
(sta�os Unidos a ,- Argentina
helecimentos bancarios agora formados soh o contrale Nova York do sr. José Brionoli, chefe 'do Departamento de
do National City Bank. ir�tel��âmbio comercial do Banco Central argentino. o cré

dito e-m reterênoha destina-se a capacitar a República Ar

-gentina a adquirh- maquinas agrícolas e outros equipa"
mentos nos Estados Unidos.

•

Novo cré�ito ôarão
WASHINGTON, 1° (V.A.) � o sr, St.anton Griffis, em

baixador dos' Estados Unidos na Argentina, declarou que
um acôJdo em principio já foi obtido, quanto à outorga
de um crédíco comercial de 75 milhões de dolares ao go

-verno de Buenos Aires, sendo fornecedores Os novos esta-

os
f

Em palestra com os jornalistas, acentuou o diplomata
que as negociações finais terão lugar após a chegada a

-

-/

I.ais petrolei,ros
para o Brasil

Ordem íle Franco a
s�us mlRistros

TOQUIO, 1° (U.P.) - Noticias

da imprensa dizem que foi assina

no um acôrdo oficial
_
no Brasil,

para a construção de nove navios tros que não discutam os assuntos

(tlanques de petróleo, de duas mil de Estado com pessoas' alheias no
.

d d "A t
- govêrno. Acredita-se que o' chefetonela ,as cu a um. cons Tuçao / .

-

_

'

dêsses navios terá inicio em O MAIS ANTIGO DUBlO DE SANTA CATARINA de Estado Espanhol emitiu as men-

princípios do próximo mês. Os tNJl'Ielúlo • D. Gere.te. SIDNEI NO(lETI- Diretor Dr� RUBENS DE ABJlUDA BAllOS cionadas instruções pouco depois
petroleiros serão construidos em Diretor de Redaçio . GUSTAVe NEVES... de haver tido conhecimento da i11<l

Draga, Ishíkawa, Jerna Hakodate, formação transmitida pelo lNS

,
I dando conta de uma violenta alter-J{.awasaki e nos estaleiros do les-

anO XXXV I .florlan6polls- � Sexta-fel"ra,' 2 de Junho de, 1950 I" N. lA.863
.

-

'd
'

d Cte do Jiarpão. Acrescentam as no-", v: caçao ocorri a no seio o onse-

lho de Ministros, a 24 'de_ maio. eiícias que já foi concedida a per'

missão, do Supremo Comando do

h O
'

d
no qual o ministro do Comércio,

���I�e�to ::s o;l����� �:��o:"cons- Ac esoll: (C crescente pederíe russo sómente po ê- !�:::�.s disse que apresentaria de-

RedUZ-58 nos II.UU. rá ser bire�tado com. o� Iertalechaente do oc�dentell COrPUS Christi-
O "ODsomo do "afé W,�SHINGTO!V, 1° (V. A.) - Tendo? ,maIS mn austncios da AlIança do Ailantico i'or�e, durante

RIO., 10 (V.A.) - O gabinete
V V pio apoLO do presidente Truaram, o secretário de Es: o discurso que pronunciou esta tarde aos membros

do prefeito. Mendes de Morais in.
lado,. S1'. Detm. .Acheson, con_c.uou o povo dos E�tado da Gâma.ra dok Representantes e do Senado dos Es' formou 'à imprensa .que no pró'WA>SHINGTON, 1 (V.A.) - O s Unidos a apoza1',0 fortaleclme,nto das forças aereas, tados Unidos, reunidos na Biblioteca do Congresso. ximo dia -8 de junho, dia de COI"Consumo de café nos Estados Uni' t t t b f O 't't I d tari d E t d

-

dierres res e navalS nor .e-a1ner�canas, em como ·alS I tl ar a secre arta e s a o compareceu I-
pus Christi, é feriado municipal

orças _mil�ta.res da li!ul'opa Ocidental. E acentuou .que ante 'do Legislativo, como se esperava, para prestar nesta Capital, de acórdo com 'a
esse e o ILnICO cominho de balançar as forças ociden intormações sôbre os resultados das sues conver' lei 336 publicada no "D. Oficial"
tois com o poderio soviético. O sr. Deaa Acheson ções na Europa especialmente em Londres, Q respei

'
-

, de t'2 de ages o de 1949. Assi:»
deu, assim, inicio à batalha interna e·m prol das for to da estraieqia dos aliados nessa complicada fase sendo, o comércio não funciona'
ças militares, afirmando a necessidade do que ele da guerra [ria com a União Soviética e países saté rá e os jornais vespertinos não
denominou "um balanço coletivo de forças" sob os Wês.

circularão no refer-ido dia.

o embaixador do lIrasil DOS .11. nu. em Navio de 25000 Julgamento de
. excnrsQo pelo pais' - toneladas comonistas'

LISBOA, 31 (UP) - Começou ,'J

julgamento dos prôfessores univer
sítáríos, doutores e advogados Bd,
to Maral,' David Santos Carvalhei
ra, Fernando, Pinto Loureiro, ,\fa
rio Braga Temido, Antonio Gil'
Judice, Albano Rodríguez Cunha, -

Manuel Deniz, Jacinto Arctuimerles
Silva Santos,. acusados de perten
cerem ao setor intelectual comu

nista de.Coimbra .

INDIAN0POLISy
.

