instafaci·o COMITÉ PRó FESTE·

---o- das -16 às 18,30 horas. nação brasileira que virá a a-
buidorli dOI :Rádiol !R/;C. A S t.

:JO.
S. dirig'M.n·. p.elo próprio pre-ll "'-.'��.

.

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

"O lia por ocasião do Ano aD; ?'�
. tctorj�Válvula. e i�co.;

t· ··t·sidel'lte, sr. Valé-•.ioWalendowsky.
" Rua Con.etneiro' Malra irá igualmente á Pis Ola VISl ar

.:i!lste Comité, reulle..,se semanal-,
.

;.�.,�-:-�_:.-7.". .-;.;'?; : " ..
o cemiterio.

'

. mente e estuda os principais

.tó'jpicos concernantes ás
•

fest:iyida�
:. des: inic!almente foram àiríg.l...
·:dos conVItes. as grandes agremia-'

: Ções congene-res não só no Esta-
do como :.em todO: sul do Brasil.
E para satisfação de todos já se

.' tem noticias dos prinCipais clu
.

bes a se fazerem representar em
·junho. Assim o Esporte Clube Pi
..nheiros,· uma das lidimas expres.
"'Sões do eSPorte paulista, -estará
em Brusque! Agremiações de

, ginástica em aparelhos de Curiti
, ba. pôr.to Alegre. Joinvile e tam�

·i bém dê Brusque proporcionarão
números notáveis dêste desporto
por ocasião das c·omeníorações!
Convites a-os campeões catari

nenses de vOley e basquete res'
pectivaffi€ri.te Aventureiro de

,

São Ludgero e Palmeiras de Jo
invi1e receberam convites e suas
presenças são desde já motivo
de jUbilo! De Blumenau os prin'
c,ipais clubes também far-se-ão
.representar, nUrrltb demonstra
.ção de .irmandade esportiva e co
laboração

_ eficiente para o
maior 'brilfio J:ias competições! I ,'COI�O se vê um conclave dos I :

.
__ ......."�'''"_.

.

'malores em esporte. já reali li filllnt8&. r ....

T' ,

I:;�ospr:;rc��:::S ao�at�:i��� : qJU tlllo �ome�clo" e ransporl.��' I .

tIstas nao so �e BrusqUe mag "S� �. CGD Ramos SIA 'I,de tOd�s _as . c:d_�..des vizinhas. Rua Joao Pmto n. 9, - Caixa -Postal, 220 - FLORIANÓPOLIS tcompeLlçoeS meultas.em nosso . D" t 'h 'd ,'Estado!: IS rI UI, ,ores: Car!a::; Hoepclu S .. A. Cam, Iml. "11CaIxa Postal ns. 1 e 2 .
..;_ FloTianópolis. .

I

"

.
,

• ;.1-".1" of "":t...:"H"'�\!�� ..-,,;
,����

-.

Companhia Telefonica· Catarinense
Aviso ..

.

AOS SENHOiiÉs ASSINANTES DOS TELEFONES
. AUTOlVlATICOS ,

'

Em virtude. do crescente tráfego das comun.tca�ões nmr

centros telefônicos automáticos do Estado e prmcI{Jalmente
desta Capital, recomendamos muito especialmente ��s senho
res assinantes para os seguintes dois pontos .e,ssenc!aIs:

. 10) Não tirar o fone do lugar, antes de ter � Vl�ta ou na

memória, o número do aparelho que .val di�car.
20) Não bateI" no gancho, quan�o esteJa' a e�pera .

da
. zumbido, porque isso lhe fara demorar mUlto m� a

sua ligação.
A DIRETORIA

.:\...

•

� (i) REGULADOR VIElHA) .

� A m1ilh�r evitarj dores

ALIVIA AS CóLICAS UTER1t'AS

Empre�a-se com vantagem para

combater as Flores Brancas, Cóll
.. cas Uterinas, Menstruaes e ap "s o

parto, e Dores nos ovário!':.
É poderoso calmante e Regl.11a- I

dor por excelência.
l;'LUXO' SEDATINA, pela sua com

J)rovada eficacia é receitada pOI
.

médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte. i .

