
zem- que provavelmente o qouêrno russo ammcie, a 12 de

junho, o fim do estado de querra entre a Rússia e a Ale
manha Oriental. Também se otirma que a Rússia realiza

esforços para se opor às Nações Unidas e ao Pacto do Atlan
tico. Por fim, assequra-se que a Rússia está disposta a

assinar um pacto de não agressão com a Alemanha
Oriental.

qV8u'e GQegue' de anfi-Get1\uni�tas
e comunistas em Bevljtl\, f�l��t:: ,t;;I.,�

HELMSTADT, Alemanha, [30 - Jovens anti-comu- �aldamente igual de comunistas, que rearessuuam aos com comunicados de vitÓl'i�-(:",4n.lJ2P�,. ,'J];'11itW;os:tCd,n a
I ..

nislas no setor britanico de ocupação aiacarara »arios seus lares, após lerem participado da concentração de mesma precisão. militar que ca7é(l;ct'e"'lizou� a:::m(/��,'cJla".sobl'etE-s,; >
grupOS da "Juventude Comunista", que retornavam de Berlim, Rerlim e a entrada na cidade no dominao, os cÕ1itingerite'i;: '.
JJerlim. Os atacantes conseguiram derrotar os membros

,
da juventude comunista deixaram hoie a antiga capital'

da juventude comunista e se apoderar das suas [ltunulas, O FJJl DA CONCENTRAÇÃO do Reicli com destino aos seus lares, por trem ou por via

qlle fOl'um imediatamente incel!diadas. BERLIM, 31 !OE'J<-- 'Os lideres comunistas retiraram rodouiaria. �

Este incidente �ransformou a cidade de Helmstadt no seu "exército" de meio milhão de jovens comunistas de Os aliados ocidentais e as autoridades do govê'mo de:

centro de violências originado pela demonsiroçtia de força Berlim, com a promessa de realizar [uturumente uma no- Boon. informaram, ontem, que os comunistas fracossamm
da mocidade »ermellui. O choque »eriiicou-se qiuuulo 2.000 va concentração em Boon, capital da Alemanha Ocidental. em sua tentativa de tumultua.r novamente a cidade. pois
jovens anti-comunistas ataca.ram um contingente aproxi· A batalha sem sangue de Berlim terminou, assim, a "marcha s6bre Berlim" terminol! sem o menol' incidente •

..---

Reerudescería a guerra iria
LONDRES, 31 W.PJ - Fontes bem informadas di-

o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

Ife,rletúlo e D. aerentel SIDNEI NOCE�h - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAIOS
Diretor de Redacão GUSTAVa NEVES o Brasil é rico. porém ...

I I
A opulência da natureza e a uoer- e prouincias da Europa, o tabaco

Ano XXX'V I florlan6polls- � Quinta-fe!ra, 1- de Junho de 1950 N. tO.862 dade do solo brasileiro empolgaram o tem feito muito mais «[amado"
a Europa desde os primeiros tem Tínhamos, portanto, Cf açucar e o

Conselho de Segurança· discutirá varias 'medidas �;��a'�:,:!=�v:Z'�o�::;: �!�:�: ;.:il;:�::;;�:���:::!
pa ra conciliar as d isputas internacionais ;:':�::��f::y;�;:?�nr:: :�;:::�E:::::;;;: :':::,::'a�ã:

T..AKE SUOCESS, 31 (USIS) _' conciliador para 'o caso. Depois da I O conselho usou de processo se- zas de uma "terra fértil, amena e cacau da Bahia?
- n ·.conselho, de Segurança das -. nomeaçã., de, tal representante, melhante para chegar a um sadia de s�u natural" uma' terra Terra dadivosa a tal grandeza.
ções Unidas 'irá considerar, em Sela o conselho deixará um intervalo acordo nos casos da Palestina e "onde tudo dava"! subsolo explêndido de riquezos, ()

, . I
.

proxuna reuniao, uma proposta razoavel para o processo de con- de Kashmír, mas não com a an- Vieram aoentureiros, ambicio Brasil ignorou, no entanto, por
relativa a medidas conciliatórias' cilíação antes de tomar qualquer I tecedencia que ° plano atual su- sos, fiãalgos da metropole. V'leram longos séculos, o valor do pl'ópl'io.

das dispijtas internacionais. I outra medida. I gere seja empregada. [libttsteiros da Inglaterra, piratas. cabedal econômico. FO'i só com o.
O Conselho discutirá um plano "'.-.- - -.- -.-.-.r.-.- -.••-.-.- -•.•-.-.-•..-� -.- ---•._.__.." franceses, esquadras inteiras da advento da estatistica, no pais.

que tentaria medidas de conci 'o Cb-,Ie recebera mals 2 000 lIolanda. Vieram até principes n� que se pôde medir com auteutici
Ilação antes que se cristalizassem ;j�! "

.

.

• erlandeses e aristoctaias de FI01'en dade a extensão daquelas riqueza/f.
dívergencias em uma disputa in- refug.-ados de guerra çá - todos �traidos pela exube· tão decantadas. "O Brasil é l'ic()
ternacional. As medidas propostas. -'. _ .,

.

.
l'ância de recursos naturais do [o ._ afirmava ª pl'opaganda do 5Q

diferem dos métodos até agora
O Chile concordou 'Nn receber Esta cormssao selecionará ope- vem pais, que já em 1627, era "O Recenseamento de 1940 - mas .. ,

eJl!�eg�dos pelo (icDselho, e as
I
mais 2.0,�0 ref'ugíados ,.de guerra ráríos especializados ou não, soltei' mais abastado de mantimentos que: não sabe o que possue". A qrtmde

partes interessadas, Logo após .0'
neste :reI ao é o que anuncia em ros, casados, e de preferência com quantas ternas há no mundo, por operação censitâria daquele ano t01"

inicio de uma divergencia inter-' comunicado oficial o diretor da crianças, não fazendo questão àe
que nele se dão os mantimentos de n'ou possível a avaliação riçorosa

nacional, se reUIÚI:am com o Pl'C-1 Organização Internacional de Re-. nacionalidade. Entre as pFOJissões todos os outros". E Frei Viceni6 dessa riqueza, que em 1950 serd
sidente do conselho para ten�ar' (ugiados. . selecionadas de preferênci� desta- do Saloador, Q entusiasmado cro atualizada atJ'avés do 60 Recenseá
concordar na. escolha de um mern- I Estes- 2·.000 DPs correspondern cam-se: mecânicos, eletreoistas, nisto, enumera-os, aos "manti- ment., Geral, a realizar-se no pl'Ó"
bro do conselho, que agiria. como' it primeira reme�sa de um total de operários de construção, bomhei- mentos" qtl"e se davam no $010 bra ximo mês de julho.
v..·.-•••-•••_ _._•••_._._.-._.-._._._._.... 5.000, que é o número exato que l'OS, mineiros, especialistas em la� stleiro.: "dá-se trigo em muita

P d
deseja ·receber 0_ progr.essista pais ticinios, principalmente queijos, quantidade, dá-se muito arroz

ro otos do Bordes-- do Pa·cífico no, ano de 1951, reso- empregados domésticos e artistas
que he o m'(!!ntimento da lndia Ori Bevio

t d II b
LuOão tomada depois de ter sido comerciais. fintai, e muito milho zaburro, que

e paro a fi e'mau a V'e,rificado o .rendi�ento dos 3.695-- he o das Antilhas e lndia Ociden LONDRES,31 (V.A.) - O secre..,-
RIO "1 (V.A..) _ E f' ',' _I OPs qlJ,e o paIS andmo recebera em TINTAS PARA IMPRESSÃO tal. Dão-se mfâtos inhames gran° M,rio do Exterior Emest Bevin,iJ, - S IVeI'\1J1 on

1191.8 19/,9tem, no Hotel Glória, em visita I
t e 1.. C O T TOM A R des, e outros mais pequen'os, e deu ·entrada. num h'ospital, para:

·�o sr b'- V M It h � Para seleCIOnar os 2.000 DPs ini- I 'i b t t "

d-.. .. alao on a zun, c ,elf

j
.. ..

'-- mUI as a a as· .,. sna seg'un a operaçao, em menos

da Missão Comercial Alemã. ora clals, Ja �e _ encont�a ,em Genebra

Nor�m'ai vI·agem do E, cer'tamente, mfâtas coisas de dois meses. .o Chanceler, de-
nesta' C/apitaI, os 51'S. Jooo Vieira.

uma 00mlssao que Ira �os ca�pos .

mais. "Se o açucar do Brasil - es I pois da segunda operação, gozará
Cox, diretor 'comel'ciaI -do lnsti I

de deslocados da Aust.rra, ttalra e

«Duque 'de Caxl·as» creveu Antonil em fUO - o tem' d·e prolongadas férias para a con·

tuto de Fumo da Bahia, e o sr. A.leml�nhFa. É. e.la c?mposta do sr. dado ,a conhecer a todos os reynOJ valesceuça.
Ma'rl'o Pe 'd t d' F' d

Ma.n lO a,nhm, DIjI'etor Geral da PARIS, 31 (OE) - Interrogadr) -------------;,------------'------. na, preSI' en e a 'e e·'. . II .

ral'·a-o d C é
.

d R'f I Socled.ade NaCIOnal de Mmas, do pela "France Pres.s'· a respeito do A "Ih F
.

t' a salvo -dey< o om 1'010 . e eCI e, quo
-

'" C( I a ormosa es ase fl'ze h d I
sr. Alfredo Larram Neli, DIretor boaro que correu no Rio de ,Ta- .

.

ram acompan ·ar o SI'. .•

Allto'ru'o O G 'd I G.eral do SerVIço SOCIal do �rabalho neir.o, segundo o, qual o navio
sIl)al' ames, pres' en- .' -.

1 I
' ,,- "

t1e da Câmara de Comércio Teuto.
e ?O sr. jl�va, MIlllstro na Em- brasileir.o "Duque de .Caxia:;" te- ,qua q'uer IDVaSaO COmUDIS 8n

Brasl'lel'ro d R' d J'
baIxada ChIlena em Roma. ria soo frido avarias no Mediterrâ-

,

. o 10· e ruJe! t'o. em

I· eh K ' Sh korg�nização, e delegado da Asso· T" :

d· á
neo, o representante do' Lloyd' a Irma iang al- e

eiação ComerciaÍ e da Feduaçi'ío I rumau pe Ir -ar. Brasileiro ne�ta capital telefonou I
'

do Comercio da Bahia, e dJ sr.! 14
. _ para. Gê�ova, de on�e recebeu um TAIPEH, 31 (V. A.) - 0- gene� nêralisSimo chinês que tia força

Luiz Antonio Borges, secretário mas para oavoes desme�hdo categórico para tal, ralissimo Clüang Kai Shek <;lecl1t defensiva da ilha de, Formo�a ,es·

da Conf.edera'ção Nacional do Co WA,sHINGTON, 31 (O. E.) _

boavo. rou que a ilha de Formosa está n.o tá firme". Acentuou que a reti-

nlércI·o. O· 'd t rI'
O "Duque de Caxias" cheg.ou nor- momento a salvo çle qualquer in· rada. da gI'ande base. est.rategicapreS'I eu e ruman, aIO que se

Illalll1ell.te .a Ge'no,'a no dl'a \)r. doNão obstmlte tratar-se de um[l espera, pedirá ao Gongr,esso esta
-� vasão comunista, a menos que os de Hlainan aumentou em 60.00Q

. visita de c'ortesia, foram abol'Lla-, semana 1.225.000 de dolares para
corrente, com os peregrinus bra russos d&m às tropas comunistas homens a defesa. de Formosa, en

dOS.�ssuntos de alto interêsse das I financiar as remessas de armas sileiros, e regressará ao Rio de

I
chines'as "um auxilio ,extensivo".\ quallto que a de Chushan signifi.

reglOes do Nordeste, no que con' dos Estados Unidos para. 44 na-
Janeiro no próximo dia 2 de ju- Numa conferencia com os jorna., -oou um aumento de mais de ...•

cerne à .posição dos produtos res': ções estrang·eiras. O Departamen-
nJro. I listas U!qui acredj,t'ados, disse 'o ge· 1 50.000 homens.

. I"pechvos no a-côrdo prestes a ser to de Estado e o Bureau de .orça-
celebrado ,entre o Brasil c·' a Ale- meIl{to necomendaram esta quan
manha, para o restabelecimento' tia como necessária para consoli
das tradici'onais r<elações de co- dar a politica norte·americana na

Dlércio entre os dois países. I gu erra fria.

8

,/

será operado

----------------_ .. __ .