1 (USIS) campanha do Interesse do pan ROMA, 1° (L T.) - O Ministro
Mauricio Nabuco- Embaixador do americanismo. I da Marinha Mercante presen
Brasil nos Estados Unidos, iní- O Embaíxador se faz acompa-

\
cíou em Monfalcone, em 18 da

ciou 'uma série de excursões pe- nhar de sua irmã, Car?lina Na I corrente, ao lançamento ao mar
lo pais, que o levará' do meio- buco, e Lauro de Moraís- Becre-l de um navio de 25.000 tone'
oeste à cost� do. Pacifico,

.

em tário da fE,'1nbàixada· ladas
.

construido naqueles es-

_..

.' taleiros por conta da socíedada
Em estudos "p-roblemas .de desen- ,de .Nave��ção "!tal�a". A no�a

. .

.' unidade e a prImeIra da SerIe

velvimeníe ecO-nOAml"CO
f de grandes e modernos navios
de passageiros 'encomendadoe
pela sociedade "Italia" afim
de renovar a nossa frota mel"
cante. O navio será posto em

serviço numa das grandes li
nhas de- trafego oceanico. -_-

o centenário de
Partido Comonista Ju·iz de Fora

/
'

BUENOS AntES, 1° (V,A.) - O trema esquerda e a extrema dir�ita
Partido Comunista declarou que a I O .comunicaçã·o diz: "A terceira
politi·ca internacional do presi posição do presidente Peron outra
dente Juan Domingo Peron está coisa não é do que uma cortina
colocando a Rep'ublica Argellltina de fumaça destinada a enganar o

no campo dos Estados Unidos e público e ocultar a capitulação do
dos "imperialistas, e faz.edores de govêrno diante dos planos de gqer

.

Esta redução de consumo mon
ta a perto de setenta e qua tro mi
ihões de libras (pêso), em relação
ao mesmo período de 1949.

dos baixou em vinte por cento nos

quatro primeiros meses dêste ano

-anuncia o senador Guy GiUette,
democrata de Iowa, e presidente
da sub-Comissão. Senatorial, de

AgricuIturà, que investigou recen

temente sôhre a alta dos preços ao
café nos E-stados Unidos .

Regressou 80 Rio o
1I1e8t�o Eleàzar
de Carvalho
RIO, 1° (O.E.) - Chegou, on-

.'" tem a esta oa�tt�l, em avrao espe
. cíal, procedente"· de RecHe, onde

. foi dirigir o üOncêrto comemora
tivo do centenário do Teatro' San'
ta Ísal::)el, o maes{ro Eleazar de
Carvalho,

No próxiu1'O dia 20, regressará
aos Estados Unidos, onde dirigi'
rá, nos dÍJas 26 e '27 e 28 de junho,
�onoertos sinMnicos CDIl1 a· Filar
mônica de Nova York e, 'no dia 10
de 'julho, assumirá seu pôsto no

"Berkhisr,e Music' Center", diri
,gindo oonc,ertos nos famosos "Fes
tivais Berkhisre", com a Boston
Symphony On,hestra.

.,.SAN JUAN, 1 (USIS) - Sob
OS auspicios das Nà'Ções Unidas,
reunem-Se nesta cidade técni
cos do Brasil, Colombia, Méxi'

co, Porto Rico. India, Turquia,
Reino Unido e França, com o

objetivo de discutir problemas

?equim nomeia de ...

leaados à ONV
HONG-KONG, 1° (U. P.) - A:

emil>8ora "de Pequim anunciou ter
o ministro do Exterior da China,
sr. ·Chou en Lai, informado aü s·e

cretário geral das Nações Unidas.
sr. Trygve Lie'- a nomeação de um

J
.

d Fó
delegado dia China comurüsta rpara

- UlZ 'e ra a C Ih
.,-

..

., o onse o d·e FIdeIcomIsso dapróspera cidade mmelra e uma' ONU.
das principais do Estado, fe.stejou

��!e�:l:d:;;:::eiro centenário �e Aumento da produ-
ção do cpcúcar

ra "(los imperialistas, ianques". p O
' -

ta
Informa's·e que o Instituto do

....._._...._._._._._._._...._._._._._._._..._._....,. r moçoes na pas Açucal e do Alcool ,está realizando

da guerra ._

es,tudos no s·eniido de !l'umenta,r
as quotas de produção das usinas,

RIO, 1° (V.A.) O presidente ampliando-lhes 'a: capacidade de
da Re'publi'êa ass-inou decretos produção, assim como, para reequi
na Pasta da Guerra promovendo, par as já ,exh;tentes e instalar ou'

>,

TANGER, 10 (V.A.r - Embarca' a g·eneral de brigada os -coroneiU_ tras, sem quebra da pratica tini

ções so.viéticas teriam sido avista-
I da reserva .>\Jquiles Lima de Mo· ciad� em 1932, para o equilib{'i<�

das ao largo d!:-- Tanger. rais Coutinho e Teix·e'ira Neto. entre a -produção e o consumo ..

Nào '.foi
-

dada nenhuma precisão
sôbre ês·ses navios, mis pensa-se
que poderão ser os IlIalvios pesqllei
ros soviét.ieos, que na semana pa,s
sada ancoraram na Manoha, ao lar

go das, cns,tas inglesas, e a respei'
to dos quais 11iavia sid. dito que
se qirigiam para o Mar Negro,

administrativos e :financeiros
relacionados com o desenvolvi
,mento -economico. Espera-se que
a reunião tenh,a a duração de
mais de duas seml:!!1as, sendo a

ente, a ·segunda dessa natu

Peron- ataéado pelo
reza,

Terremoto no Ha'wai
HONOLULU, 1 (UP) - o terre

n10to mais forte registrado há mui,
tos anos abalou, pouco depois das
três horas da madrugadá, to.1;l a

ilha do Hawai. Os instrumentos
dos observatórios não resistiram á
violência do choque; mas, até aI:'

momento, não lia noticias de vi
_____________ timas ou danos.