�

I
I

.------------------�
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DIA 4 _. DOMINGO- "COCKTAIL DANSANTE" DAS 9 ÀS 13 HORAS� DIA 7 '_, QUARTA-FEIRA - "SOIRtE MIGNON" DAS 1i ÀS 20/HORAS. DIA 14 -

QUARTA-FEIRA - "SOIRÉE MIGNON" DAS 17 ÀS 20 HORAS. DIA 17 _ SÁBADO _ "SOIRÊE" COM iNíCIO ÀS 21 HORAS. DIA 21 - QUARTA FEIRA -
"SOIRÉE MIGNON" DAS 17 ÀS lO HORAS. DIA 24 - SÁBADO - BAILE INFANTIL DAS 15 ÀS 18 HORAS, E DAS 181/2 ÀS 21 HORAS "SOIRÊE JUVENIL".
DIA 25 _ DOMI�GO _' "SOIRÉE" COM INICIO ÀS zi HORAS. DIA 28 _ QUARTA-FEIRA _ "SOIRÊE MIGNON" COM INíqO �S 17.HORAS. DIA 1° DE
JULHO - SÁBADO, TRADICIONAL BAILE DE SÃO PEDRO, COM A APRESENTAÇÃO DE GRANDES NOV IpADES.

.

Os liguinoos 'estão amadurecendel
CONViTE[8. Cal�eira �e An�ra�a

Exclusivista «RENNERn.
PRINGIP !IS 4RTI'GOS

,

Roupas- Calçados
Feltros-M,aquinas

de costuras

'.

Rua

.--------.--.-r--

D TI L- FI
Correspon1end i
Comercial

METODOI
Moderno fi Encian��

Confare
I)iploma

DIREcAol
Amélia M Pigozzi

RUil General Bnte�cour�, 48 '.

(Esquina Ãlbergue Noturno)

.----------------------.

BJ!m alimentados,
mal nutridos

A chamada "boa" alimenta
ção diária pode·propol'clonar-.
nos uma Ingrata surprêsa, se
a analisarmos com estrtto es

pírito científico. Veja o que
. foi provado por uma Inves
tigação, objeto de um artlgo
pubsícado em SELEÇOES de
Maio, que acaba de sair. 60%
das mulheres tinham pêso
abaixo do normal e muitas,
em idade de ser mães, mal

poderiam resistir à gravidez
e à amamentação ... 'Que é
necessário, para se ter uma

dieta nutritiva e satisfatória?

ÉSse mesmo número publica
outros 24 artigos interessan
tes e' ricos de informações
'úteis, e o resumo completo
de um llvro de êxito sensa

cional. Não deixe de ler êstes
trabalhos!

CHURRASCO DA SAUDADE
A frondosa figueira do Colégio Catarinense manda um es

pecial convite a todos os antigos alunos para comparecerem ao
churrasco da saudade, dia 5 de junho, ao meio dia-em ponto.

Quem chegar tarde; perderá os' churrascos. ..mas aínda
terá figuinhos para comer!

Quem faltar, não saberá o que perdeu! Perguntem aos

"fans'� do churrasco da saudade, que são "legião"!

/

\

CASA.�
Vende-se uma conforlavel �asa

Rápido alívio

tas,dores reumóticcs,
contusões, lumbago,
torceduras, etc.-loja RENNER- ��d���"��"ÕN'ii'"''''

Tenente Silveira, 29
Florianópolis

sôbre a paz
Washington, 26 ( V. A.) - Fun-

cionarios cakgorizados do Depar
tamento de Estado enc.apMn com

profundo ceticismo . as declftrações
de Trygve Lie, depois de sua visita

a Moscou, segundo as quais são

possiveis construtivas negociações
para por termo à guerra fria. Nin

guém saiu a campo imediatamente

para afirmar que o secretário da

ONU está com a razão. O represen
tante Eaton, de Nova Jersey, um

dos mais destacados politicas, re

publicanos, declarou apenas ali

mentar a esperança de que Lie es"

teja dizendo a verdade, mas ressal

tou que "nada até agora forneceu
... qualquer motivo para acreditar-se

-----------------------------
nas promessas russas".