Aconteceu em Tóquio.----Civis japone
ses atacaram vários sOldados ianques
TOQUIO, 31 [V.A.] _ Japone- nista, .ãmeaçaram os obSlervador'(�s atingido. A multidão ·então atinni

ses liderad.os pelos comunistas militar.es· norte-american'os com pedras ,contra 08 norte-america.
/:Úacal'am quatro soldados norte, pedras. Um soldado foi derrub nos, que tentavam a:brir caminho
americ.aI�oS, no primeiro atrito do ao solo. Uma testemunha de· Est·a manifest·ação anLi-amerloa.
publico dia ocupac:.ãó. O incidente darou que .o 'incidente teve ini- na parece ser o primeiro fruto das
provocou emtras escaramu'ças, por· cio quando os membros do· gru- c.riticas feitas peJo CominfOI:m, de
quanto a policia m.i1itar' norte-a- po da juv.entude comunista arre· que comunistas japoneses est�riam
mericana !tev-e que subjugar os bataram uma caderneta de um lentando trabalhar no sistema dá.
instigadores. Foram presos oito japonês que esta.va tomando notas ocupaçã'o. O 'Cominfo'rm exigiu uma

japoneses. Os manifestadores, reu'l
dos discursos. Os norte-americanos posição mais firme contra a ocu'

J1ldos na Praça Imperiá1, para to; tentaram reaver a caclernetfl,' Um pação e o· "imperialismo internacio.
_

marem parte num comício comu' dos soldados ianques foi então nal".
'

I,

Resposla§ discretamenJe positivas
GENEBR4,,31 (V. A.) - A Rússia comun.icoú à Comis

sao Econômica das Nações Unidas para a Europa (rUe es

,tá disposua a entabolar negocia:çõe� para vender cereais
á Europa ocidental. O secr·etário executivo da comissão,
Gunnar Myrdal, anunciou esse f�to, 'declarando que via
nisso o primeiro esforço para r'omper o impasse no co

mércio entre <> oriel}te e o ociden te. Disse que as respos
tas_ recebidiJ,S de ambos os lacras são "diséretamen.te posi-
tivas",

,-----------------,-----------
q

\
)
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2' o ESTADO-Quinta-feira. 1 de Junho de 1960

�LUBB�BQIB BB AGeST
DIA 4 - DOMINGO -_ "COCKTAIL DANSANTE" DAS 9 ÀS 13 HORAS. DIA 7 - QUARTA-FEIRA - "SOI,RÉE MIGNON" DAS 17 ÀS 20, HORAS. DlA 14
QUARTA-FEIRA - "SOIRÉE MIGNON" DAS 17 ÀS 20 HORAS. DIA 17 - SABADO - "SOIRÉE" COM INíCIO ÀS 21 HORJ\S� DIA 21 - QUARTA FEIRA
"SOIRÉE MIGNON" DAS 17 ÀS '20 HORAS. DIA 24 - SÁBADO - BAILE INFANTIL DAS 15 ÀS 18 HORAS E DAS 181/2 ÀS 21 HORAS "SOIRÉE JUVEN
DIA 25 - DOMINGO - "SOIRÉE" COM INíCIO ÀS 21 HORAS. DIA 28 - QUARTA-FEIRA - "SOlRÉE MIGNON" COM INíCIO ÀS 17 HORAS .. DIA
JULHO - SÁBADO, TRADICIONAL BAILE DE SÃO PEDRO, COM A APRESENTAÇÃO DE GRANDES NOV IDADES.

Importante deCisão do T.R.E.
RESOLUÇÃO N. 4.282 rio que inspirou o citado art. 90, das Dls-

, Vistos, relatados e discutidos os pre-
.

posições Constitucionais Transitórias do
sentes autos de consulta,' em que é con- Estado, sob pena de ficarem êsses Mu
sulente o Partido' Social Demoerâtíóo : nicípios desajustados àquele sistema de

IConsulta o Partido Social Democrático renovações gerais e simultâneas, que as

por seu Delegado, a êste Tribunal, se em próprias Constituições Federal e Esta
!'elação ao término dos primeiros manda- dual instituiram no pais, como ficou aCi.,tos eletivos, na administração dos Mu- ma exposto.
]Jiclplos recentemente criados neste Es- Para isso, era preciso um preceito de

Itado, são ou não aplicáveis os dísposrtl- lei, como o do art. 15, da Lei Orgânica.
vos do art. 110, §§ 1° e 20, da Constitui. Decidir pois de outra forma, seria dar
ção Estadual. êsse artigo por inconstitucional, _ o que,
Dando as ,.àzões da consulta, frisa que evidentemente, não se pode admitir.

a lei, ao criar êsses novos Municípios, Em favor cessa interpretação, pode-se
]Jada estabeleceu quanto à duração dos até buscar subsídios ainda, nos artigos
mandatos em aprêço e invoca ainda a 41 e 45, da Constituição Estadual: O
r€Solução n. 3.385, de 14-4-950, do Egré· mandato do Governador tem o prazo de
gio T. S. E., a qual, em face da Constí- cinco anos (art. 45). Em caso de vaga,
tuição e da lei ordinária, vigentes no procede-se a nova eleição, por via díre
Estado de Goiaz, responde a uma consul- ta ou indireta, conforme o tempo que
ta sôbre assunto da mesma natureza que tenha governado aquele que abriu a va-
e ventilado nos presentes autos. ga.
Ouvido o dr. Procurador Regional, opio Entretanto êsse novo Oovernador eleí-

nou s. excia., em preUmlnar, fôsse a to, terá o mesmo período de govêrno que
consulta encaminhada ao Egrégio T. S. os outros? Não. Completará o período da
E., porque a matéria podia envolver sí- seu antecessor, porque do contrário, nun- \tuações idênticas em outros Estados e ca mais coincidiria o têrmo do mandato
convinha, assim, que aquela Superior do Governador, no Estado, com o do'
Instância' decidisse em caráter norrnatí- President€ da República, e assim, nunca
vo e unírorrne., para todo o país. maís poderiam as eleições processar-se a
A consulta, entretanto, foi submetida um só tempo.

pelo P. S. D."'a._ êste Tribunal e [I maté- Como pois romper, em relação aos Mu
ria diz respeito, especialmente, ao Esta- nícípíos, essa mesma unírormídade, que
do de santa Catarina, a cujo âmbito se o art. 15, da Lei Orgânica tão bem res
restringe a decisão do Tribunal; pareceu guardou?
-por isso melhor um pronunciamento E porque assim haja entendido o T.
imediato a .respeito, tanto mais quanto- a R. E. do Estado de Santa Catarina,
solução dada pelo T. R. E. poderá passar Resolve, por maioria de votos, respon
pelo reexame do Egrégio T. S. E., me- der a consultta, no sentido de que o

•

dllÚlte' o recurso cabível. mandato dos atuais Prefeitos e Verea·
Posta assim de lado a preliminar, apre- dores, nos Mu:Úicípios criados pera lei n.

senta-se, .o assunto, resolvido pelo art. 247, de 30-12-948, termínará juntamente
15,· da Lei Orgâníea dos Municípios do com o dos demais Prefeitos e Vereado
Estado de Santa Catarina (lei n. 22, de res do Estado,

.

em obediência ao díspos-
14-11-947). to no art. 15, da lei n. 22, de 14-11-947.
Com €feito, a lei n. 247, de 30-12-948, Publique-se.

não dispôs sôbre a duração dos manda- Florianópolis, 17 de maio de 1950.
tos eletivos nos Municípios por ela crta- (a.) Guífhei-me Abry, presidente. Clarno
dos; mas não o fêz, porque no referido G. Galletti, relator designado. Ferreira
art. 15, da Lei Orgânica, já estava de- Bastos, relator, vencido. Conforme res
terminado que quando se criar Munící- saltou o ilustrado dr. Procurador Regio
pio novo, o mandato da primeira adrní- nal, substituto, o art. 90 do Ato das Dis
nistração terminará ao mesmo tempo que posições. Transitórias da Constituição do
o dos demais Prefeitos e Vereadores. Estado tem os seus princíptqs condícío-

lOra, êsse díspositivo, longe de ferir a nados às situações ora existentes.
Constituição, vai ao encontro do intuito Ora, à época daquele dispositivo não

Iregelado pelo legislador constituinte, qual extstíam os municípios a que alude a
o de chamar às urnas o povo, o menor consulta, pôsto que somente criados pela
número de vêzes possível, quando

'de-I
lei estadual n. 247, de 30 de dezembro

terminou no art. 90, do Ato das, DiS1»- de 1948.
.síçõ es Constitucionais Transitórias, que Como pois a êles aplicar-se uma regra
os mandatos do Governador, dos Depu- de exceção que por isso mesmo só abran
tados à Assembléia Legislativa, dos Pre- ge os casos que especifica?
feltos e dos Vereadores às Câmaras Mu· Se a Constituição do Estado determina
rricípais, pana o primeiro período constã- O prazo dos mandatos dos Prefeitos 6

tucionaI, terminarão na data em que fin- Vereadores, respectivamente cinco e qua
dar o do' Presidente da República. tro anos, restringindo, no entantc, o dos

_ Assim 9 fazendo, visou, O' legislador, atuais, isto é, o· dos municípios já exís
.acertar para sempre, a cotncídêncía de tentes à data de sua promulgação, como

pleitos, com o que poupou os órgãos restringir tais praios?
eleitorais de grande trabalho, proporcio- Pouca importa, para o caso, o que es
nou mais comodidade ao eleitorado - 6 tabelece no seu art. 15, a Lei Orgânica
cortou consideráveis despesas. .

dos Municípios: -

Criados que .foram os Municípios' de Não pode _ o dísposíttvo em aprêço pra-
que trata a lei n. 247, ficaram êles suo valecer sôbre o que soberahamente esta
jeitos a, uma admtntstração transitória, tu! a Constttuíção. _

pela nomeação dos seus Prefeitos, que de· Não se argumente, em contrário ao
veriam exercer o cargo até a posse do nosso ponto de vista, com os arts. 41 e
oue fôsse eleito (lei n. 250, de 14-1·949). 45, da Constituição. Aí já existia uma
Realizadas as eleições para Prefeito e situação, que o preceito das Dísposíções
Vereadores, em cada Município,. aos 11 Transit.órias' abrangeu.
de setembro de 1949, entraram êles, sem Assim, aos mandatos eletivos dos no

sombra de dúvida, no seu primeiro pe- vos municípios, tem perfeita aplicação o

dado constitucional. art. 110 e seus §§ l0 e 20, da Constituição
E êsse primeiro perfodo não poderia do Estado.

obedecer então a mesma regra do art. . Aliás, nesse sentido, isto é, de que a

90, das Disposições Constitucionais 'I'ran- Lei Orgânica não pode restringir pra
sitórias acima citado? zos fixados pela Constituição, decidiU o

Aliás, êsse art. 9°, por sua vez, se
-

Egrégio Tribunal Superíor Eleitoral, res

inspirou no art. 20, do Ato das Dísposí- pondendo a uma consulta do presidente
ções Transitórias da Constituição Fede- do Tribunal Regional Eleitoral do Esta·
ral, _onçle se teve êsse mesmo cuidado do de Goiaz. Edgar Pedreira. Arno Pedro
de fazer coincidir o término do manda· HoeschI.

.

to de diversos cargos eletivos, com o do Fui presente: Vitor :{Ama.
Presidente da República, para que os Foi voto vencedor o do exmo. sr. juiz
pleitos se firam sempre a um mesmo convocado, dr. Léo Pereira e Oliveira.
tempo. (a) Clarno G. Galletti.
Não seria portanto, o fato de se cria.. • • •• •••••••••••••••• • •••••••••••

�r:ra nOJeo:aj���;CíP���li���� �!���i�� Vende-se terre:noque as Constituiç6. Federal e Estadual
-"'

cuidadosam€nte Instituiram.
Nos Municípios novos, está claro, por

fôrça de preceito constitucional (art. Vende-se um terreno medin-
110,' §§ 10'e 2°), o Prefeito e Vereado·

do 12x30 na Ponta do LeaJres, nos períodos subsequentes de
_
go·

vêrno, l1ão poderão ser eleitos por pra- (Estreito) sito a' rua 15 de No
zos inferiores a cinco e quatro anos,res·'

•

pectivamente. A lei -ordinãriq não pode· vembro.
Tia restrinKfr êsses prazos; nesse primei· Tratar com o cap. PauloIO período constitucional porém, bem
.podia ela dispor, como dispôs, no sentido Samy na Fôrça Policial ou
de enquadrar a vida administrativa dos

t d-novos Municípios, dentro daquele crité-. nes a Re açao.
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De acordo com os imperativos do

razão, do ciência e do bom senso:

Dr. (LARNO
G8LLETT.

ADVOGADO
Crlm•.• ci••l

Ooutltulg&o li. Socled
HATURALIZApOE8
Titula. Deolarat61'lOl

N. o 1: Regras obundontes, pro
longados, repetidos, hemorragias
e suas consequências.
N.o 2: Falto de regras. regras

. atrozodas suspensos. deminuidos

"\ e suas .cons equêncios.,_

EllClrit6..1o • R••ld."oIQ
Rua Thad.llt.. n.

FONE •• 1468

Aceitas as crede
cials da china

FLORENÇA, 30 (V. A.)
mite de Credenciais da Ul
aoeitou as credenciais da eh'

cíonalista, com os votos favo
do Brasil,' Cuba, Estados l

França, Libano e Canadá. A

Bretanha 'absteve-se de votar

Iugoslávia e India votaram

Amanhã, em sessão plenári
rã decidida def'inítívamenté a

mendaçã., do Comité para q

jam acejtas as credenciais da
nacionalista.

Na semana, passada', retira
do plenário os delegados da

coslováquia e Hungria quan
Assembléia recusou-se a exel

nacionalistas e admitir os co

tas chineses, sem primeiro
cer a decisão do Comité de G
ciais, Ê&te decidiu "recomeu

Conferência Geral que aceil

credencieis da delegação chi

que a mesma seja admitida,
círcunstància atuais, na parti
ção dos trabalhos do atual
do. de sessões. Ao mesmo I

recomendou que as Nações U

resolvam definitivamente o

hlerna chinês com a maior

vida1e possivel .

••••. _.. •••••• • • • • •• t'

LIGA OPERARIA DE FLOR
POLIS

- Assembléia geral extraordi
De ordem da' diretoria e de

'--. -

do com -.0 artigo 22 de nossos

lutos, convoco os associados
benemérita LIGA para rtomar

te na Assemlbléia Geral Extra
náría, que se ralízará no pr
dia 10 DE JUNHO, af'im-de re

assuntos de magna ímportane
lníêio da sessão está marcada
fis 19""11oras e'si não houv,e,r 11

legoaI, será ef;etuada. em 2a. c

cação meia hora mais tarde,

é, as 19,30 horas.