� Peregrinos -brasilei·
ros em Lurdes guerra".
LURDES, 1 (.o.E.) Chega Em comunica'ção oficial, o co-

ram hoje a Lurdes, com proce mitê central do 'Partido Comunis
_ dência de Roma, duzentos per·e- ta ridiculadzou o que denominou
grinos brasileiros cbefiaid·os po'r de terceira posição de Peron em

.

monsenhor Augusto Alvaro da -S.il- politica ínternadonal. Efetivam-en'
va" arcefr:lispo da Bahia e primlaz te, o general Peron tem afirmado
do Brasil, e seu auxiliar mons,e-i que pre�ende dé;)nvolver uma po
nhor Monteiro. póliUca externa sÍlt�ada ,entre Ia,

I «Deficit») de 3 bilhões de cruzeiros
DQ exercício de 1949 da União
RIO, 1° (OE) - A, ,Conta'doria Geral da República

acaba�de lapresentar aO ministro da Fazenda os balanços'
gerais da União, relativo& ao exercicio de 1949. Esclarece
o relatorio que para uma previsão total de Cr$ .......•.
1,8.228.650.000,00 houve uma' arrecad:ação de Cr$ .. , .. "

11 ..916.540.414,60 do que resultou uma diferem;'JUl �8 Cr$ ..
312.109.585,00. Comparativamente ao exercicio de 1948,
entnrtanto, 'a arrecadação de 1949 r,egistrou um aumento
de ,Cr$ 2,217.5·69,163,00. As despesas realizadas durante o

exer.cicio em causa, ,totaliva!l'am Cr$ 20.726..712.544 40,
A proposit(;j do "deficit" apurado adianta-s,e que se

exrcicio em causa, tQtali�aram Cr$ 20.726.712.544,40.
2.810.172.129,80. :

/.
'-.

Navios russos DO
largo de Tanger

MADRID, 31 (INS) - O genera-
lissimo Franco ordenou hoje aos

"membros 'do Conselho de Min;s"

RIO, 1° (OE)

Represálias aliadas em Berlim
'BERLIiM, 1° (OE) - As autoridad'es ocidentais de

-

<Berlim tomaram rep.resalias contra o bloqueio soviQtico
dos transp'Úrtes de metais, determinando a s.usp.ensã'o da

,passagem das barcalças rusosas nos canais da cidade. Com

,�j..�iprovação aliada, o prefeito de Berlim, sr. Ernest Reu

'ter, ,'deu inicioo a uma '�acurada inspeção" dO transHo doe

barca:ças. A medida foi tomada tendo -em vista: a, nécessi
dade de suspender as ",export(j.ções ilegais de metal do
oeste". Numerosas ·barcaçlM da Alemanha Oriental foram
imeQiatamente detidas, s·elldo as mesmas obrigadas a des
é�rie.gar o material. Apenas no dia de out,em mais de se·

",fenta. bal'caças fo.ra.m dfetidas, Lendo sido obrigadas are'

tornar ao ponto de partida. .

,
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�LUBE BGZE DE -AGQST·
DlA 4 _.I OOMINGO _ "COCKTAIL DANSANTE" DAS 9 ÀS,13 HORAS. DIA 7 _ QUARTA-FEIRA - "SOtRtE MIGNON" DAS 17 ÀS 20 HORAS. DIA 14 -

QUARTA-FEIRA _ "SOIRtE MIGNON" DAS 17 ÀS 20 HORAS. DIA 17 - SABADO - "SOIRtE" coa INICIO ÀS 21 HOR�S. QIA 21 -"QUARTA FEIRA -;.
"SOIRÉE MIGNON" DAS 17 ÀS" 20 HORAS. DIA 24 - SABADO - BAILE INFANTIL DAS 15 ÀS 18 HORAS, E DAS 181/2 ÀS 21 H�RAS SOIRÉE JUVE�IL ':

_ DIA 25 --OOMINGO _ "S()IRÉE" COM INICIO ÀS 21 HORAS. DIA 28 - QUARTA-FEIRA _; "SOlRtE MIGNON" COM INICIO ÀS 17 HORAS. DIA 1 DE
JULHO - SABADO, T�DlCIONAL ,BAILE DE SÃO PEDRO, COM A APRESENTAÇÃO DE GRANDES NOVIDADES. ,,-

Concede o Banco Internacional 15 milhõe� de DAT 1-L -OG RA F IA
dolares para a Compan,hia do Vale de S. Fra,nclsce

.

Ccrresponhnd I
tros hídroelétrícos nas quedas de

WASHINGTON, 30 (V. A.) - O Paulo Afonso, cuja capacidade se- dólares do Banco Internacional ê ,Comerciai
'"

Banco Internacional anunciou, rá de 120.000 quilowattes, servindo o segundo concedido ao Brasil pa
sexta-feira ultima, a concessão de a linhas de alta tensão de cerca de ra o desenvolvimento de seus re

um empréstimo de 15 milhões de 400 quilômetros de extensão, atín- cursos hídroelétricos. O primeiro
dólares à Companhia' Hidroelétrioa gindo as cidades de Becífe e São de 75 milhões de dólares, foi con

do ISão Francisco no Brasil. :Êss'e Salvador e I inhas secundárias, ex' cedido à Brasilian Traction, Lighl

effi'présti�O é �e��inado à compra I tendendo-s� a cêrca .de 40 cidades &POW,er Cor�pan:y, em 27 d� janeí
.de material elétrico e de constru- de menor importancía, ro de 1949, Igualmente pelo Bancc

ção� par,a as instalações elos cen° O empréstimo d1e 15 milhões de i rnternacional.