.

Truman terá oportunidade, nu

ma entrevista à imprensa ainda

hoje, de comentar o relato de Lie,
caso deseje fazê-lo.

.

Recentemente, o presidente nor

te-americano adotou uma Unha oti
mista, falando sôbre a situação in

tern��ionai. Qualquer comentat-io
formal que Truman venha a fazer
talvez seja no sentido de frisar es

- te aspecto, desviando-se, portanto,
das opiniões particularmente' mani
festadas por alguns dos seus con

selheiros diplomaticos, Estes pare
cem absolutamente convencidos de

que, a esta altura e dentro' de um

futuro previsivel, nenhuma das

partes da guerra fria está dispofu
a fazer concessões concretas ou

confiança que pudesse conduzir a

uma verdadeira solução leste-oeste.
Opinam estas 'autoridades diploma

; ticas, afastando a hipotese de qual
quer alteração substancial de am

bas as pas-tes, que um encontro in
ternacional de alto nivel teria tam
bém pouca chance, de aliviar a

atual tensão politica.

residencial, situada em ponto ur

bano central, com 4 quartos, -sala
de visitas, sala de jantar, copa, co

zinha, além de mais um pequeno
quarto Ipara empregada e amplas
instalações sanitárias com canali
zação de agua quente e, friã. - In
formações na Gerência desta folha.
............... I· .

JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Despacho da presidência

No requerimento em que o presidente
da Comissão Executiva do Partido Social
Democrático, Secção dêste Estado, pede,
seja modificado, no Dire�io Municipal
de Lajes, o ocupante do cargo de vice
presidente, que é o sr, Otacílio Vieira da
Costa e não o sr. Eustáquio Evilásio Ne-

.

ves, como, por engano, constou .da rela
ção enviada a êste Tribunal, o senhor
desembargador presidente exarou o se
guinte despacho: "Junto aos respectivos
autos, anote-se. F'polts., 25-5-50. (Ass.)
Guilherme Abry".

AVISO
Torno público, para conhecimento de

quem interessar possa, que pelo exmo.
sr. des. presidente foi designada a ses
são do dia 2, de junho p, vindouro, para
o julgamento do seguinte feito: ,

Proc. n. 10, cls, 6a - Pedido de re

gistro do Diretório Estadual do -Partido
Social Progressista. Relator: des. Ferrei
ra Bastos.
.secretaria do Tribunal Regional Elei

toral, em Florianópolis, 29 de maio de
1950.

.

Sólon Vieira, diretor.
"ii ••••••• $ � .

,

Emplastro Poroso
TI

UStt�,BIAII,

�'CYk�t
Vende-se terreno
Vende-se um terreno -medín

do 12x30 na Ponta do LeaJ
(Estreito), sito á rua 15 de NQ
vembro.
Tratar com o cap. Paulo

Samy na Fôrça Policial ou

nesta Redação.
................. ., _.e 4"'

Dois locomóvels, 150 cavalos. alta e

baixa. Marca "WOLFF", Alemã, ano fa

bricação 1920 com bomba, condensador,
vapor super-aqueeído." Esta<1o de novo.

Idem dois geradores, alternado 2301

volts, 50 ciclos, marca "SIMENS". 2300
volts próprio corrente longa distância.
em perfeito estado. Qualquer Informaollo
Travessa 24 de Maio 18 - ItaJai -/ San·
ta Catarina.

HEMORROIDES
INTERNAS OU EXTERNAS

Alivio

I.
R á d io s A:t I â n t i d a

AtIântida - o sucesso da técnica electrônica - Atlântida - Super construção para durar mais - Atlântida - Som natural - Alta sensibilidade

Grande -alcance Otíma seletividade VENDAS A VISTA E A LONGO PRAZO

OI'lDAS

, Rádios

/ tlântida
Diretor tecníco WALTER LANGE Jr. Rua Trajano, n. 31

E CURTAS

'dIZii ·10 Catarinense
Amplifícadores

LI!
!I.