Florianópolis, 31 de m�
1950;

Fmncisco Araújo Fe1'1'ei
10 Secretário

.... " .. " ",," ... " .. """ "" ....

CASA MISCELANEA:fd
buidor. dOI :Rádiol IRI�C

ictof.IVâ.vulal e'·'Di.Co
Rua Conselheiro'·: Ma!!

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

ONDAS

VAUMART

MAGROS E FRACOS
VANADIOL

E indicado nos casos de fraque- _

\

za, palidez, magreza e rastío, porque
,em sua fórmula entram substancías
tais como Variadato de sódio, Líci
tina, Gilcerofosfàtos, pepsina, noz

de cola, etc" de ação pronta e eficaz
nos casos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é indicado para ho,
mens, mulheres, crianças, sendo fór
mula conhecida pelos grandes mé-
dicos e está licenciado pela Saude
Publica. •

A V I�S O
Aviso aos meus amigos e clientes que reabri meu Ga-

binete Dentário a rua Tenente Silveira, n, 29, sala l'
O consnltório esta aparelhado para atender todos os

casos da clinica dentária.
Anexo, um bem montado Laboratório de prôtese Den�

tária, para confecção de dentaduras modernas. e pontes
agrilicas. _F

AR! MAf'HADO
Cirurgião Dintista

E CURTAS
Atlântida. - O sucesso. da técnica electrônica

Grande alcance

Rádios

A IA ·d� tL.antl a

Atlântida - Super construção para durar'mais

Otima seletividade VENDAS Á VISTA E

Atlântida Som Hatural.:'-: Alta sensibilidade
PRAZO

Electrolas

Rád'io

A LONGO·

Am plifícado res

Catarinense Limitada:
Diretor tecnico WALTER LANGE Jr.

Transmissores

-

.Rua Trajano, n. 31 Telefone n. 1459

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o E�TADO·-Quinta-feira, 1 de Junho de 1.J5J .3

o
::É A LIN!)A FESTA JOANINA QUE A ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS -DE ROTAR\' OFERÉCERÁ DIA 17 DE MAIO Á FIN�tl

'SOCIEDADE DE FLORIANóPOLIS .NOS 'ARISTOCRÁTICOS SAL()ES DO CLUBE 12 DE AGÔSTO. MUSICA CANTO

.8AILADOS CONCURSO DE TRAJES A CARÁTER COM LINDOS PREMIOS AOS MAIS ORIGINAIS. MESA CR$ 50.00
NA SECR�TARIA DO CLUBE 12 DO DIA 10 EM DIANTE"

..
..

, ,

Vida Bacial' Cine-Diári·o
ANIVERSARIOS

SRTA. LOUHDES TZELIKIS
A data de ontem assinalou o

;:aniversário natalício da gentil
�senhorinha Lourdes Tzelikis, di
leta filha do sr. Constantino
"Tzelikis, funcionário do Estado,
;',aposentado, e da sra. 'Edite Coe
lho Tzelikis.

SRTA. ADÉLIK- GRAMS
Ocorre, nesta data, a efemé

':ride natalicia da distinta_ senho
-rínha Adélia Grarns. dedicada e

.compe_ente funcionária dêste
jornal, e filha do casal João
G1'ams e Maria Opueka Grams.
Por seus nobres predicados

-eríetãos -

e sua afabilidade cati

vante, a colega aniversariante
se impôs a numeroso circulo d'!

-amísaees que a cumprimentará,
.hoje. pelo decorrer de tão grato
acontecimento.
"O Estado" se associa a essas

'homenagene. desejando-lhe relí
'cidades.
,D· EUSA FARIA RODRIGUES
Faz anos hoje a exma. sra.

d. Eusa Faria Rodrigues, digna
'esposa do sr. José . H.odrigues,
'dedicado contador da firma

"Irmãos Di Bernardi".
'n. MARIA PASSf6'RINE WILDl
Deflui,' hoje, o antvsrsár íc

.nataücío da exma. sra. d. Moi
Tia Passerine Wildi, esposa do
r- Tom Wíldí. construtor.
s-. CID MARIANO DA SILVA
Natalícta-se nesta data o S'.'

'Cid Mariano da Silva, motorts
ia da Secretaria da Justiça, Edu
cação e Saude" que, por êsse

R .motivo, será alvo de expressivas
11Olnenagens.

JAIME BORBA
di Comemora, hoje' o seu anivar
e sàrío natalício o jovem conter

r�ueo Jaime Borba, funcioná'
rIO do Departamento de Estra'
-das de Rodagem e aluno da
Àcademia de Comércio desta
Capital.

Sr· INAMA PINTO
Vê transcorrer, hoje o seu

aniversario natalicio o �r. Ina
o

Pinto, chefe da Estação Te
egrafica da importante compa'
nhia: de aviação "Cruzeiro do
uI" e pessoa muito relacionada

�m nossos :meios sociais.
SRTA. MARIA' CATA.ltINA

JUNKES .

.
A data de hoje assinala o ani'
ersario natalício da distinta
ennorinha Maria Catàrina Jun
es, funcionária dos Correios e

elegrafos.
... .

D. MARIA JúLIA MACIEL

n�tá . f.estejando, hoje, o seu
IversarlO natalício a exma

sra d M
.

JOI'
.

. ' afIa u la MacIel, dig
�a espôsa do Sr. Elisiário Ma'

nleI,. nosso. v�loroso. êorreligio
(\1'10' A dlstmta alllversariante

qUe, em n
.�. .

OSSOS meIOS socIais
eSf

'

d
l'Uta de selecionadas amiza

e� será·t
.

�

l' ,
mUI O cumprlmentadr,

e a d'ecorrência de tão grata
emeride. , .. "

A
'

Presentamos-lhe o�q nossos
esp 't

'I'

R
el °SOS cumprimentos.

� JACINTO AVILA DA LUZ
ranscorre, hoje, mais uma

ata a' o.

zado' Ulversar:a do nosso pre-

\7'l
conterraneo sir. Jacinto

e; a da Luz, dedicado e com
ente guarda livros da p'eni-

e�Ciária do fE;'stádo.
As 1)1 't

.

\ -. ln as manifestações de

aprêço que o nataliciante rsce- Ritz ás 17 e 19% horas

berá- hoje, dos colegas e amigos, Odeon - ás 20 horas

nós nos associamos, prazerosa- Nunca se fez em Hollywood na-

mente. I da rtão em harmonia com O senti.

CARLOS BASTOS GOMES mento dos brasileiros e a Warner

A efemeride de hoj-e assinala Bros orgulha em apresentar :

o .aníversárío ni:ttalicio do nosso Charles Boyer - Joan Fontaine -

distinto conterrâneo Carlos Bas- Alexis Smith - Charles Coburn -

tos domes, talentoso acadêmi- Peter Lorre

co de direito e digno oficial de DE AIMOR 1'AlMBEM SE MORRE

gabinete do sr. secretário da Como os cisnes, as mulheres

Fazenda. tambem morrem de amor ...

Espirito de escol, de incomum Êste é '0 drama mais profundo

distinção' o nataltclants é umà e o mais arrebatador, para tôda a

das esperanças maiores da no' mulher que saiba c-ompreender
va geração catarínenss. um grande amor... e o filme de

Cumprimentamo-10, pois, pela maior interesse para todo o- ho

auspiciosa data, bem como a mem, que, alguma vez, tenha seu

seus progenitores, o õenquÍsto! lido a tentaçã., de dividir o seu

industrial sr. Valério Gomes e coração! ...
d- Jorgína Bastos Gomes resí- L1VR,E - Crianças maiores de

'entes em Tljucail.
'

5 anos poderão entrar devidamen
�

FAZEM ANOS HOJE te
� acompanhadas.

A sra. Maria B- de Oliveira, No Programa:
espôsa do sr, dr. Nicolau G. de Noticias da semana - nacional.
Oliveira; Atualidades Warener Pathé-

- o jovem Osório 'I'olerrtino Jornal.

Machado, filho do sr. Manoel Preços : Cr$ 5,00 - 3,20
Florentino Machado, coletor re- - ROXY -

deral em Imbítuba:
.

ás .19,45 horas
- a srta- Irací Silveira, filha 1 ° Notícias da semana

da exma vva- Ursulina Silveira; 2° Jínimy Wakely e

- a srta. Maria das Dores Castelli

Moura, aplicada aluna <10 Colé
gio Coração de Jesus, filha da
exma. víuva Maiia Vieira Mou

ra;
- õ sr. Crístaldo Araujo.
LIDIO FffiMINIO CARDOSO
Vê passar hoje mais uma

data natalícía o sr. Lídío Fermi

nío Cardoso, nosso estimado
coostaduano que exerce o car

go. de comissário de menores

Ao aniversariante, que é nos

so correlígíonarío e muito ben
quisto nos meios sociais da ca

pitaL os nossos votos de pere
r.ee felicidades.

VIAJANTES
SR. ALVARO ACIOLI

VASCONCELOS
Viajou, ontem, !para a Capital

da República, a bordo do "Car

los Hoepcke", o nosso prezado
patrício sr. Álvaro Acioli Vas
concelos, competente chefe da
Contadoria Seccional junto à

Alfandega desta capital.
Ao seu bota-forà comparece

ram inúmeros amigos e associa
dos do Lira Tenis

�

Clube, que o

forana abraçar e lhe desejar es

naelhores votos de feliz viagem.

FRAQUEZAs EI1 GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRAn

DR. I. LOBATO FILHO

DoenruerRCULOSEatório
Cirurgiá do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medi.cina. Tisiologista e

Tisiocírurgião do Hospital Nerêu
Ramos. CU7'SO de especialização
pelo S. N. T. Ex-intemo e Ex
assistente de Cimrgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio),

Cons. e res.: Rua Tenente
Silveira, 29.

Consultas, tdiariamente, �

das 16 às 18,30 thoras.

SESSÃO DO DIA 31-5-950
Presidência - Sr. 'José Boabaid
Secretaria - Srs. Alfredo Cam

pos e Pinto Arruda,
Com a presença de 27 srs. de

putados, teve iní-cio a sessão à
hora regimental.

'

Lida a ata da reunião anterior,
foi a mesma aprovada, sem reli.
f'icações.
A seguir, procedeu-se à leitura

do expediente.
Não houve orador insúito na

hora do expediente.
O sr. presidente declarou livre

a palavra. usando-a o sr. Bíase

Faraco, que se ref'eriu ao art. 157
da Constituição que reza: "O Es·
lado amparará OtS me.nores e os

inválidos."
Referiu-se o 'orador ao 'proble

ma da mendicância, reinante na

Capital do Estado.
Em aparte, .o sr. Nunes Varela

salientou que teve o ensejo de
apreciar várias instituições de ca

rater beneficente, em uma das ci
dades do Sul Catarínense, que vi
'savam exclusivamente amparar as

pessoas desprovidas de
-

recursos,

Disse, ainda, que antes de se

,criar as instituições acima, o nú

Dolores
� mero de mendigos não passava de

�

2 dezenas e, que, após terem as

RUMO "'AO MÉXICO +nstítuíoões exercido suas atíví

Um filme repleto de emoções dades altruísticas, 'o número de

30 Lionel Atwíll pedintes ultrapassava a 1 cente-

NEVOKm.O -aa e mais.

Um filme policial cheio de lances Continuando a sua oração, o sr.

emocionantes. I Biase Faraco alegou que 'O melhor

40 Inicio do empolganle seriado �eio de henefícíar o mend,igo se

com Richard Martin e C�mc13 na dar-lhe trabalho, referindo-se

Blake. ainda aos pedintes que esmolam

o MISTERIOSO MISTER "M" sem necessidade.

Opinou, também, sôbre a cria

ção de um serviço de Sindicância
afim de fiscalizar a situação eco

nómioa de cada, pedinte,
Uma vez que se constatasse

uma deprimente situação finan
ceíra na pessoa em mira. ser-Ih e

la, então, conferida uma senha',
que atuaria como documento con

pl'ovante de 'sua falta de recur.

sos. Mencionou o tti,buno os ines
bimáveis serviços prestados pe.
las Associa.ções' Benefi,centes da
Ca.pit-al e a generosidade do nos

ao povo em dar o seu apôio e so

corro ao'S' nec,essitad,os.
Continuou livre a palavra -e co.

RITZ ODEON

1° epesódio
A badalada da morte

2° episôdíos
Cilada. Sinistra

Censura: até 14 anos.

Preços: Cr$ 4,20 e 3,20 ..
-- IMPERIO -

ás 19,30 horas

George Brant, Jane 'Powell, Xa,vier'
Cugat 'e sua 'orqueSlta, Lauritz Mel·
chior.

.

em

.

TRANSATLANTICO DE LUX.o
'

Censura:
P,l"oibido até 14 'anos

No programa:
Es;poríte em �afcha
,Metro Jornal

Pre'ços: Cr$ 5,00 e 3,20 .

Balanco da União
,

relativo a t 949
RW,31 (OE) - A Contadoria G'e,

ral da República acaiba de apre.
sentar ao minislro da Faz.end,it
os balanços gerais .da União rela.
tivos ao exercício de 1949. Es:cla
rece o rela,tório que, pa'ra ,uma

p:revisão ·total de 18 biliões 228
milhões e 650 mil c�uz.eiros,' hou
ve uma amecad,ação de 17 biliões,
916 m1lhões, 540 lllil, 414 cruzei.
ros e 60 centavos, do que rasu!:'
tou um deficit de 312 milhões,
109 mil e 585 cruzeir'os.

ComparaÚvamente ao exer.ci
cio de 1948, entretanto, a arreca·

dação de 1949 r·egistrou um au

mento' de '2 biliões, 217 milhões,
569 cruzeiros e 30 centav�. � As
d·espesas realizadas durante 'o

exercicio em causa totalizaram 20
bilhões '726 milhões, 712 mil, 444

cruzeiros e 40 centavos.