'0

,i
I

•

Aos corações generosos
A'Ús corações generosos le que nunca se cansam de fazer o bem, a'

SOCIEDADE DE AMPAItO AOS TUBERCULOSOS POBRES pede nma

prenda pára' a festa "NOITES DE NEVE", a ter lugar a 30 de junho,
dias 1 e 2 de julho, defronte do Departamento de Educação, E-m he
nefí()Ío dos 'enf-ermos que não têm recursos para se tratarem.

Os donativos podern ser enviados à Rua Vidal Ramos, 19; 'ou

.\v�ida ,Hercilio Luz, 53.
An tecípad amente agradece

A DIRETORIA

(O REGULADOR, VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIVIA AS CóLICAS UTERJNAS
'Smprega-se com vantagem -:_ para
combater as Flores Brancas, Cóll
cas Uterinas, Menstruaes e ap�s o

parto, e Dores nos ovários.
É poderoso calmante e Regula

,

dor por excelência.
FLUXO SEDATINA, pela sua com

l.>rovada eficacia é receitada pOI
'médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte.

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
."S'ILVEIRA"

DIREQJlOI
lmá�ia M Pioozzl

Rua General Bltlencourt, 48
,(Esquina AlberAue ,Noturno)

G. B� Cal�eira �8 An�r8�
Exclusivista «RENNER

PRINUIPJ IS _8T160
Roupas- Calçado
Feltros-Maquina
·

de costuras
Loja RENHE

Rua Tenente, Silveira, 29
Florianópolis

1

I

(on'ere
Dlplom.

METODOI
Moderno e EUciaDI

BASE AEREA
Compareciment

de civis
Estão chamados a campa

cer á Base Aérea de ,Florian
polis para tratar de assun

de �eu ínterêsse- os cídadâ
abaixo: Walmor Gomes Soar
Osvaldo João Silveira, Wílso

da Silva, Newton Innoceuci
Chaves de Souza, Luiz Man

Cardoso; todos da elas ,��

1932· Claudio .oomes Jardim
JordeÜno Vicente, ambos
classe de 1933.

,

I '

I

CURITIBA TE.l.E.CRA"Ã; PROSEBRAS

I

I
,

Dr. 'CLARNO G.
G�LLETTI

ADVOGADO
Crim. I oh.l

Con.tftu!ção ri. Sool.dodl!l
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Doalorat6rlol

Os' figui-nhos estão amadurecendo!
, t,ONVi TE

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

pecial convite a todos os antígós alunos para comparecerem ao

churrasco da saudade, dia 5 de junho, aomeio dia em ponto.
, Quem chegar tarde, perderá os churrascos. ' .. mas ainda
terá figuinhos para comer!

Quem faltar, não saberá o que perdeu! Perguntem aos

"fans" do churrasco da saudade, que são "l,egião"!

Vende-se terren
Vende-se um .terreno me

do 12x30 na Ponta do L
(Estreito); sito á rua 15 de N
vembro.
Tratar com o cap. Paul

Samy na Fôrça Policial. o
nesta Redação.

Companhia Telefonica' Catarinense
Aviso

AOS SENHORES ASSINANTES' DOS TELEFONES
. AUTOMATICOS

Em virtude do crescente tráfego das comunicações nos

centros telefônicos automáticos do Estado e principalmente
desta Capital, recomendamos muito especialmente aos senho

, resassínantes-para os seguintes dois pontos essencíaís:
l°) Não tirar o fone do lugar, antes de ter a vista ou I\a

memória, o número do aparelho que vai discar.
2°) Não bater no gancho, quando esteja a espera do

zumbido, porque isso lhe -fará demorar muito mais a
sua ligação!

A ,DIRETORIA

Eacrit61'io • R•• idlnola
Rua Tbadont.. n.
"fONE •• 1468

DIA 3 - SABADO '- SOIRÉE DAS LANTERNAS - PATROCINIO DO:...GRÊMIO FEMININO DA FACULDÀDE DE DIREITO E EM BENEFICIO AO ASILO DE MEN·
DICIDADE "IRMÃO JOAQUIM" - GRANDES PREPARATIVOS - MAJESTOSA ORNAMENTAÇÃO - DIA 24 - SÁBADO - TRADICIONAL BAILE JOANINO
,,- CASAMENTO'SINHô.ZÉ ROSA COM SINHA JOANA- DANÇA DA GOSTOSA QUADRILIlA. - DANÇA DA RATOEIRA - APRESENTAÇÃO DE UM tRANDE
SANFONISTA. BOITE DA COLINA - DEVERÃ FUNCIONAR EM DUAS NOITES, PRÉVIAMENTE ANUNCIADAS E SEMPRE APRESENTANDO GRANDES ATRA
ÇÕES. BREVEMENTE O CANTOR QUE EMPOLGOU FLOR1ANÓPOLIS - JOAQUIM PEREIRA. - NOTA: - FOI SUSPENSO O·COCKTAIL DE DOMINGO -
DIA 28. - PÁRA AS FESTAS ACIMA RESERVAS DE MESAS NA RELOJOARIA MORITZ.·

'

,
......................

_.lho.��. Id bd(Hl!!1�
.

A OOite
visita ante!! da
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'A LINDA FESTA JOANINA QUE A- ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE �ROTARY OFERECERÁ DIA ,,17 DE MAIO À FINl\
OCIEDADE DE FLORIANóPOLIS NOS ARISTOCRÁTICOS SALõES DO CLUBE 12 DE AGôSTO" MUSICA CANTO
AILADOS CONCURSO DE TRAJES A CARÁTER COM LI�DOS PREMIOS AOS MAIS ORIGINAIS. MESA CR$ 50�OO

NA SECRETARIA DO CLUBE 12 DO DIA 10 EM DIANTE ..