Imita
Electrolas Transmissores

Telefone n. 1459

I

r

I
,

I
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tl'-. Canonização dá Rainha Joana de
Valois, da França

,CODADE DO VATICANO, 30 (V.A.) - O Papa Pio XII canonizou,
antem·ontem, a Rainha Joana dé Valois, da França, na Basilica de São

Pedro. Cerca de cinquenta mil peregrinos compareceram ás cerirno

l'uas. A Rainha Joana foi fundadora da Ordem da Anunclata.

.

Eleições na U_ião Cat.· de Estudan
Waldir Campos na presidencia da U.C,.E. e Eugenio Doio Vi

na do Conselbo ..-Outros eleitos. -

.

Procedeu-se na noite de 29 do auxiliar - Helena Spyrides (F ta, Darcy Gross e Caetano
corrente, na sede social da D.), secretário auxiliar _:. Osny Murari.

'

União catarínense de Estudan' Neves' CF. C· tE.), Tesoureiro ge' Proclamados os resul

tes- na forma do disposto na ral - Hend Miguel ( F. C. E-), presidente do Conselho d

constituição, a posse, a elaí- tesoureiro auxiliar - Newton eleitos os acima nomeaq

.ção da Mesa do Conselho e da
\ APó.s-as congratulações

Diretolia Executiva do orgão I José Spoganicz (F. C. E.), ora- xe- fOI a eessao encerrada,
maior de representação estu· dor - Osmar Fontana (I':. D.), cando-se outra,. ,sole�e de
dantn em Santa Catarina. O Conselho Fiscal, eleito simuI',

na rorma do dISPOSItivo
tàneamente. apresenta a se- tucíonal, a se realizar

A hora designada, presentes guinte constituição: Jucélio Coso reíra- -o

a totalidade das bancadas ,e

cada- um dos séus componentes
foi. pelo acadêmico Waldir Ca�'RIO, 30 (O E.) - Em sua, acompanhamento, estando pre- N f

-residencia à rua Constante Ra-l sentes o ministro da Justiça. pos- aberta a sessão. a orma

constitucional, o presidente
IDOS 67, nesta c�pital. faleceu: todos os mínístros tio Supremo cujo mandato estava a findarant�-ontem o Ministro Alvaro I Tribunal Federal, advogados e

convidou o seu colega Henrique
Goulart Oliveira, uma' das maio- figuras de destaque dos círculos

Klappoth JúnIor, o mais idoso
res expressões das letras [urí-. [urídícos 'e sociais desta capí- dos conselheíros, a assumir a
dicas do Palis e que, pela sua' ta�. ' :ãllIlMl11Ji1i1.1"", ! direção dos trabalhos. Este, após
cultura e integridade; honrava

IJignificar que se ia proceder à
a magistratura brasileira, cuJas

eleição da Mesa do Conselho,
culmínancías .atíngíra como

Escolas de Censo suspendeu a, sessão pOr cinco
membro do Su.premo Tribunal

minutos, para a confecção das
Federal.

chapas. Reabertos os trabalho�,
Jornalista e advogado no

São acordes os educadores na Os conselheiros, por voto direto

inibc1i.O de Isua· ilirilhante. vida
afirmação de -qlne e problema: do e secreto escolheram os novos

pu ica ocupou SUceSslvamen- . ., ., íod d
d
'. .

.

;t .

. ensmo przmarta, em nosso pais, componentes para o perto o e
te, epo.l'S, nnportars es. cargos não -'J)·recisa para se?' resoloido gestão que naquela noite se
tendo sído promotor curador '

.