Assembléíc Legislativa
Conclusão

Nada mais hovendo a tratar a-

camo não houvesse quem usasse

da palavra, I() sr. presidente deu

por encerrada a sessão, marcan

do outra para hoje, à hora regi.
mental.

REUNIÃO DOS PRESIDENTE'S DAiS
COMISSõES LEmSLATIVAS
,sob a presidência do sr. José

Boabaid, .reunirám-se, em uma

das salas da Assembléia Leglslafi:
Ira, os presidentes das Comissões

Legislativas, afim de tratarem
diversos assuntos atinentes às r es

pectívas comissões.
�

E. TONOLLI

BASE AEREA
Comparecimento )

de civis
Estão .enamedos a compare

cer á Base Aérea -de Florianó

polis, para tratar..._Q_e assunto
de seu ínterêsse- es cidadãos
abaixo: Walmor Gomes Soares,
Osvaldo João Silveira,. Wilson.
da Silva, Newton tnnoceucro
f.'!.l1aves de Souza, Luiz Manoel'
Cardoso; todos da c1as,:� de
1932, Claudio Gomes Jardim e

Jordelíno Vicente, ambos da
classe de 1933.

HOje nO passadO
10 DE JUNHO

Em 1513, Jeronimo de Albu

querque expulsou os franceses
do Maranhão;
- em 1565, Estãcio de Sá re-'

pelíu um ataque dos
.

franceses
em São Sebastião, no local em

que se acha a Praia Vermelha,
no Rio de Janeiro;
- em 1817, no Rio de Janeí

roxnasceu Luiz da Cunha FeijÓ,
mais tarde Visconde dê Santa
Isabel. Foi naédico notavel e

publicou vários trabalhos. Fale
ceu ena 'Petropolis a 6 de Março
de 1881;
- em 1822, uma sublevação

em Recife ofir.igou a Junta Pro
visória do Governo' de Pernam-'
buCb a reconh'ecer a aíltoridadEL
de Principe-regente D. Pedro;
_ em 1869, os paraguaioS f.o

ram desalojados d,os desfiladei

ros de Sapu·:!aí, pêras tropas
brasileiras comandadas pelo Ge

livre neral João Manuel Menna BaJ,'"

reto;
Ninguem a 'Solicitou, - em 1928, no Rio de Jartei-
,A seguir, foram convidados' pe. ro' foi fundada a Agencia
lo sr. presidente, os presid,entes� "LUX, entidade especializada em

das diversas Comissões Legislati' recortes de jornais, os enviando
vas :para reunirem-se após o ter, aos seus inúmeros assinantes.

miJl.Q...da sessão. ANDRÉ NILO TADASCO

mo ninguem a usasse,
.

passou-se
à 'ordem do di'a.
Não houve matéria a ser discu.

t1da nem orador inscrito.
O sr. ·presidente declarou

a palavra.

Planos para industria
pesada na

Um informe .ofici,al dessa relI'

LONDRES, 31-(B. N. S.) - Uma lÜi'iO indida q�1C ,essa conferência

sub-comissã'o internacional <;lo Par-, consid;erará a organização futura

Lido TrabalhisLa reuniu-se dia 16 de industria pesada na Europa.
do oorrente na Camara dos Coo, O sr. Morgan Pllillips, secretário

muns. do Partido Tr,a'balhisLa britânico,

Ficou res'Olvido convidar. repre·1 informou que o primeiro pavfleté)
sentantes dos P,artidos So-cialistas dando informações técnicas sobre

da Europa Ocidental p'ara uma con- o assunto será provavelmente pu.

ferência a realizar-s'e hrev�mente blicado na Grã-BreLan,ba na p1'ó-
na GTã-BreLanba. xima semana.

Europa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ProcisSão de- Corpus Christi Informações
--�----...._"....,-

Borario das empr8�
'? ...

ESTADO ses rodoviarias
IJ&GUNDÂ-J'IU.'R.&

Dom Joaquim Domingues de

Oliveira, por mercê de Deus e

da Santa !Sé AipoS\lPlica, Arce

bispo Metropolitano de Floria-'

nópolís, Doutor em Cânones,
Prelado Doméstico, Assistente

a'o Sólio Pontiríoío e Conde Ro-

Cruz processional, Colégio Cora

Cão de Jesus, Asilo de Orfãs. Con

Igregacões Marianas Femininas, As

socíação iS. Zita, Associação S.

Terez inha, Damas de Caridade

Apostolados, Ordem Terceira Fe

menina, Acão Católica, Abrigo de

Menores, Colégio Catarinense, Con
gregações Marianas Masculinas,

�os qtde o pf'esente Edital virem, Irmandades, segundo a ordem dr
saudaç�es, paz em Jesu» Christo orecedência ou costume, Ordem

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

B de junho próximo, consagrado Irmandade do Santíssimo Sacra-

à magna solenidade de Corpus mento .

Christi (Corpo de Deus), em que Cada Associação deverá apresen
se 'homenageia a própria Devínda- Lar-se com os respctivos estandar

de no Mistéri� -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

ces�nos: Havemos por bem con fiéis e famflias que não puderem
firmar para aquela data a solene acompanhar .a Procissão assistírãc

procissão do Corpo de Deus que a sua passagem nos passeios das

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

giosas abaixo especificadas e na mendar o maior respeito ao San·

quela mesma ordem, dentro e no tíssimo Sa'cramento em que está.

adrQ .da Catedral, um .pouco antes verdadeira, real e substancialmente
das 16 hs. - 4 hs. da tarde - contido o Corpo, de nosso Divino

desfilarão ao sinal dado, lenta, Salvador.

eontiuna e ordenadamente, pre Outrossim, louvamos e' encar e

eedída da Cruz processional sob eemos o piedoso costume de orna-
\

tl direção imediata do vigário Ge mentarem as ruas e as frentes de

cal e seus Auxiliadores obedecen suas casas, em homenagem' a tãl

do ao seguinte itinerário:

I
augusto Mi�tério.

,

Praça 15 de Novembr., - Lado Hipotecando a todos antecipa-
do Palácio - Ruas Visconde de damente as nossas humildes bên

Ouro Preto, Artista Bíttencourt cãos, nutrimos a certeza que tu

Saldanha Marinho, Praça Getúlio do correrá para a maior gl6ria de

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

to, Pra'ça Pereira e Oliveira, R. R.eligião em Geral.

Arcipreste Paiva, Catedral. Dada e passada nesta Cidade de
A !bênção, p�ra que não haja in Florianópolis, sob 'o Selo de Nos·

terrupcão do préstito, será dada ,as Armas e Sinal do Vigário Ge

ao adro da Catedral, para alcan· rai do Arcebispado, aos 31 de

{lar 11 todos os fiéis. maio de 1950.

A ordem das
-

.Entidades e As· (Ass.) ,Mons. Frederico Hobold

80ciações no préstito será a se· Vdg'�ri'o G�eral. iJosé .
Renato dle

gulnte: I Bouza, Próvedor da Irm. do SSo

mano.

VESTlR·SE COM CONfORTeQUER E ELEGAMCIA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmidt. 48

Irmandade do'. Divino E.. Santo
Santíssima Trindadee

fesJividades da SS. Trindade

OONVITE
De ordem do Irmão Provedor, tenho a honra de convidar as Au

toridades Eclesj'asticas, Civis e Militar,es, Associa'ções de classe, bem
como o povo em geral, para assistirem a tradicionaY festa da ,SS. Trin

dade, a realizar-se nos dias 3:e 4 de junho proximo no SHb-DistrHo de
íl'rindade, constando do s,egui,nte :programa: ,'-

Dia 3 - Sabado. - Noven:a ás 20 horl;ls, bal"r,aquinhas, kermesses�
leilão etc. e queima de fogos s'oILo' e lindos f.()gos de artifIcioso

Dia 4 - Dom�ngoV'Missa oom comunhão geral ác;; 7,30 horas. Mis·
sa Solene oom sermão ao evangelhQ às 10 horas, continuando barra
quinhas, kermesses, leilão etc. 'a noite serão queimados lindos fogós
d.e artifícios.

É fesJeiro .do Sr. VIR.GINIO TOMÉ DE BORJA, que sairá com o

par de "ESPADINS" da casa ParQqúial. c<.

Abrilhantará as festividaàes a Banda Mtlsical "AMOR À ARTE".
Consistório, aos {29 de maio de J950.

Osmar Laurinda. da Silv(! - SecréMrio

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

Lecionam-se PORTUGUES E MATEMATICA '\
.

Preparam-se,' candidatos a concursos
Tratar às 2as., 4as. e 6a8. feiras das 17 ás 18 hs. à

Rua Trajano, 36 (8éde da Sociedade XX de Setembro) ..

Frutas, Refresco,gelados
procure POLLI 80 A. Comercio e industria

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO'
RUA CONSELHEIRO MAFRA - Edificio MontepioRUA FELIPE SCHMID'l' - Edifício São Jorge

� 140 0I.itimk - 'I..-
7. hora..

.

Auto-V__ UQJId - '_'" _ 11 ...
raa.

......

� .....-- .._... -
1. bcnu. '

� Bnulqueue - .m ,.._..
- IS,ao boru.
.uto-V� CMu1Mue _,�
- • horu.

-

,A.lIto-V� � _

""""1
- • horaa.
Bo4OYitr1a IIIrl-BruD - ..... .&lIIh

c., 8 boru.
RApldo Sal·BrUllelra - JoiD"flle-

13 horas.
Mpldo 8ul-BrU1leJn eursUbIr-

8 horas.
TIDlQA..J'IDiIU

A1ItO-T� catll1MllN - HIte �
IN -',·tI horu. .

Auto-Via4,'IIo ca� - �
- I horu· .

Auto-V" 0&tu1.aeMe - l.dI
- • horu.

A�VIqIo C&tMtDaII - .,......
- 8 horo.

.

,

, �- 110 'Cll'lIIt6.a. - lA8Ua -

7 bora.,
mmprt_ .OMrla - 141M - ",

• 1116 hora;
1IbI:pNIieo .......- - � -

1. hàrU.
Ã�V� ltaJIII - nej&I - 11 ..

,...

R4pldo Sul-BrUlleira -

.

.r�nle· -
13 horas.
RápIdo Sul-BrUlleJra - CarlU. -

• horas.
QUABTA..J'DA

Auto-TlqIo � - a.tIaII
- • JlQru.
AIJto.VIaQIo � - IoIMUI

- • horu.

I Auto-V!&ç&o ca� - l....-

I
- 8.30 horu, .

R4pldo Sul-BrUlle1ra - CarlUba -

8 horas.
RápIdo Sul-Brullelra � ,fq1D11l.-

13 horas.
ll1tpreaIo 110 0Nt0... - r...-.

7 hora.. '

� BrluqUOlllM - ......
18 horu. . •

Auto-Vtac60 ltaja1 - n.Jd - 1. ..
ra..
� BruJlQu.... ' � .... 'I'nate

- 18,3G horu.
BGdOYIb1a Sul Brull .;_ I'trt..�
- • bane.

QUJNTA-I'IIlIlA
Aoto-,,1açIo C&tu-m- ... Dois locomóveis, 150 cav�os. alta e

AI...-. - e horu. .

Auto-Vlaçtlo ca� _ � baixa, Marca "WOLFF", Alemã, ano ta,.
- I hol'M. brlcação 1920 com 'bomba, condensadcr.

_ "i��� �
- ,.....

vapor super-aquecido. Estado de novO'..
. ·Idem 'dois geradores, alternado

.

23.
Auto-V1açIo ca........ - TdMI.··

_ 8 hoII!P. volts, 50 ciclos, marca "SIMENS", 23.

Auto-Víàçlo � - a..- volts próprio corrente longa dlstAncla,.
- 8,30 Jaoru. em perfeito estado. Qualquer InformaÇIl:l

, =.,euo .0 on.toYIo, - '-- -

Travessa 24 de Maio 18 _ ltajaf _ SeD-.

Jllmpr.ta GI6rIa - Lqua - • 1" ta Catar1na.
• 1 1/2 hons. .

'

.-. Jl3:preDO BrU..qu_ - -...a,.. -::
" boru.
Auto-V!&çAo 'ttalat - ltajaS - 11 ...

na, '

_. !JApldo Sul-Brullelra ._ loID.s.-
13 h,(Iras.

.

Rapldo Sul-Brutlelra - carttlba -

• hora.
ampresa Sul 00Ite Ltda - XcpeoO - ..

- • horu. .

.

a:xTA-rDRA
RodoTIArIa Iul. BrMIl - N\'t. .tleIn

- 8 horu.
..

Auto-Viaolo C&tu1D_ ovm-.
- I�horu.
Auto-V!açao ca� - leia....

- • horu.

Auto-Vlaçt.o oa�_ - �
- 6,11{) hocu. .

.

JlxpreHO 810 0r!lIt0Y1Io �-
7 hor... .

_. _I.
Auto-VlaoIo lta)lt - llaJlll - 11 IM

rU.
� Bru8Qu_

_ 18 har...
RApldo Sul-BrUllelra

18 horas.
RÁpido Sul-BrastleJra

8 horas.
.UBADO
ca� - 08ft;DIa

�daçio • OlicilWl l ru
Joio Pinto ... I

Diretor: RUBENS Ao �.S
Proprietário e Dir.-Gereo.te,

SIDNEI NOCETI
Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES

tS.11 -

o TA.LlI DG rruü
honrem a. Alta.

Prorreoe,
LIVR.ARIA 4S, LIV1'UJIl'iJ

ROSA.
.

i:SCRrroRiõ ;MOBid'iBI() Ã: i.:
..