Rudy e Thelma mais uma vez "Representará o Brasil na
no Teatro Alvaro de Carvalho 'Conferência Monetária

<,

RIO, 1 (O. E.) - O general Ana-, do Brasil, partirá no �ec�rrer
B· a 20 b t I d desta semana para Montevidéu pa,

o]e, s oras,
.

o espe aeu o os pio Gomes, diretor da Carteira de' ra representar 'O Brasil na conte-

cOnsagrados artistas Impor�ção e Exportação do Banco rência monetáti-a.
_

�!:: m���V: �:p�:��t�:ITriuo do Paraná para o Rio
to dos dois artistas, além de" Dois milhões de quilos dêsse produto serão trans

portados pelo «Rio Parnaíba». - Superior ao cereal
gaúcho e ao-argentino.

, RIO, 31 (V.A.) - A campanha tornou possível o transporte de
po trigo nacional, os esforços em cerc_!l de quarenta mil toneladas
(favor da ·e1qpansã!o das culturas de tr-igo nacional de suas fontes

HOJ·e 'no' passado desse cereal têm 'encontrado .

o produtoras para 'os centros, coa
.

mais decinido apoio por parte da sumidores do Rio e Santos ,

2 DE JUNHO Divisão do Tráfego do Lóide Bra- 2.000 TONELADAS DE TRIGO
Em 1640, os [esuítas foram sileíro que tudo- tem feiLo"'no sen- DO PARANA <,

••••••••••••• ••••••• -. _ •••••••• '.

! intimados peto Povo e Câmara tido de fornecer navios para o Agora mesmo 'o superintenden-

CI-oe o,· a' rl·o I
de São Paulo a se recolherem transporte regular das safras que te do Tráfego', comandante Mario

. -. . ao Colégio do Rio de JaneirO', �te ano totalizaeam mais de um Lopes, acaba de designar o vapor

I num-prazo de seis dias, motiva' m�lhão de 'sacos. Foi, graças a "Rio Paraíba" que deixou 'Ontem

da pelo cativeiro dos Indígenas: esse benéfico empenho, que se o nosso porto com destino a Pa-
_ em 1822, houve a primeira • ranaguá, para receber alí duas

'eunião' dos p,r.ocurli-dores-gerais mil toneladas de. trigo parana-

das Provindas do Brasil, sob a Superior Tribunal ense, reputado pelas técnicos co-

Presídencía do Principe-regente mo supe�r ao gaucho, e mesmo

D. Pedro, que a convocara no EI.,itoral ao argentino, porquanto o grão é
dia anterior; bem maior e a qualidade excelen-
- em 1822, foi ínauguradano COncl�!ã2� de setembro

te ,

Rio de Janeiro uma sociedade Prazo para o candidato requerer o

U f ....._ té cancelamento do seu nome do registro.- m nme que man em o es- secreta, denominada..."Aposto Até 10 dias antes.
peclador em "suspense"! lado" da "Nova Ordem dos Ca- (Art. 41, do decreto-lei n. 7.586).

Prazo para publicação dos nomes do,_:_ - No Programa - -

-

valeiros "da Santa Cruz",' com' candidatos registrados.
10 C' lã dí J 1 *r -Até 10 dias antes.me n aa orna

•

- ívac. - posta de 100 . membros. D. Pe' (Art. 59, do decreto-let n. 1.586).
20 A Voz do Mundo Atualida- Prazo de recusa do mesário. tí f

.

'<o
1 -

'dro, José Bonifacio, Gonçalves Até 10 dias antes. ... .

l
par IC pam o nascimentodes. Ledo e o General Borega esta- 7.5��)�· _ 63,. §_40, do decreto-lei número de seu filho PAULO

IPreços: -Cr$ 5,00 e 3,20. vam íncluídos.: Prazo para comunicação dos Juizes
�mprópriG'14 anos".

-em 1827, [unto a Estancia �i���ra�� �oJmY�i�l��t��:.r��:ie!l�· Fpolis., 2,7 - 5 - 1950.
NAC!CIM"'UTO � ODEON -

d S I B t G I des particulares de escolha !lõ-".especti,IV J!LL'i O ego, o cor'one eu o onça -

vo edificio para ser utilizado no Pl"",,<>.Está em festas o lar do nos- ves derrotou um destacamento da Até 10 dias antes. -.._---------�--....__
N- H i s

-

C' t 'f' 7.5(8A6r)t.. 72·EdmO 2§530d'edsOeted�ecrreoto-Iei
n...

DR.-l:1.�ILBO
-so prezado amigo Sr. Luiz Fiuzn ao avera essao . mema ogra I' coluna do General argentino Laval-
'Lima, D i r e t o r Comercial da ca. Ie; diPrazo para' substituição e can ídatoa
'Transportes Aéreos catarinen - Próxima SEMANA -

_ em 1836. no Rio Grande do quando houver cancelamento do regís- ,

ALGO
.

d li dI" troo At.é 48 horas depois d� recebida a Doenças doHi-".
arêiho respir j; •

se S· A., e de sua exma. espôsa, x nunca 1 ea rza o pe o OI Sul, travou-se o combate do Rio comunícação
T lOSD ode (Art. 41, d·o § 1°, do decreto-Ieí n.

") UB CU Ea. Jurema Fiuza' Lima, 'com nema m rno, .