'
"

,
'. apenas de mais escolas, mas, tam- iniciava resultando eleitos: Pa

�edProculra,.ddor gberal ddo DIstqtf? bem, de melhor distriõuiçiio das ra presidente - Eugênio Doin
/-. era, esem arga or e, 1- •

t
Im t

..

t d S
escolas eeistentee. Em uerdade, Vieira (F. C. E.) vice presIden e

��b en leFdlllS} ro o upremo desta má distribuição resulta es- '- Sebastião Laurentino de Góis

Seunad", e era..
t

- Ir tranho fenômeno: presença de es·, (F. F. O.), secretário de expe-

f
u

d
esapareClmen _o causou, colas- onde não há cria�ç(ls em diente - Nilton Salles Rosa

�ro un a

1 c�ns�n�çao em)�-I idade do abc e' ausência de escolas (F· F. O.) e secretário de atas
o� �s � reutOS es a

. �a�1 a, I onde há crianças que as 'esperam. - Alvaro CéSar Beduschí (F.prmcíps men e na SOCle a e e
I Porque assim acontece não é és- D.)

nOOforo. I to d
..

t
i te o momento de disc�tir. O que Empossado sob calorosas salva

sepu tamen o mllllS ro,
d' f

" ,

t de natmas.o acad
.

E
• .

G 1 rt 01" alízou-se i esejamos I'lsar e que SO as es a- e pa mas.. o acacemico usemoou a iveira \I"e� lZOU= I ti ti d t D' V" d
_- .

t 'à d C·'· d
• IS Icas po em mos· 1'ar, com exa· Dln leIra eu prossegulmen01;1 em tar e no emlteno ej t'l-' f

_
-

t d d
S- J

-

B t· t d
Ui ao e segurança, os :pon.os em to aos ou ros pontos a ar emao oao �_�s a, com gran e
que devem ser localizadas as uni. do dia, destacandO-Se a eleição

"ruzel·ro do /llm-I
d!ades escolares. Para do critério para preenchimento dos cargos

" « li - dos llumeros, qualqueJ' outrQ s'erá da Diretoria Executiva. Proce-

ranta Saldanha· -'.
falho levando ª deSpesa imttil no dida a esta, verificaram-se elei-

li .

» , 'trabalho de educação da nossa in. -

tos: para presidente - Waldir
ldnc{a. Daí o alto interêsse do pró. Campos (F. D.), v�ce-presidente
:eimo ReMnseamento para os res - Alexandre Herculano Gomes
pOnsáveis pelo ensino em nosso de Freitas (F· F. O.), procurador
pais. ,Os dados recolhidos pelo pró. geral - Wladimir D'Ivanenko

ass�stiu à missa, 'ofiCiada, esta ma. :rimo CeIL.�o ma'l'carão os 111{Jares (F. D.), ,secretário geral - Jo'
nhã, na igreja d,e São Francisco. ju*tos em que deverão ser instala. BtlAlfredo Beirão (F. F· O.),
Qu�tro ofi,ciais do navio-escola con· ,das escolas para lieneficio real das secretário a,uxiliar - Ney BoI'.
duzi,ram até o. templo a imagem da crial!ças brasilei,ras. ges Cruz (F. F. O.)·, secretário
,Virgem da Boa Via�e,m, padroeira
d,a Marinha bra.sil'eira. A missa foi
,oficiada pelo, vigário geral Gas
trense, da Marinha espanhola, à

qual assistiu o almirante Salvador
Mor,eno, r,epr,esentando a Marinha
espanhola.

.

O comandante do navio-escola
i:Jr3JsHei:nÜ', acompanhado de dois

oficiais; seguiu, mais tarde, para
Santiago de Cospostela, onde visi.
tou a ,catedMll e cumprimentou o

arc-e'bispo fazendo-lhe entrega da
bandeira brasileira. O pavilhão bra.
sile;ir,O f�i depositado no, altar-mór
da 'Catedral.

\

�.
r

FLORIANOPOLlS -31 de Maio de 1950

Fale-ceu O miD .. Alvaro G. Oliveira

-.

!'"

f.
FERR0L, Espanha, 30 (U. P.)