Jll.VJilS

Encarrega·se, mediante eom1llllo, 6

compl'a e venda de kn6vela.

Rua Deodoro SlI.

Representante:
A. S� LARA

Roa Senador Danto, 40 - I
andar

TeJ.: 22-5924 - Rio f.'e Janeiro
RAUL CASAMAVOR

Roa ReUpe de Oliveirá. 21 -

se andar
TeL: 2-1873 - São P.ulo

ASSINA'I'URAS
Na Capital

Ano
'

.•.....•..••• Cr'
Semestre •• • • . • •• Cr'
Trimestre •••.••• Cr'
II� Cr'
Número avulso •• Cr,

No Interior
Ano .....•..•... Cr' 100,00
Semeatre •••.•••• Crt 80,00
rrimeatre ••..••.• CrI 85,00
Nilmero avolso •• Cri 0,80
Anúncia. eediante contrito.
•• ort , mesmo Dlo

publicados, nio serlo,
dnohtdos.

&__

e_,L2�:.-

10,00
45,00
25..00
',00
0,10

8ra8q.. -

JoiDnIe -

CaltU. -

tl,,1

Auto-V�
- G ·horu.
Rápido Sul-BruUe�

13 horas.
Rapldo Bul-Bru1le1ril - CurlUbIr -

• horu.
.• to IlOCU.

Auto-Vlaclo �� -... l�ytJe
-' to llo1'aa. ... �

Auto·Vla* oatal'l;n� - 'l'IIb&rI<
- 8 boru.
ExDr..,UO Mo� - � -

7 hcru.
Expr_ Bl'uaqUCIIIR - 1IirIIIIt- -

14 00ru.
.

cmt
ÁUtc-"C'tac60 l'tajaJ -. ifaJ1d - D ...

�.
-

lC:I:preBltO Bruaq!u91Ule - R_ tI'rDk>
- "110 horu.
� Glória -. lApU - • 111

• 7 141 boru,
DOMINGO

RApldo 8ul·Braalletra - CUrItiba
I bot'u..

''Ii, 'r;
���,

--, ,'11'&.
�ando�W'_6__
lheu-o da il11JltrllqS<l�� ,

lhe. em ......veJ � _ !I6Uoe" "

excelente "p.nt:lYO ERO'1',�
_ V. Bd>. da _IH." ......
.. " pneU_;EITEE 'M-_.
ar:'1 o I1EU APEfllTIVD

� fJI1EDILETtJ!

DViação Aérea
Horário .

8equnda-fdf'lJ
'"TAL" - 13,00 - La,•• PI,..

Alegre
PANAIR - 9,25 - Norte

�Al\lG '_ lO,&O -- NortA

PANAIR - H,35 - Sul
ORUZIIIRO 00 SUL - tI.l.

JoiDY1l.

...... "

'
� .

-SENHORITA!
A ultima creaç?lo' em refri·

�eran te é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Pre{erindo-oQ está
acompanhan401 a moda

.

'I;_�i�(\] I
1 (//'1 J7{)(Jovro DA .imif'H.II1D. COIf.{SNIIRO$

r,� IT�Aí
-

......................................

CASA
Vende-se uma confortavel easc

residencial, situada em ponto ur�

bano central, com 4 quartos, safa
de visitas, sala de jantar, copa, c...

zinha, além de mais Últl pequenf.
quarto /para empregada e ampla
instalações sanitárias com canali

zação de agua .quente e. fria. - In

formações na Gerência desta folIas:.
........ � ••••••................ �

VENDE-SE

'I'.rça-'''''
...

-TAL- - 8," - 1010TiIl.
carttlba - P.r.....A
- Santoe • Bto.

PANAIR - 9,25 - Norte
ei ,-,ZElRO -00 SUL - II. -

t'õrte
VARIG - 12,30 - !UI

/ANAIR - 14,35 - Sul
, f}uaf1a-f6if'G
-TAL- - 13,oei' - LaJu • Plrte

Alegre
PANAIR - 9,25 - Norte
ORUZEIRO DO 81)(, - fi."

1'IJIJ'te
VARIG - tt,&O - Horta

" PANAlR � H,35 ..... Sul

Q1Jlnta-(.lre
'-TAL" -- s." - l.la"lI" -

Curtith ,- F.ra....'
- ••too • RI••

PANAIR - 9,25·- Norte
PANAIR - 14,35 - Sul

VARIG - t2,30 - Sul
OllUZEIRO DO SUL

Ji.l"t4!I
CRUZEIRO 00 SUL

Sma-fetf'iJ
-TAL- - 13,00 - La,... parto

Alegre
Cl\UOmO DO 8UL - '.If
I�
PANAIR - 9,25 - Norte,..
VARIG - B,tO .!l... Norte
PANAIR - U,35 - Sul

8dbadQ
·T�L" - 8,08 - lolntn.

. Curitiba - Paraoaeui
- Santos e lUe.

'fAlUa - t2,30 - Sul
ORUZEIRo DO 8UL - U,J�

,.fôril
PANAIR - �,25 - :Norte
PANAIR - 14,35 - Sul
PANAm - 14,35 - Sul' �

�
:I

PANAIR - 9,25 - Norte
OlUJZl!lIRO 00 SUl.. - u.',

.. . . . . .. .. . .

NEGOCIO URGENTE
Vende:se um Nash, modêlo

49, com 9.500 kilometros, com·
pletamente equipado, por .•• '

Cr$ 90.000,00.
Tratar com Delambert, prin

cipio da reta dos Barreiros.
.

TINTAS PARA PINllJRA
COTTOMAR

ESTA
FRAQUEZA
ATINGE "

PESSOAS DE MAIS Dll
40 ANOS §.
Diz-se que o organismo muda 'f
complet!).mente de sete em setcs j;
·anos. O certo � que com o pa�8J' ::
do tempo a saú,de se modif�ca e ,

em muitas pessoas de mais �e l"
40 anos começam a aparecer dlS' í'
turbios

'

muitas vezes de natureza j!,
séria. Entre estes o principal é g.::
disturbio da bexiga, uma fraque-·
za cujas exigencias, que se,�··
nifestam .principalmente á nOlto,
quando se está bem quente na.

.

cama. são muito irritantes., Essa- :
debilidade da bexiga é .um r�sul. l
tado de disturbios renal! e 51 fÔl'

Idesprezada, poderá tornar-se pe

rigosa transformando-se em, cal� .

culos, 'pedias ou cistite (inflama-
i

ção crônica da bexiga).
Não ha meio mais rapido e ef�cB.al
de conseguir alivio desses pengoS'
do que uma série das afam.ada"
Pílulas De Wit� para os Rms C:

1Bexiga. cOl)hecldas em -
-todo

Clímundo. " .

. PILULAS
.

\

,-� DE WITT�:
� . �
;,., Para os Rins e a BeXigo ,
I
eM VIDROS DE 40 E IDO PlL[l'.AS.

r c GRANDE Ê MAIS c'CONOJ,,'COf
..
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IA 3 - SÁBADO - SOIRÉE DAS LANTERNAS - PATROCINIO DO GRÊMIO FEMININO DA FACULDA DE DE DIREITO E EM BENEFICIO AO ASILO DE MENM
ICIDADE "IRMÃO JOAQUIM" - GRANDES PREPARATIVOS - MAJESTOSA ORNAMENTAÇÃO - DIA 24 - SABADO -' TRADICIONAL BAILE JOANINO
CASAMENTO SINHô_ZÉ ROSA COM SINHÁ JOANA- DANÇA DA GOSTOSA QUADRILHA - DANÇA DA RATOEIRA'- APRESENTAÇÃO DE UM GRANDE
NFONISTA. BOITE DA COLINA _. DEVERÁ FUNCIONAR EM DUAS NOITES, PRÉVIAMENTE ANUNCIADAS E SEMPRE APRESENTANDO GRANDES - ATRA

�ES. BREVEMENTE O CANTOR QUE EMPOLGOU FLORIANÓPOLIS - JOAQUIM PEREIRA. - NOTA: _. FOI SUSPENSO O COCKTAIL DE DOMINGO -

IA 28. - PARA AS FESTAS ACIMA RESERVAS DE MESAS NA RELOJOARIA MÓRITZ. .

•.., ++!++. � � � ·<t. ++. �A .
,-�_._�-�. �_� .. �.�.�.��� � �_�.� �-�.�,�.�-�.�-�-����-�-�-�.-.�-�-� .. �-�-�--�-�-�-� � .. � � � �.�-�-�-� �,�

,

..�
c

• � I�
�t"
(t"
l"
��
,�t"
�l
�t"
�t"
�t"
�:
i·
�...
� o Tesouro do Estado de Santa Catarf-
�... na, nos dias abaixo discriminados, efe
� tuarâ o pagamento dos vencimentos dOil
�... funcionários estaduais, referentes ao

,.:. mês de' maio corrente, observando ii se

� guínte tabela:

,I
�"', DIA 30 DE MAIO

*' . No expediente das ,9· às 12 horas,

�... Palácio do Govêrno - Assembléia Le·
� gislativa-Secretárlos do Estado - Se

r." cretarias - Tesouro do Estado - De

..... partamento de Geografia e Cartografia-
, � 'I'rtbunal de Justiça - Contadoria Geral
..... do Estado - Diretoria do Interior e

"':' Justrça - Serviço de Fiscalização da Fa-

.�.... zenda - Juizado da 1& e 2a Vara e' Juí·
� zo de Menores.

�... No expediente das 14 às 15,30 horas
.. Inspetoria de Trânsito Público - Hos-

�•.., pítal Nerêu Ramos - Departamento de

..... Saúde Pública - Consultoria Geral do
I :. Estado - Cespe - Instituto de Educa

�I.... ção - Deoartamento de Educação -

� Departamento Estadual de Estatística

�... .Bervíço de Registro de Estrangeiros
......... Imprensa Oficial.

�t'" DIA 31 DE MAIO

,�... No expediente das 9 às 12 horas,

�
, Polícia Mllítar - Delegacia da Ordem

�� Política e Social _ Instituto de Identifi
I cação _ Departamento de Estradas de

'�... Rodagem - Serviço de Defesa Sanitária,
.1-� VegetaL
�... No expediente das 14 às 15,30 horas

.... Bíbüoteca Pública - Penitenciária da
I"" Estado - Diretoria de Obras Públicas, -

,.:! Abrigo de Menores - Inspetoria de Edu-

�- cação Física - Diretoria da Produção

�... Antrnal v-c- Diretoria de Terras e Coloní
� zação.

t�." DIA 1° DE JUNHO,
� No expediente das 9 às 12 boras '''{

�... Escola 'Profissional Feminina - CoJ.d..
......... nia Sant'Ana - Colônia Santa TE"re.sa -
1
....•....
�

Junta Comercial - Diretoria de Assis-o

•.�... tência ao Cooperativismo, - Diretoria
.. da Produção Vegetal.
�... No expediente das 14 às 15,.30 hOfas '

� ('<rupos Escolares.
. !

- �... DIA 2 DE JUNHO

..... No expediente das 9 às 12 horas
,
� Inativos e Salário·Famfl1a.

,.:. No expediente das 14 às ,15,.30 hora.

� Professores da Capítal e fôlhas de ope-

,�... rãrtos.
� Tesouro do Estado, 29 de maio de 1950.

____ I�:"
'

Osvaldo C. Ramos, diretor.

,�t"
�t"
�t"
�:;
��
��.
��.

I ,�
..� . -

. �...
�. "

"

'.
- ......

�. ',' ",..:.% +_.:_...�.;,:.....:.....;:-....�
-

. .:,.. ;:., ;:., ++� � � �� ,... � J.. ..., .'" .......,•...,...,•...,...,.....,..."•..,...,•...,..., � � � � � � �, � � � � � � � � � .- '., .., � � � � � � � � � ..,., �+' � � � � ..� -. � � � "" �_,.,

T. A. C.

Transportes aéreos . Catarinenses s.a�
Agoro, sob é! orientação técnica da: ..ClUlba do Sol

ESCALAS: -' .

AS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS: .

Rio de Janeiro-Santos-Paranaguá-Curitba
Floríanõpolie - Lajes e Porto Alegre.

AS 'TERÇAS, QUINTAS E SABADOS:
Porto Alegre-Lajes-Florianópolis-Curitiba
Paranaguá-Santos e Rio de Janeiro.

'Tarifas- reduzidas
Modernos e, possantes aviões Douglas .C...47

A escala em Joinville, Itajaí e Joaçaba está dependendo da
conclusão das obras do aeroporto "local.

TRAFEGO 'MUTUO COM:

Crazeíro do rStIl-Rio
Sdvag-P,ortQ: Alegre
PJuna-Montevidéo

.

,

P-AS�AGENS E CARGA:
Florianópolis: Fiuza Lima & Irmãos

Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565

\
'< \

AgênCia CRUlEIR'O DO SUL
,

Rua João Pinto 12 - Telefone 1.509
11AJA/: ' 31 .' -�

. RNOT S. A.--Roa Brcilio Loz. 69
Outras cidades com ós sub-agentes da Crueetro do Sul

Sindicato dos EmpregadOS em Esta- j
beleci,ment-os Bancários 0,0 Estado

, 'de -Santa Catarina�-

\

Aos corações generosos
Aos cora'ções generosos 181 que nunca se cansam de fazer o bem, a

SOCIEDADE DE AMPARO AOS TUBERCULOSOS POBRES pede uma

prenda para a festa "NOITE8 DE NEVE", a, ter lugar a 30 de junho,
dias 1 t{ 2 de julhó, defronte. dOo Departamento de EducaçãOo, em be
nefi-cio dos 'enfermos que não -têm recursos para se tratarem.

Os donativ,os :podem ser enviados à Rua Vidal Ramos, 19; 'Ou

I\venida !!!.ercilio LU4' 53.