São Gonçalo; 7.586) .
.

o nascimento. dia 27 de maio 2 SESSõ;mS GOMPLETAMEN'fE
- em 1868, na Bahia, onde Data a �::ti�8 d�e �!!mb�:o se pOde' Cirurgia do 'I'orax

último, na Materriidade Carlos DISTINTAS nascera a 10 de Março de 1804, prender ou deter qualquer eleitor, salvo Formado pela Faculdade Nacio-
Co d

.

Ás 17 118. Só PARA SENHORAS. t F
.

J\ em flagrante OU em virtude de sentença 1 de 11.. d" T'
.

l
.

.

rrea. e um robusto garoto, faleceu o poe a rancisco Iu- criminal condenatória por crime' ínaf'ían- nat .."..e t.ctna. IStO ogtsta e
:a Ser batizado Cüm o nome de Ás 20 hs. Só PARA HOMENS. niz Barreto. çável. Tisiocirurgião do Ho�pital NerêuP O

. "

d' d (Art. 108, n. 2, da Lei Eleitora!) .
. aulo. 'Nbssos parabens. aos oro

- mlsteno a· pl'ocl'eação es- ANDR:E: NILO TADASCO . Em 29 de setembro Ramos. Curso de especialização
gUlhosos papais co�m .,otos de vendado desassomibradamente com Prazo para deslgnaç:l.o dos secretiários

pelo S. N. T. Ex-interno e Ex-.. nomeados pelo presidente da Mesa.
·muitas felicidades para o p'im- a simplicidade dos próprios acon- Falece0 em Roma 0- Até 72 horas antes da eleição. assistente de Cirurgia do Prof.. .

d (Art. 63, .do decreto-lei-' n. 7.586).polhQ. teclmentos naturaIS a humanida· Em 30 de setembro Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
-de! I "b I C t Prazo de distribuiç:l.o do material para·

INllMIGO SECRETO oe. ua ra os a a Ifia4t>horas antes da eleiç�. Cons.: Felipe SChmidt, 08
A HI'sto'rI'a de BoIb ·e Sally. RIO 10 (V.A.) - Acaba de fa' (Art. 70,' do decreto-lei: n. 7,586). Consultas, ídiariamente,, Prazo para cessar a propaganda elel-
Estia história, qual possante ho· le,cer em Roma, onde se encontra- toraI, desde 48 hqras antes.. das 15 às 18 horas.

k>fóte, ,ce�traliza seus raios ilu va .em c�mpanhia de sua esposa 7.5��)�· 108, item 3°, do decreto-lel n.
Res.:. Rua Durvall\'lelquiades,

ml'nando a ·verdade d'o ma.I·S ,tra' chefiando a caravana de. peregri' OBSERVAÇÕES 28 --- Chácara do Espanhao Tribunal Superior Eleitoral 88tabe-
nos brasileiros que ali foram as' Ieceu os seguintes prazos de que as leis

do Ano vigentes n:l.o cogitam.
.

sistir às comemorações Em 24 de agÕBto ,

Qan"o, O corGnel intendente do Transferências de titulos, ou de do�.-
t-' '�L cílio. 20 dias após o encerramén.o·· de
Exército Aldemiro Cabral Costa. alistamento.

Em 15 de setembro
O corp'o do ,extinto será transla Prazo de apresentação de dOC1.lDlentDS.

, • 1
'

dado pa.ra es·ta capital. para fin$ de registro. Até 2 dias após o
as 19,'15 lOras

I pedido
de registro.'

DE AMOR TAMBEM ,sE MORRE .• , \ ..••..•••••...
�.

Prazo :�a I! ��lu=m:: registro; 2
CASA MISCELANEA�I'dtatri dias ap6s o ,pedido de registro.

.RLd· aR se ..
.
Prazo para a comunicação do núme·

buieSor.- eSOI. I:l 101 iii .iiI I 1'1 ro de eleitores inscritos pelos .. Tribunais

ictor. �V61valal e; 'DiICOI. Regionais ao Tribunal Superior.
31 dias após o encerra'nento das Ias;

Rua Con.elbeiro· Mllh'. crições e 15 dias após as trànsferênciaa
de titulos -eu de domicílio.

O PR'ECEITO DO DIA Em 3 de outubro
Data das eleições para Presidente e

.

.

Vice-Presidente da Repübllctl., Governa-

DOENÇAS DOS DENTES dor e Vice·Governador. Senadores e Su-
plentes. -De-putados Federais, Estaduais

As afecções mais frequentp. e Vereadores. Prefeito � vice-Prefeito.
.. d t" Juízes de Paz.

dos dentes são a cane en arl!}., (Do "Diário da Justiça", de 19-5-1950).
(, abcesso da raiz, a fistula cutá

nea, o tártaro ,e a piorréia. Os

dentes ,cariados transformam-se
em cavidades cheias de m.icró-I
bios. que além de prodUZirem
mau hálito podem determinar I
doenças em outros órgãos. Os

Icacos dos dentes f.erem a Unge,

����litan�:n:efor=:,� : I
quenterilente, seus dentes por Ilun .bom dentista. - SNES.

.