- A tripulação do navio-escola
.brasHeiro "Alinirante Saldanha"

Aos corações generosos
A,os corações generosos 181 que nun,ca se cansam de fazer 0- bem a

SOCIEDADE DE AlMPARO AOS TUBERCULOSOS POBRES pede u:Ua
prenda para a festa "NOITES DE NEVE", a ter lugar a 30 de junho,
días 1 e 2 d'e julho, defronb8i do Departamento de Educação, €-m be"

I

neficio dos 'enf.ermo's que não têm reêursos para se tratarem.
Os donativos parlem ser enviados à Rua Vklal Ramos, 19; \IOU

-\.venida ,Hercili-o LU7J 53.
\ i'

Anf;8icipadamente agradece
A DIRETORIA

Partido Social Democrático
.1':.

Se ricos quereis ficar
De modo tacil2elegaJ
Fazei boje uma';; inscrição
Credite Mutuo Predia (Secção de Santa Vatarina)

EsfadualConv'encão
,o PRECEITO DO DIA

PAPEL nk HIGIENE MENTAL
.

A· Higie�e Mental não. consiste
,simplesmente em prevenir as doen.
ças do cérebro ou da razão. Seu
campo de ação é bem mais vasÍlO
- cla: el1sina como formar ou con

serva,r um espirito forte e sadio.

Pratique os preceitos da Higie
ne M.ental, pam ter. o esp�rito
forte e sadio. - SNES.

Devendo realizar-se no dia 8 de outubro do corrente ano
\

a eleição para o cargo de Goverwador do Estado, convoco, na
forma do artigo 2-1 dos ,Estatutos, os l'epresenta�tes federais
e estaç1uais 'pertencentes ao POJ'tido e os di1'etórios munzct·

\pais para, em conVienção, nesta Capital, nos dias n e 18 de
junho próximo, escolherem o candidato do Partido àquele
cargo e deliberarem sôbre assuntos outros de alta relevância
pa1'tidál'ia,

PloI'ianópolis, 20 de maio de 1950.
.

Cels'o Ramos - pI'esidente da COmissão "Executiva.

PA R A LE R I DAS,

ECZE�AS.
INFLAMAÇOES,
CÇ)CEIRAS,
FRIEI,RAS,
'E S P I N H AS, E rc.j NUNCR EXISTIU IGURL

Churrasco da
Aderiram ma i; os seguintes -

ex-, Caldeira, Arolde- Pessi,
alunos: Brahe Fernandes, Pedro AI
Nelson Bíttar, Protásio Leal, P. ra,: dr. Leon Schmiegelow,

Santo Spricigo (São Leopoldo), /vIelo, dr. ' Roberto Lacerd
Monsenhor Freder-ico (idem), Pa
dre º1!_into (idem), dr. João, Ra- ro Soncini, João Zenon '

mos, dr; Hélio Rosa, dr. Lauro' Li-' ra, dr. Waldir Busch, dr.
nhares, dr. Altamíro Dias, dr'l eísco Assis, tenente Leandr
Whlmar Dias, dr. Walmir Diasi, va, tenente Piraguahv Ta
dr. Mário H. Wendhausen, Gil' aspirante Roque Mendes, as

Losso, Flávio Ferrari, Desemb . te Walace Capela, aspirao]
Flávi-o Tavares, Paulo Lange, João cio Lago, asp. Sidney Lago,
Cunha (S. Leopoldo), Hei-mana Leo M. Ooutjtnho, asp. Carl
Pereira, dr. Ivo Silveira, dr. Ilma.· die Siousas, �,s\p. Glauc[o OI'
Correia, dr. Afonso Veiga, Celso dr. Trindade dr. Claudio I
Almeida, Hamilton Vieira, dr.' te Ferreira, 'Jayme Linhare
Henrique., Bruegernann, Nicolau

I
nente Gersino Gomes, dr. Ar

Haviaras, Guido Bott (Anchieta), Assis, dr. Celso Ramos pi, dr,
W. -Oarreírão, Raul Wendhausen'l tor Peluso, dr. Waldemiro C
Reinaldo Wendhausen, Hélio 'Gon I dr. Vitor Fontes, Com. Paulo