Ant:e;CÍpadamente agradec,e
,

A DIRETORIA

_ . Edítal de 'ii a. Convocação
De ordem do, pr·esidep.te, ficam Esta convocação é feita de acôrdo

Ds srs. associados deste
-

Sindicato com o artigo 859 da Consolidação
, convidados, em 2a. convocação, 8 das Leis do Trabalho e Estatuto;

comparecerem à Assembléia Geral deste Sindicato.

'Extrao;dinária a realizar'se no dia Floria.!lópolis, 27 de maio de
10 de junho, às 19,30 horas, na sede 1950.
,do mesmo Sindicato, para delijbera .Nereu Vieira de Andrade

"rem sobre o seguinte: Secretario Geral

a) - R;tificação d·e poderes 3

Diretoria para �a instauração do
dissidio visando a melhoria de sa

fárias para os bancários dê SantJ'
Catarina.
b) - Elaboração e aprovação .ue

'11111a tabela de aumento�'de salários;
c) - Outros assuntos relaciona

,dos COm os dos itens anteriOff.'s.

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

Os figuinhos estão amadurecendo!
CONViTE

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

pecial convite a todos os antigos alunos para comparecerem ao I
churrasco da saudade, dia 5 de junho, ao meio dia em po�to. IQuem chegar tarde, perderá os churrascos. ..mas amda
terá figuinhos para comer! . I

Quem faltar, nãó saberá o que p�rd�u! ._p�;guntem aos

j"fans" do éhurrasco da saudade, que sao leglao !.

-�--o----
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS

..

/,

CASAS II TJilRRllNOII
Posme

.

V. 8. casu ou terreno. .....
vender1

Nilo encontra compradort
Entregue ao .Eacritórto 1:IDoIt�.'

A.. L. Alves.
Rua Deodoro li.

.

'"
� - - ,. '" . '" '" ..•

1I.ltu felleldadetl ..... IIUC....
te •• •• fillalah. I -

.... alo e.qlle�.. .... • _.ua..
,reMllte '.ra .... -FIIIPOLK04
, .... caderaeta •• CIt.Dm
111JTUO PUDUL.

\
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I

• o'!���� Fe��!�!�}����e?gem ae
Atlética Catarínense de Estu dr. Oswaldo Buleão Viana, dign�
dantes (FACE), será 'realizado Presidente do tira T.C. e �

na manhã de domingo próximo, "duplas" em homenagem aos

nas excelentes canchas do Lira destacados tenistas S1's· Alvaro
Tenis Clube, o primeiro cotejo Acioli de VasconceHos e dr. Mar.
de tênis entre as equipes das As, ólio Motta, ambos do Lira T' d.

ea'mopeonato Mu'odl·al de futetol
.

Vitória de lalcott ���i�aÕce:ld�����i��S D�;��;�iC:; Co�a�:êse{��:tas,a���;:t��s;��
.

M_�NNHEIM, 30 CV:·A.) - O
I Farmácia-Odontologia, com iní. culdado de Direito os saguín-

d b I
pugítísta negro americano Jer-I. cio ás 8 horas. tes: Walter Wanderley, Ader-

Como esta organiza ii a ta e a seu Joe Walcott_ derrotou aos Nesse embate inaugural do tial Arcentara e Walter Jorge J()
RIO 31 (V·A.) - O Escritório x rugostavís- em Curítíba 'e Es-I pont�s o �ampeao peso pesado

I tên�s u�iversit.ário A catarin�ns� r i�; não tendo sido indicado�

Central da F.I.F.A. forneceu fi' panha x Estados Unidos, em Re- �lemao Hemz Tenhoff, em, um serao disputadas três partídas ainda os da Faculdade de Far..

nalmente a tabela de jogos do cife. Na hipótese da ausência de l�gO de dez �ssaltos, que se rea- "síngtes". e duas duplas, sendo mácia-Odontologia.
Campeonato Mundial de FUte', Portugal. haveria uma troca de tízou ao ar lIvr�' sob uma �o�te -----------

bol-_Como foi previsto, os bra·· locais 'entre Inglaterra x Chile chuva- no estádl� d�o�;�n ellTI, Torneio Municipal Uoíversitáríosileiros estreiarão contra os me-: ou Espanha x tElstados Unidog, ct,odm a presença e . espec-

xícanos. a 24 de junho, sábado. devendo um
"

dos jOgos ser efe-
a ores· c,ntre Economistas 'e Farma.

nesta capital. realizando-se no
I

tuado nesta capital. Não há, en d d I
- Na semana corrente -deverão flontos·

t d
.

't t t h decí â f' Reexame a ec ssao ser efetuados os seguintes jogos Sábado-ás 15.30 horas no esdia imedia.o '. ormngo, um�.ro·1 �e an o' ne� uma eclS o 01"
J 't d t càdío da FCD·. Futebol entre asdada de SeIS Jogos. É a seguínte ] cíaí a respeito. d t
ao supraci a o cer ame: - '"

a tabela:
. OS por uQueses 5a. feira-ás 19·30 horas-no Lira Faculdades de Direito e d6

co�4 de junho - Brasil x Mexi COme�OD O Campe- LISBOA, 30 (U.P.) - O prí-, r.c. - Voleibol e Basquetebol l:i'armacia,odont.oIogia.

25 de ��nho -:-,�;uguai x FrJm-j ooal0 PiJranaense :��'�o�i�t:Of�!�Vr���o���:��� VI-tO' ri� do 'MI·D!lS '-S'O" h,r'e', a s'eí'lera-II�a,. BollVIa. x x· �nglat�rra x. Curitiba, 31 (V.A.) _ Com o guêsa -de futebol re-axamIne sua U.u :1 "
'ChIle Italia x SUecIa, Buíça x,'; A V d B ítâní Iecísão (le .nã;o parti�par da ta'

de Cur-ltGlha1, .'

Es h Estadôs Jogo gua er e x ri ama
d d 1 s n

_ lu�os avia (;l pan a X ..

vencido pelo primeiro por 2 a I. ça o mun o' a rea izar- e o

UnIdos.. .
., (oi iniciado na ultimo sábado o

Brasil em junho próximo. Essa

28 de �unho - BrasIl � S�IÇ�. Campeonato Paranaenee de Fu noticia foi révelada em fontes
29 de Junho - Urugl�al x X

tebol de 1950. Domingo. o certa- autorizadas.
'Espanha x Chile, Su.ec1a x Par� me p'rosseguíu tendo' o Ferra .••..••...••••

. r gl t r x fi;stados Um '

N
-

d tli t I5ua1, n a er a �

viário derrotado a Esportíva Ja- ao par eu o I U oil?S, Iugoslavia x' Mexíco e aeu
earezínho pelo escore de 3 a 1

U

VJ� x França. Para domingo estão tabelados ;WASHINGTON, 30 (U.P.) -

1.0 d� julho - Brasil x Iugoe- dois bons encontros, a Saber:
t\ Associação Nacíonal de Box

tavía, Palestra Itália x Corítíba e
repetiu o pedido da Comissão

2 de julho - Espanha x In
Atlético x Juventus. Atlética de Pen�ylvania no sen-

glaterra, Italta x Paraguai. Chi- tido de que Jack Lamotta fôsse

1e x. Estados. "?,nidos, suíça X
I 4mérl· "83 X Atlét·,,,o 2 despojado do .....

seu titulo de cam-

MexIco, Bolívía x Uruguai e

r
. \I \I peão mundial de pesosmédios

França x "X". Joinville, 31 (V.A.) - Peran- mas determinou que a corôa seja
Os- jogos finais em São Pau- i te boa assístêncía- derrontaram- posta em disputa na luta entre

to e no Rio de Janeiro.: DIA 8/71 se doming� passado n:s�a cída o campeão) :mundial de meios
_ sábado; 9/7 - domingo: 12/7 de as eqmpes do AtletIco, de médios l:<.ay Robinson e o'médio
_ quarta-feira; 13/7 - quinta São Francisco e do América. lo., francês Robert Villemant, nO

feira; 15/7 - sábado; 16/7 - cal, campeão e vice'camPe�O da dia 5 de junho em Filadélfia.
(Lomingo; Liga Joinvilértse de Desportôs .

A ESPERA DE PORTUGAL respectivamente· O embate teve O Méx·,co am081'!lDevido á indecisão ainda rei- 'm desfech� �letrizante', itermi-
. 1. {} \lU

nante, com relação á presença fiando com a vitória do OJlze de�ertar;:ie p'ortugal no Campeonato
I
"americano", pelo escore de t

Mundial. preferiram OS dirigen- 3 a 2. CIDADE DO - NMXICO, 3-D

tes da Comissão Organizadora (U.P.) - Alguns cronistas es-

A d C B D
-

d portivos afirmaram que oda F.I·F. . e a ". nao e·

terminar, por enquanto, os 10- Mexico desistiria de tomar

eais dos jOgôs do certame· Sabe- parte na campeonato do mundo

,Se que o enc0ntro entre Brasil se fosse mal sucedido- no jogo

e México assinalará a abertura contra os espan'hois. A Federa·
_ do Campeonato e será, portan- ção Mexicana de Futebol des·

to, disp'utado nesta capital, ten- mentiu essa afirmativa, dizendo
do como ·local apontado o Está- ademais que esperava dar aos

dio Municipal. Aparentemente. derrotistas uma boa demonstra-

Uruguai' x 'França jogarão em ção, no jogo contra os espa-

Pôrto Alegre; Bolivia IX ,Portu- nhois. Mas acontece que os me.

gal, nesta capital, Inglaterra xicanos, foram realmente der

Chile' em Belo Horizonte, Itália: iota-dos nêsse jOgo ...
X Suécia, em São Paulo; Suiça

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

r.. •• •• • • • • • ••• • •• • • fi' t •••••••••••

Curitiba, 31 (V.A.) - A equi·\� (

pe de voleibol feminino do Mi-ilo escore de 2 a O (15x6 e 15x.61
nas Tenis Clube, tetra-campeão ftO quadro vencedor formou com:

mineiro, derrotou a seleção des-. Cecilia, Margarida' Regina, Vir...
ta capital, no último sábado, pe gínía, Nize e Zuleica.

T E N IS

Brilhante. atuação de lisa Ribeiro
Jornais de Põrto Alegre no

ticiam a vitória da Sra. Ilse Ri
beiro sôbre a tenista carioca e

campeã brasileira sra. Sofia
de Abreu-
Foi -uma vitória bem Signifi

cativa, pois a campeã brasileira
1á muitos anos era invicta.
A Sra. Use Ribeiro "née" Ils-a

'Meyer, acaba de disputar o

Campeonato Brasileiro, pelo Pa
raná, ten-do nesse certame. per
dido apenas para a tenista gau'
cha Carmen Paz, que se consa

grou Campeã Nacional.

TÀÇA "ILSE MEYER RIB�IRO'"

Pelo sr- Ivo Montenegro,' em

nome da !E;'mprêsa Sul Brasileira
de t1'letricidade' da qual é dire:
tor-tesoureiro. foi institui-da a

taça "Ilse Meyer Ribeiro" para
ser disputada entre o Lira Te
nis Clube. desta capital e o Boa
Vista Tenis Clube, de Joinvile.
O gesto do conhecido despor'"

tista' conterrâlfeo repercutiu de>
maneira muito simpatica entre
os aficionados do nobre espor--
de.?A. V.

Contra os ganchos o próximo ensaio
da seleção �brasiletr,a

São Januário, no Rio de Ja-
DiVUlga-se no Rio que o pro� I neiro, frente ao '''scratch'' gau-

ximo ensaio do selecionado

na_l
cho. Sabe.se que os "players'"

cion.al que disputará o Campeo' gauchos Adãozinho e Nena in
nato Mundial de Fut�ol, será tegrarão o selecionado da terra.
efetuado domingo no estádio de dos. pampas.

(

Novo jogo entre o FJumÍ!lenSe ·e

Selecionado. uruguaio
se e o selecionado uruguaio que
disputarà o Campeonato do Mun·
do. No prélio realizado domingal'
o tricolor carioca logrou empa......

tar par 1 tento·

o PRECEITO DO 014
Insatisfeitos com

-

a
tabeia do M,DDdial

APARÊNCLA QUE ENGANA
Varias substâncias 'estranhas al

teram .a coloração, 'o cheiro e o sa

bor da água. Não obSjtante, a ág'ua
sem que se 'modifiquem sersivel
mente seus' ca·ractel"es naturais,
pode cout'er impurezas prejudici·
ais á saude.

-

Não se deixe levar pelas apa·
:Gistribuidores Carlos 80e- rências e, sempre qlle lzou,yer

C.'pcke S. A. Co·m.' e Ind d�vida sôbre a pureza da

áffu,a'l oquelrosCaixa Postal, 1 2 flltl'e-a ou ferva-a antes de be_

�_·.,�FI_or_ia_no_'p_ol_iS
'

b_er_._SN_ES_.____ ' Conselho Deliberativo
Clube de Regatas Aldo Luz' ,.0,oD;, �;:�:�,�Oc::n��;'i!�:'���;t: ��U::i��'�I:: !"���,:��o�o;::

C -I "imo dia 1° de junho, quinta-fieira, com iníci�s_2.o horás e ruranta
onVI e a qual será procedida a ,eleiç,ão e posse da., Dir,etoria que dev.iJll'á ge-

A Diretoria do CluJ]ye de Regatas Aldo Luz tem o prazer de con- nr os destinos do Clube nO periodo 1950-1952 e Conselho Fiscal, tu
vidar todos os sócios e 'exmas. famílias p.ara assistirem à sol,enidade to nós têrmos do artigo 14, item 1°, alinea B, 2° dos EstaLutos.
!1e benzimenbo e batismo do novlo SKIFF reoentemente adquirido Coqueiros,' em 29 de maio de 1950

pelo Clube, no próximo _domingo, dia, 4 de jl.{nho, ás 11 horas; na sede ALEXANDRE EVANGELlSTA
wcial. 1 ° SecIiei1:ário

O refer,ido barco receberá lO nome d,e "Dudú", em homenagem I
.