-

ANIVERSARIOS
Nário Yaldemiro de Oliveira

A efeméride de hoje regista o

oaniversario natalício do ínteligen
te menino Mário Valdemiro de

Oliveira, filho do sr. Valdemír»

de Oliveira 'e da sra. Francisca de

,.oliveira.
D.•Maria Gram«

Ocorre, nesta data, o aniversario

!llataIi:élo da "exma. sra. d. Maria

.(Jrams, digna esposa do sr. João

-Grams, dedicado operário da Ara'

.taea.
Srta. Maria Teima Garcia

:Na.talicia'se, hoje, a distinta e

,,gentil senhorinha Maria Telma
Ga·rcia. competente funcionária DO

lAPI, nesta capital.
As muitas homenagens que lhe

.serão prestadas nós nos associa

"'IDOS, com prazer.
FAZEM ANOS' HOJE

O 111'. Nilton Silva, sub-tenente
-da Policia Militar;

- o sr. Waldemar Naspolini, ra·
-dio-telegraf'ista da Policia Militar;

- o jovem Carlos Augusto Ca-
.mínha, aplicado aluno do Colégio
Catarínense, filho do sr. Gumer
-cíndo Caminha e da sra. Alzira Ca-
mínha; ,

- a menina Elizabete Dias, filha
-do casal Manuel Dias e Mercedes
P. Dias;

. -a menina. Bernardete Burgo'
novo, filha do'-c8lSal Josefina e Jo-
-sé Burgonovo.

'

�onsul Artbur W.
Jeddmau

Fazendo-se acompanhar do sr.
Eurico HosternQ, eficiente encar
regado do Servi'ç'o de Informações
dos Estados Unidos nesta cap.ital,
c{!�leve, ontem, em visita à nossa
redação o Vice,Consul Arthur W_

.�eddman, que veia. a Florianopo'
�IS tratar dos negócios do seu país
,Junto a vários setores de atividades
tocais, inclusive junto' à. impr'ensa

.,q�e divulga a publi,cidade do ser�
'VIçO de Informa'ções d'Ü pais ir.
tnão.

Agnad'ecemos, sensibilizados a
honrosa visitll:\J que nos fez, e lhe
desejamos feliz estada em nossa

, cidade.

,NãOiuerem--armàs
_.

, amer:éãuas
CAlRO, 31 UNS) - Os Estados

da Liga Arabe afirmaram, hoj�, qu<'
não estão dispostos a aceitar ar,

e mas norte-americanas, ingr-êsas Ol]

francesas enquanto tais arllll:lS se·

jam oferecidas ao Esta.do 'de Israel.
A Câmara dos D-eplltadps reagÍil
Violentamente contra a decisão dns

: 11 !:;I'undes, apresentando tal moçã.J.

40 S e .�. t i. o

Os aplaudidos artistas Rudy
e Thelma darão hoje, no Teatro
Alvaro de Carvalho, ás 20 horas
um espetáculo que promete
grande sucesso.

Números inteiramente novos
e cheios de emoção. com Irrecu

surpresas para a nossa platéia
serão levados à cena, prometen
do uma esplêndida noitadas-

Se .ricce quereis ficar
De modo

.

tacil elegsl
Fazei hoje uma � inscrição
Credito Mutuo Predia

- RITZ -

ás 17 e 19,45 horas
- Uma história repleta de lan

ces sensacionais e eletrizan.tes!
ÁTO DE VWLENCIA

com

Van HJ�FLIN, Robert RYAN e Ja'
net LEIGH.

LUIZ FIUZA LIMA e Sra.
JUREf\1A .FIUZA LIMA,

g�co êrro de nossa vida!
A 'VERDADE BRUTALMENTE!

NúA E CRúA!
- ROXY Uma casa com bom terreno,

situada na Rua 3 de Maio no

Estreíto,
A tratar na mesma

_e. ... •••• •••• •••• • •••••••

Vende-s,e

No l?rograma:
1) Notí.cias da Semana - Nac.
2) Noticiário Universal - Atua

lidades.
Preços: Cr$ 5,00 e 3,20.

- - IM·PERIO - :__

(Estreito)
Ás 20 hora's.

RUM-O AO MÉXICO
VINGADORES DO CRIME

continuação.
O MISTERIOSO iMR. "M"

\

Inicio LABORAr;rORIO DA ESPECIALIDADE FARMACEUrICA
antigo e conceituado: !,rocu�a distribui�or _ para esta
praça, só interessa flrm� ldonea, COfilssao para o

repre sentante será de 35/ o'

Produtos de receituario médico diario.
Os intereados dirijam-se; ao

Dr, DJALJ,\1A ALVES Dl). SILVA #
PracaMonte Castelo, 6 - 20 andar - Centro Rio de Janeiro

, "

TEÁTRO A. CARVALHO
Dia 7

E�'l'RÉIA de

.. MESQUITINHA
E SUA GRANDE COMPANHIA

R:EVISTAS
20 ALUmNANTES GRILS.
6 ELEGANTES BOYS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS, X .'

DR.'ANTôNIO MODESTO
Ate!lde, diàriamente, no Hospital de Carid.d.

O,.. Lins (-Neves .

�toi' da Maternidade e médico .0

H08pital de Caridado

f::LINICA DE SENHORA.S - CI-
RURGIA PARTOS.

piagnóstico, controle. te .tratamento
5IJ!?clalizado da gravídês, Diatur

.105 da adolescência e da menopau

la. Pertubações menstruais, l''l�'''.

Ilações e tumores do aparelho geni
ltaI feminino.
Operações do utero, OViri08, trom

.,.... apendíee, hérniu, varies, etc.
(Cirargia plástíea do períneo (ru-
1Imu)
tsSISTENCIA AO PARTO E aeR-.

RAÇOES OBSTETRICAS

Docaçu glandulares, tiroide, ová·

doc. hípopíse, etc.)
.atui'bioll lIlervosos - Esterilidade
,_ Regimes.
lCouultório R. Joio Pinto, 7 -.'f,IiL
'.-ii1

Dr. Polydoro E. S. Thiago
Médico • parteb. .