çalves, Carmelo Far.aco, dr. OS-! Rosa, com a Banda do 11
mar Cunha, Celso Ramos, Al'man.! cap. Fortunato (Recife), cap.
do Sabino, J. B. Rodrigues. Ger- i Linhares, tenente Luiz Feli

mano, Dilerrnando Brito, Manuel nente Ayrton Capela, tenente
Silva, Newton Almeida, dr. Ilton Capela, Pedro Paulo Sanf'ord

"

Dos� últimos acontecimentos políticos, um enche-linguiça
Região Serrana, d'e :Lajes, in}eriu sesquip,edalmente que a his
se ,repet,e. Não· se metam, agora, os órgãos OIficiosos a gritar
o escrevedeiro tabaréll fjcou dentro das possibilid'ade,s Vi
do ,seu estrabismo menLal. Não me venham a chamar 'Ü c'ólisp'
e cultivad'o conterrâneo de Heródoto .do Card ou de. Cesar C
do Banhado. RelSpeitem-lh'e a ílustric�, que êle até merece

roupinha nova de marinheiro, com 'wpit.o de pau ·e cordão v

amarelo, trançado, a escorrer dôo cable'ção para 'o· bolsinho da
querda. Perdo,em ...no, sobretudo! Se a História para êle são
causos da ramada ou 'os cavacos da botica, para que
Ruy à cara? Em todo Ú' caso, fiel o fi:l1eram, tomem
quando muito, a descriçãlo do riso do boi, "enxabid{J e desco
lado, cama o da. tOleima', que se mete a ser jocosa, e a désfe
sarcasmos" .. Citem por aí, longe de quando ensina quie "a B'
rio. não é a nesga da VerdadJe, que se e:sPI1eita pela fisga das
ta". Não lhe falem, a'o caneteiro. da Região, das fontes da H'
ria. Deix,em que êle ,refugue a prova, a tradição oral e escril'
documento, o testemunho... Aceitem-lhe, p,e10 menos, a geD
dade' de comparar. Napleão a Hitler e Ghengis Kan a Stalin!

Se a hi,!Atória que êss'e Rocha Po�ba sentiu r,epeti'da não
História - que valerá puxarem-lhe as :f1elpudas? Obj'etar-m
-que escreveu isto, a respeitot dó sr. Nerêu Ramos:

"Afogado num mar de ambições há muito acalentadas'
ao Estado, instalou uma dissidênda no partido, traiu '8: elegeu
Nem f.altou à tris1:'e cena uma pantomina ond'e a p'obre vi'tÍÍna
,reoolhe aq quartel do 14° batalhão".

Responderei: po.r isso mesmo! Não e�tá a.í, nesse tr,echi
o pãno-d�boca da farsa que ,extraiu da sua sabença históri
Pois não � apenas coió que ai,nd,a ignora. ql�e, em 1935, o sr.·

rêu Ramos teóve o seu nome indicado ao ca:rgo de governador
00i maioria do Partido? Quem instalou a dissidência;' ao'
escr,e;v,e, foi a mdÍ'oria!!1 �abem lá o que é isso? Pois é! Par

Stanley da ponte.Grande a História é mais mobile que a don
a piuma ai vento, do Rigoleto. P.al'ecle 31té a- Pecade,ra, do Ag
nho Lara, ,que, escondendo..(�he o sentimiento, lo traiçonaba

" "p'�nsamiento! >

•

-

Não vejo, todavia, razões que indiquem a necessidade! de

jorl1ais situacionistas corrigirem o historiógra.fo do pôsto. Ba.

ria, por hoje, lembrar-lhe qU!e, qu,ando a minoria, inconform
oom os acontecimentos, instalou uma dissidência no, Partido,
seus complOlle,ntes ouviram do sí!;udoso dr. ,Cândido Ramos

,fras,e, forte na· verdade e crua ria malícia: "Vocês, a atra
sarem o arrôio lím'pido que os separava do Nerêu, prefiri.
nadar através de um mar de... (substantivo ..mmbroneap.o)·
para .se unit\�in aos mais· agressivos e impiedosos inimigos
véspera !"

Guilherme Tal
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