,

ao sr. Alcides Rlosa, p1elQs �elevante.s 'serviços presjlíi,dos ao Remo em I
.

110ssa terra e ainda 'Pel<J, brilhante atuação na Pre�idencia do Clube, AV
fII

50'" O I B G Eonde pela sua capacidade de trabalho e I1ealização deu à sociedade I" .
, I. li) SI _

uma situação inv,ejável. '

.

....
'

_

N- h
o

·t
.. J A Inspetoria RegIOnal do InstItu- a prova para reoens,eador sera.

ao avera conVI es espeCIalS. . .
. . .

,

31 d
.

d 1950
to Brasllelro de Geografla e Esta- reallzada no proxlmo dIa 4., da:-

Florianópolis, e maw e . .

"'ORLANDO mingü, às 9 horás, no InstItuto de
GARIONI

tística avisa a,os interessados que Educm;ão.
'\

\

Noticias chegadas do Rio di
zem que nova par,tida será efe
tuada em Montevidéu, no pró
ximo sábado, entre o Fluminen.

, CIDADE DO MEXICO· 30 (U.-
'

p.) - Os cronistas esportivos e Agentes: Comercio & Trans·
torcedores em geral são unani' portes:.. C. �amos S. �.
meS 'em ,dizer que o sorteio para Rua Joao Pmto, 9.-CaIxa
o campeonato do mundo não po- Postal,220.-Florianópolis
dia ter sido pior para a seleção
mexicana. Em primeiro luga.r,
lerá de enfrentar a Iugoslavia.
�onsiderada muito' forte, e o

Brasil reconhecido como o mais
poderoso de todos os adversá
rios· E não bas,tando isso, coube
ao Mexic8 a "honra" de inaugu�
rar o torneio �ontra o

-

Brasil.
Um cronista observa que isso.é
o mesmo como tentar pôr Joe
Louis nocante na soleira de sua

ClubePraia

casa ...

fi 80t310go derrotou
a seleCão -de Havana

HAVANA., 30 (U·P.) - A ul
tima partida da série de jogos
do Botafogo contra clubés des
ta capital, terminou com uma
dificil vitórIa dos brásileiros sôo
bre o selecionado de Havana pe
la contagem de 2-1. 1° Vice-Presidente

/

\
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DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI
·Médicos

,.Cirurgia-Clínica- Geral-Partos

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE
SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra

. ./ taníento,
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

RADI'OTERAPIA
RAIOS X· "� .DR. ANTôNIO MODESTO

_

-'�'l< J:AteDde. diàriam�Dte. DO HOIPital de Cuid.d. ",
� _. _ _ _.., , �J

,�r Dr. Lins Neves' Dr. Polydoro E. S. Thiago
.....tor d. Maternidade e mécUeo .0 .'dleo e ,arteü.

.

Hospital de 'Caridado .. Hoapital de Caridade de· f'lo-
a.ooCA DE SENHORAS - CI- riaIlópolisõ Assistente da

lO""" r_"

CÓMPANiiir"�"A1JANÇA"'''í:inAiií:r';'',,''·r
..'',,-

RURGlA PARTOS Maternidade
�nóstico, controle-e tratamento loençaa dos órgãos Internos, (;1 >e'
MJ)eclallzádo da gravídês, Dísmr-

� 'eíalmente do coração e vasol;
)tl0l da .�ole!lcênci8. e da menopaa- Dcençu da tiroide e demat. alUl'
AL Pertubações menstruais, Â '1�1". dulaa internas
tDS.çôes e tumores do aparelho geni· �llniea e círurgia de senhora. -
_I feminino.

,-

Partos'
Operações do ntero, ovários, trom- 1:SIOTERAPIA - ELECTROCAR
.... apendice, lÍbrniea, varlse•• etc. DIOGRAFIA' - METABOLISMO
tburgia plástica do períneo (ru- BASAL -

....> '" IOHÁRIO DE CONSULTAS: -

USISTENCIA AO PARTO E O.eE- Dlàriamente das 15 às 19 no-
RAÇOES OBST€TRICAS ruo

�Dçaa glandutares, tiroide, ová·
:7fIOll, hípopíse, etc.)
Jfn.mrbiOll nervosos - EsteriUdade
..... Regimes. I _

&n,nltório R. Joio Pinto, 7 - 1t.L
U'l
ReaW. R. 7 de Setembro - EdU.

�nu e SOUl;a - Tel. 843.
" '

.

_� .. ......__.

.•-.

Dr. Newton d'Avila
Pnrci. geral - Doenças de SeDIIQ·

rall - Prodologi.
Eldricidade Médica

(ÀDsultório: Rua Vitor Meirele. n,

• - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e à taro

te das 15 horas em diante

,

.

Residência: Rua Vida! Ramo. n.

,_ - Telefone 1.422.

Dr. Guerreiro da Fonseca
- Especialista

'''dieo - Efetivo do Hospital el.
-Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 89.

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hosaíta]I

Á tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 .s 17 horas.

Dr. Milton Simone Pelei"
Clinica Cirurgica

_0Ie8ti&8' 4e Senhoras

CIRURGIA GERAL
r !tos Serviços dos Professores Bene
.cto Montenegro e Piragíbe No

gueira (São Paulo)
Oonaultas: Das U ás i7 horas

.

Rua Fernando Machado, 10

Dr. M. S. Cavalcanti
CliDiea excluliTamente de �

Rua Saldanha Karillllo, II
T.lef01le 'li. 71:.1

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles D. II

Fone manual 1.7G2
RESIDENCIA:

Ánnida Trompowllk1 II
Fone manual 76"

:l�Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
RURGA - MOL�STIAS D. 8.

NHORAS - PARTOS
.

I'ormado pela Paculdado cM •••
lUa cM UJliftrlldád. de Slo P.ulá,
O1lde foi ... istente por ",'rio. noe do
Seniço CirlrgjCQ do Prof. AlIJl.

emll. 1'(111
Cirurgia do estômago • Tiai llriula·

re., Intestinal delgado e ,reIlO, _
tiJ'ef •

de, riDI, prÓltata, bexip, utero._
..... rio. e trompae. VaricoceJ., JWIre<

ceie, ",ariz.. e herna••
Cmllultao: Da. 3 ii 5 hora., • riII
�elipe Schmidt, 21 (.Ito. d. Cale

ParailO): Telef. 1.593
Reald�ncla: Rua 1!;ste..... JUIIior, 170;

Telef. M. 764 .

Dr. A.- Santaela
(Ponnado pela l"aculdade fta,,1o
na1 'de lIedicina da Unh'ers1dade

.do Brasll)
II6d1co PQr concurso da .l.ssisten·
c1a a Psicopatas do Distr1to

!'ederal .

lIx.interno dr Hospital PslquJI..
trtC9 e lIanicOm.!o Judlcü.rio

da Oapltal l"edcral -

1Ix-lnterno da Santa Oasa de III
sericórdla áo Rio de Janeiro
OLtNlOA moroA - DOENQAS

NERVOSAS
oonsuítarto: Jfd1f!cl0 4m611a

I ••to
- Sala S.

Resldencla :

Avenida Rio Branco, 144
Das 15 as la Ilora.

Telefone:
Oonsultório - 1,IM.
Resldencla - 1.3&5.

Radioterapia por ondas curtas-Eletrocoagulação
Raios Ultra Violeta e Infra .Vermelho,

Consultório: Rua Jjrajano, nO I, iO andar - Edifieio
do Montepio.

Horário: Das 9 ás i2 horas - Dr. Musal.
Das i5 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Besídêneía - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

Dr. Mário'Wendhluien
,;.1IaHa médica de adulto. • m.....
QO!mJltórto - Rua João PInto. l'

r.r�.f. li. 76'
OIüUlta du 4 ii II lIeriiI ,

IIIIIdbda: I'eu,. 8eUd4t .. ..
r:r... IH

...................................................................__t I

Dr. Paulo Fontes
cnmco i oPerádor

I>iiUlt6�: Rua Vitor M� n.
{rel.fone: 1.405

Çaaultu du 10. i. lll. dali .14 .••
" Imo. ltelidência: Rua, Bl�

12. - TelllfOlle: 1.621

F�ndada em 1870 - Séde: BAHIA
INC:INDIOS E TRANSPOR'....ES

o Sahio

Cifraa do BalaD�o de' 1944
CAPITAL E RESERVAS.............. Cr'
Responsabildades .. ..... • ....... 6,
Receita .........•...•••. Cr'
Ativo�........ .•...••.. CI1

I
Sinistros pagos DOS últimos 10 anoa C,.�
Responsabilidades CI1

Diretores:
Dr. PamphUc:o d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Franeiseo de 86.
Anisio MaMOrra, Dr. Jo�qnim Barreto de Aratjo e José Abreu.
_ .,. " "" a'a"'" .,...'.r.'.._' ...

80.900.80ft,lo
1.978.401.755,97

�7.053,245,So
142.176.603,80
98.687.81 ft,So

78.7Sft . .wUOft,20

,

roMP��� li) �O� CO�l�
ê:_ ACClpENTES D'O TRAB_ALHp A

s e oe SOCIAL;

POlQ.1o'AlrEGRE ,

7

Agora, Sim!
/

.

"

RUA voLtm ,'ÁRIOS DA PÁTRIA N.· 68 • I.· ANDAR
- CAIXA POSTAL, 6113 - TELI;FONE 664� • TELEGRAMAS: .PROTECTORA> FERIDAS, REtlMATISMO-", E

. / ..

I
PLACAS SU''ILITICAS

4geDClt8te��! Re!�,. 'ltasobCatarlOa ..!!.tt .!�..N.!�!!!!
Caix� Postal. 69 .. Te' ·Plotectora" - FLORIANOPOLIS da .um.

Pedidos comRepresentante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO

II
Edificio ;IPASE .: 2. andar

ICaixa Postal 260
,

II Florianópolis
_ �. Catarina

Vende-se
Uma casa com bom terreno,
situada na Rua 3 de Maio no

Estreito,
A tratar na mesma

DR. FRANCISCO CAMAR,J
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Sch1m1dt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso")
Residenc:la: Rua Alvaro de Car-..
valho, 36

FlorianópoUJ

GARAPERIA
Commotor eletrico de lHP

VENDE-SE
Tratar desta redação com

o Sr. Domingos, ou em Itajai
com o Sr.· Luiz Ne cetí.

,

l-

Transportes regulares de carg 08

SÃO' F84NCISVO DO SUL para NOV4 1081
Infol'magõ•• comos Agente.

PlorieD6pOIi, - Carl08 HoepckeS/A - CI- Telefone 1;212 ( Bad. teles. ,

São F'r.nci.co do Sul- Carlo� Hoepcke S/A -Cl- Telelone 6 MOO'Ra:MAClt

"VIRGEM . ESPECIALIDADE"
eJA,WETZEL INDUSTRIA.L-JOINV tLLE
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Foi' instalada ontem a. Comissão C.OIsulliva de
Acordos Comerciais

RIO, 30 (O. E.) - Realizar-se-á, Exteriores, a quem estaeá direta
.

A Secretaria dividir-se-á e

amanhã, às 11 horas, no Palácio mente subordinada uma Secretaria duas secções: Secção Admínistrj,
Itarnaoati, a cerimônia dle· instala

i
cujos serviços serão executados Uva e Secção d-e Politica Comer.

cão da Comissão Consulüva de por funcionários do Itamarati '8 cíal.

Acordos-cComer.ciais, criada por pelos .elernentos requisitados aos Pelo ministro das Relações Extil
decreto do presidente 1a Republi demais Ministérios e ao Banco- do riores foi designado para chefiar a

ca de 20'de março ultimo, com o Brasil.

I
Seção de Politica Comercial o se.

objetivo de estudar os 'problema! A Oorníssão terá sua sede no Pa- cratarío M,auri Gurgel Valente,
. I

relativos à poljtica de conventos lacio Itarnaratí. secretário Roberto de Oliveira
to, o sr. presidente declarou livre de comércio, emitíndo- pareceres e I Seu regimento interno será ela- Campos foi designado secretário da
a palavra, usando-a '0 sr. Protógenes apresentando relatórios ao ministro borado pela Comissão. Comissão.

.

Vieira, que encaminhou à Mesa um (I E tado das Relacões Exterio .

e s
.

� ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
projeto de' lei visando alterar o to; res sobre os acordos de comercio
pônimo do distrito de Cauna, mu e promovendo, por igual estudos
nioip io de Pôrto União, para Santa que devam servir de base às nego
Cruz de Timbó, justificando-c ciações comerciais a serem entabo
plenamente. ções comerciais a sere mentahe-
A seguir, pediu 'a palavra. o sr ladas pelo Itamaratí,

Cid Ribas para apresentar uma su- Composição da Comissão
gestão ao Depantamento de Estra A Comissão Consultiva de Acor-
das e Rodagem, no tocante à dis ias Comerciais será presidida pe'Oficios do Exmo. Sr. Governa-

dor do Estado:
tribuição das verbas destinadas às Lo embaixador C. de Freitas Vale,
residências, e, nesse propósito, fez secretár-io geral do Ministério das'

a) encaminhado projeto de lei
uma série de considerações sôbrc Relações Exteriores, a quem caberá

que autoriza a Fazenda do Estado
a írnpor tancia do oeste catarinen declarar instalada a Comissão, na

a adquirir, para ser doado ao mí-
se, reunião de amanhã.

ni$fl:ério da Aeronáutica, terreno tes e comunic-ações, com as suas
Disse que aquela dca regrao Integram a Comissão <JS seguiu-sito no distr-ito de Ribeirão, muni- consequências sociais, a dissemi-

eonstítuí o celeiro de Banta Cata' tes membros efetivos: ministro
cipio de Florianópolis; nação de principies de higiene, o

rina e o futuro do Estado. Abelardo Bretanha Bueno do Pra
b) dncluindo projeto de lei que, a educação popular, foram os pr in-

Criticou, ainda, <T chamad., plano do chefe do Departamento Econó
autoriza a Fazenda do Estado a ". cípais rtópicos debatidos na Con-

:ádquirir área de terra, na vila
SALTE, que nas suas fabulosas do mico e Consular do Ministério das rerênCia de Técnicos Latino-Ame-

de Max,acaJ'á, mumcipro de Ara- tacões, nada destinou para o oeste Relações Exteriores; Marcial Dias
ricanos realizada na União Pano

cátarínense, malgrado, as- inten- P di t I d D t
ranguá, para construção de grupo

equeno, Ire ar gera o epar a
Amlericana recentemente.

'

ções de todos os brasileiros de boa mento Nacional de Industria e co., ,..,

escolar: vontade, em tornar efetiva a tão mércío: Júlio Covelo diretor do.
Essa Con,f:rencla foi �a,trocJlla-

c) enviando cópia do oficio di- decantada Marcha para o Oeste. .'
E ·'R I

., da pela Umao Pau-Americana e o
.

id T' b C t I f th
c, serviço de < conorma urai, Minis-

G' d E t d Unídrrgi o ao im er on 1'0 o e
Continuando livre a. palavra, pe L" da Azrl It L .' B' ',overno os s a os 111 os com o

DO!1.rd of trade, atendendo a apêlo
erro a gr icu ura: ucio rrggs hi ti d" '1" té ni>D diu-a o sr, Waldemar Rupp, que de Brito, chefe do gabinete do mi II

o je IV� e l,a,r�ll iarrzar os ec 1-

feito ao GovêLrno. do Estado pela falou sôhre assunto referente � nistro da Viação e Obras Públicas;
cos latino-amer-icanos, que ora s.:

Assembléld'a egls1ativa. Entrou-
isençã-o do impôsto territorial, di Alberto de Caslro Mel:.es:es, diretor' e�-contral� estudando: em repartI

tas consi erações, -com respeit? l'igindo à Mesa um requerimento da Carteira de 'Cambio do Banco _l1o_e_s_p_u_b_l_lc_a_s_e_s_ta_d_l.._l_n_ld_e_l_l,s_e_s_,_c_o_m__r_e_s_ec_o_n_o_m_i_c_o_s_. _ás condições técnieas do porto de
I

"

dI' d b
Foi encerrada a hora do expedi do Brasil; gal. Anápío Gomes, di.

taJal, on e esca am navlOS .e an-
ente.

deira inglesa; sÔbre o acrescimo de
l'et'Or da Carteira de Exportação e

ORDEM DO DIA Importação do Banco do Brasil;sessenta shilUngs 1)01' standard, fi Cam 'a palavra o sr. João IUba� Oscar de Lima Chaves, diretor da!'
xado pela Home Freight CO'llference Ramos, referiu-s'e ao projeto de lei Rendas Aduaneiras Minis<tério da
p.ara ,êsse porto, impedindo émbar·

a. 22, em última discussão, que Fazenda; ministro Hugo Gouthier,ques para portos europeus; acar emenda o artigo -23 da Lei Orgânica <lhefe da Divisão Econômica do
retando posição desvant'ajosa pa, d'Os..._Municipios, tecendo considera Minis,tério das RelaçÔes Exteriores,'

.

r.a ,QiS exportador·es de m·adeira. ca. ?ões de ordem' juridica. Otávi·o Gouvea de Bulhões, cheÍ(
tM'inenses 'em relação aos do Esfa. Q 'aludido artigo estatui ine1eg'i- da' Secção de Estudos EconômicOf,
do do Paràná; concluindo por pedir

.

, bilidade para, o cargo de PrefeiLo e Financeiros da 'Ministério da
que o Timb.er Contro}. reexamine Submetido à aprovação da Casa Faz'cnda.
a matéria, considerando a impor- f

.

oi _lo CItado projeto aprovado. . I Serviços da Comissão
tância do nosso mercado madeirei- Em prosseguimento, o sr. presi. Os serviços dos membros da Co-
ro e, d:e outro lado, o ..fato de que d t d Ien e . 'ec arou livre a palavra. mi-ssão, de ac1rtlo -com 'O decreto
navios que escalam regularmente .o 1! 'to O I,,,,Ouel u-a sr. swa d.o Ca,bral que a criou, serão prestados sem
em Itaja.í, poderiam ser usados pe· que fêz uma indicação r·eferente � ônus para o T,esouro Nadona!. C
los exportadores, cancc:;lado o ônus t

� �E dpro eça'ü que o �ta o deve dar aq diretor 'executivo da Comissão se.
de acrescimo de frete; -I t t Ipes��a cpn ra ado que exer<le sua! r� 'o. chefe d.o .Dep�rtamento E�o,d) mandando projeto d,e lei que funçoes em contacto com pessoa,· r.omlCO do Mllllsteno das Relações. autoriza o Poder Eqecutivo a abrir, portadoras de doenças infecto-cun g
à conta de arr,ec3Jda'ção do corren· tagiosas, ,esIlecialmente a tubercll � .

te exercício, crédito de Cr$ lose. Serl·am OS OS�O� de243.4'18,00; destin;ldo ao pag'amento A sS\guir, pediu a palavra o sr .. _

de ootas devidas aos funcionários Bias·e F'araeo, que comentou 'o dis "r-18tova-'0 "oiombodo Estado. ,

curso do .sr. Oswaldo CabraJ. Diss_� V V ....
Oficio do sr, diretlor do Deip'ar·

tamento de Saúde públi.ca, enca

minhando exemplar de "Ca�hito e

Ri.goleto", tra,balho de divulgação
da Hid,atidose. Essa puD:>licacão faz

pade da campanha que o D.S.P. es

tá realizan\Ío, ·em c!ooperação com a

Divisão de Organização Sanitaria,
do DepartamentQ Nacional de Saú

de, <lom .o fim de erradIcar êsse mal
do Estald�.
Em 'se/!'Jida, o sr. presidente'

concedeu a p.alavra ao sr. cor'onel
Lopes Vieira, que falou sôbre o

dia do Esta'tístico, 'ressaltando os

relevan:t,es serviços prestados pe
las diversas reparti'ções do sürviço
de Estatística da capital e do&
münicípios do Estado.
A seguir, pediu a palavra o sr,

Bulcào Viana� que em nome da bano
cada da UDN prestou soHdariedad(l
à passagéÍn do dia do Est1atistico.·
áss,ooiando-se às homenagens.
Não havendo mais o,rador inscri
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Assembléia Legislativa
SESSÃO DO DIA 30-5-50

Presidência, - Sr.- José Boabaid
Secretaria - Srs. Alfredo -Cam

jlos <e Pinto Arruda.
Com a presença de 27 srs. de-

4)1l'tados, teve início a sessão, à
hora regimental.
Lida a ata de reunião anterior,

foi a mesma aprovada sem retifi

cação.
EXPEDIENTE:

SEVILHA, 31 (O E.) - Na
cripta do antigo mosteiro de
La Cartuja, foram encontrados,
depois de grandes trabalhos de
exPloração, OS restos 'que bem
pOderão ser os do deSCObridor
da América. Cristovão Colombo.
Ao aprofundar a escavação na

cripta foi descoberto um esqUife
e no seu interior um esqúeleto
em de'ficiente conservação. O
encontro foi comunicado a Ma
drId esperando-se a chegada de
diversos

_ investigadüres com o

fim de identificar se são os
verdadeiros despoj os de Cristo
vão Colombo.

que não seria essa situação instá
veI que estimularia aqueles s'ervi
dores para um trabalho tãio perl
goso.

- Lembrou outros meios de salv,a_

guanJa, como 'a vacinaçã:o pelo E
C. G., dos que vêm do interior e os

exames peri6di<los.
Logo após, solicitou a palavra, I

sr. Pinto Ar,ruda, que tratou de
alguns aspectos da história do mR

nipalisllio do Brasil, problema dCl
que vem tratando em sessões an

terÍ(i!r,es.

Foca,lizou, principalmente, as rai
zes históricas.e jurídicas do muni
cípio, ao tempo do dominio por
tuguês.
T'erminado o seu discurso, con.

tinuou livre a palavra e, come

ninguem a solicitasse, o sr. presi
den,te deu por encerrada a sessão
marcaado outra para hoje, à hDn:
regufamentar.

II�I�: Co�tinua da 3a. pago

Novo ministro rnsso
'MOSCOU, 31 (O. E,) - O sr, P.

A. Yudiu f.oi nomeado ministro da
industria dos materiais de cons

trução, substituindo S. Z. Gins
burgo Não foram dados os

-

moti
v,oS.

IP.I'lotll.
1ll18MitllR

CONTRA CA-SPJ:
QUEDA lOS eA·

BELOS IE DEMAIS
1

AfECCOES DO

COURO CABELUDO.
:r:ÓN1,CO C""P!L,,,R
,!''j:)ii [X'q�ÊNciA

Realiza a União Paa-ámerícane
uma reunião- de técnicos

WASHINGTON, 31 (Serviço Uni- os problemas gerais com os quais;
ão Pan-Americana) - As oportu-

f
se defrontam atualmente os países

nidades e o potencial económíco do Novo Mundo.
da América Latina na era em que )'8'!!�---d"!"'------d�.��-�vivemos, conjuntamente com os euoo a expe leao
problemas científicos e econômi-

á t·cos envolvidos, bem como os pla; aeroo D ICD
nos para a nrelhoe-ia dis transpor- RIO, 31_ (OE) - Partiu ontem

rumo ao Brasil Central, a. fim de
prosseguir 'Iras estudos iniciado
em maio do ano passado, a se

gunda expedição aeronautica ao

Roncador e Xingú, sob a chefia>
do hrigaâeirc Raimundo Vascon
celos Amorim. '\

.

Essa expedição .pro,curará atra

vessar zonas nunca atingidas pe�
lo homem civilízado, infestadas:
de febres e molestías quase des

conhecidas, contando para tanto

com a colaboração de rnedícos,
ci,entistas, geologos e observado-

Um gina'siano mal estudado, aCi ser, <lerta feita, arguid'o sô

bre a raiz etimológica da palavra campainha, deixou campal1ula�
de 1'3,(1,0 e derivou soberanamente: timtinabalum, timtainha, cam

painha ...
A processo científico semelhante obedeceu o autor de A histó-

l'ia se repete, da Regiüo Serrana.

Para êle o fato de o sr. Nêreu Ramos recolher'se, Junlamente
ü'Om a,-maioria de deputados, ao qua�tel do H B. C., em abril de-

1935, foi- apenas uma pantomina (sic) .

A êss,e ,simplismo pacoviano faltam f�tos e sobra irrecusável!

c.onsequência. Terminaremos hoje com esta, depois de aludirmos

àqueles.
Se a sucesBão estadual i,a ter c1esfêcho normal, com o demo-

cráitiüo respeito dos vencidos aos vencedores, a que Ill,JunçÕes.
tremendas cedeu o digno é honrado CeI. AristiIian,o Ramos para,..

antes da eleição do governador constitucional, pas,sar a Interven�

toria ao CeI. Fontoura Borges?
Essa transmissão ao fachudo secretári� do Interior e Justiça,.

cuja nomeação,-às vesperas, alarmara a Capirf,al - s·ed.a _mera<

pantomima? ..

Porque, ao mesmo tempo, êsse homem de bem que é Otávi�·

Inácio da Silveira Filho, era substituido na. então Chefia de Poli

ci,a, por '-1m dos chefes adversários, tido e havido como capaz d6'

,Dôdas as violências? Mera pantomima?
Porque, também, foi substituído o comando da P,9Iícia? paw

tamima?
. ,

.

-

Porque, ain,da, oficiai,s dessa m€.sma Policia, e adversárioS',

declarados do sr. Nerêu Ramos, a ela reverteram ju�ta'ment6 nes

ses dias? Simples pantom�ma?
Ql1ando naqueles dias pejadios de 'ameaças, os srs. Aristi

liano Ramos e otávio Silveira deixaram as respo,nsabilidades dos·

'alvos postos qué exerciam, eu, que sernpre lhes fiz justi'ça, à

dignidadCi e hlonI1adez, percebi, como na velha anedota, que os

anjos-da;-guaI'da estavam saindo d'l. frente!
Para o Jonaias Serrano do Tanque, todavia, isso tudo, nã�

passava de pantomima! .

Da mesma forma, apresença, na, Capital, da fina flôr d.a ca-'

pangágem sirio-leutônica! Até eni pantomima se desmilinguiu aque-

la célebre met.ralhadora, que veÍ'o de Blumenau, e o Gronge San"

terre Gui�arães surripiou e levou d,e v,oIta, para Gaspar! Pantomi-

ma? P�ntomima? Pantomima? )

Aí, alguns fatos a que o F. T. D. do Boqttei1'ão deixou de alu-�
dir ou melhor, tachou de pantomima. Ag,ora, a conclúsã'o: se êsses:'

epi�ódiOS todos e outros tantos, que seria fa,tidíoso relembra.r, tive

ram-tão somente o significado de pantomima, OS PANTÜlMlilVlEIR_OS-
N.{O FOMOS NóS, os do lado de cá!

'

Qu� o piolim da Região Serrana saia dêsse picadeiro, cujw
entrada acabo ele fechar o;om as chaves da lógica.
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