.. .B:o..pital de Caridade de � JI'lo

rlaDóPolis; Assistente da
:r6ternidade

)Oenças doa órgãos internos, et,.·
clalmente do coração e vasos 1

;)cençaa da tiroide e demaíe I.hus·
dulas internas

;lln1ca e eírurgía de senhor.. -

Partos
l'lSIOTERAPIA - ELECTROCAR·

OIOGRAFIA - METABOLISMO
.

BASAL
mlURIO DE CONSULTAS: -

Dlàriamente das 15 às 19 ho-
ru.

CONSULTóRIO:
Roa Vitor Meiretes n, 11

Fone manual 1.702
RESID:!NCIA:

-

AT{,!li�1l Tr..."1nnw��' U

Fone manual 7."
Re.std. R. 7 de Setembro - Edit.

C:na. e SaUill - Tel. 84&. }Or. Roldão COn,o"i
CIRURGIA GERAL - AI,TA. CI·

Dr. Newton d'Avila ltURG�lT;;JXl§�sV�-nPs. s.·

lI1',,_. I D d Se h ......-do pela Faculdade ele Ml!4I.·
IUU'·rcta gera - oenças e 11. ...

__ ,...... da. UIliTenldade. de SIo Paulo,
raa - ProdoJogia .c.--"

-
- onde foi aesistente por TAriol _ do

� ..

d ....LHc.--- Seniço C\rú�do Prof. AlI,I.
EJ{ etrlcl aite _...--

.

Reei

r_nsliltório' ,p....
- Vitor Meirele. n. Cirurrl. do estômago • TIat eImI!a.

""". ru, Intestina. delgado • !lr8&IO, tir9l.

..�.refone 1.307 de, 9"" pró.tata, bexiga. atera,

C ult .' Á 11 30 h
.ririca e trompa.. Varicoce1e, hIdre-

ons as. s , oras e 1 lar· _ ceie, nrizetl e beruaa.

lIe das 15 horas em diante. CoD.l1lta.: Da. J II 5 boru, I na

"
, J'ellpe Schmldt, 21 (altol da CaM

Residência: Rua Vida} RamOI Do Parailo}. Telef. 1.5'8

IN Tel f 1422
lI..l�ncia: Rua Jl;ateTea ]aafor, 170;

- e one. • Telef. M. 764 '

Dr. Guerreiro da Fonseca
Especialista

.'dico - Efetivo do H,apital d.
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operações
Residênc�a: Felipe Schm.idt, VII

Telefone: 1.560
�onsultas: Pela manbã no Hosoítal
tA tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
HoráFÍO: Das 14 ás 17�horas.

'Dr.Milton Simone Pereira
Clínica Cirurgica

lIoleatiu de Senhora.
.

CIRURGIA -GERAL
lIe. Serviços dos Professores Bene
ileto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
,QGnaultas: Das U lia f7 bor..
Bu Fernando Machado, 10

Dr. A. Santaela
(Pormado pela pacuIdade Nacto
aal de Medicina da Universidade

.do BrasU)
U6d1co PQr' concurso da Ass!st6D·
ela • Ps1cQpatas do Distrito

Federal
h·lnterno de Hospital PslqulA

,

trleo e Manicômio JudielArto
da -Gapltal Pederal

b·lnterno da Santa Oasa de UI·
ser1córdla do Rio 4e Janeiro
OLtNIOA IiltDIOA_- DOBNQA8

NERVOSAS
Oonsultl'rto: l!:dJflcl0 Am6l1a'

.eto - Sala I.
Resld6nela:

Avenida Rio' Branco, 144
Das rs As 18 hor..

Teletone:
Oonsultório - 1.!ClJ.
Res1dAnc1a - 1.108.

Dr. MárioWendh,us�n
ciIIaMa III� de adultoa • m.....
OOD:.ultór1o - Rua Joio 'PInto. l'

Telef. li. 76'
CouiIlta da 4 ai 6 lIariJ

......ui..: "eU,. Iellad4t .. II.
Ir.,. lU

Dr. Paulo Fontes
I . CHIlico i DPa:ãdor
�do: Rua -Vitor' JleIiMI. IL

!1'e1efOJle:. l.�
�ultal cIaa 10 II 12"e dAlI 14 .. -
H bn. Relidência: Rua' Bl--.

'

.11:1. - Telefone: 1.6H é

Dr. M.;5. Cavalcanti
CliDlca exclueiTamente da iIriu_

Rua Saldanha Jlariw, li
Telefone M. 1·13

o BabA0

'''. �ro;;""D!!!!!��D���!!!!!�;;;;��D�IE"'§l�·�F_��;�r�'���!!!.!O�S�O�O���llRA�.�.�
� ACCIOENTES 0'0 TRABALHO -=ª

5ÉOE SOC'A':
Tratar desta redação com

po�ro Al!i:GRE o Sr. Domingos ou em Itajaí

'I com o Sr. Luiz Ne ceti.
.

·RUA VOLON ,'ÁRIOS DA PÁTRJA N." 68 • I.· ANDAR

CA!XA PO�TAL. 583· TELEFONE 6640·
TELEGRAMAS: .PROTEC'[ORIU"� FEIHDAS. REUMATISMO E

.A'gencia Ger�l_par� 8tH. ,Catarina I EIiÍlrCAdeSINFIpgTIOeiraRua Fehpe SchmHH. 22-Sob. _ .

-

��_ Po�!a,l� 69.� Te. "P,·otectora".:_ FLORIANOPOlilS �.dlaQQQO aà:zl:�fiji.DO tratam.nt

.. J

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI

Médicos·

Oírurgía-Clíníca Geral-Partos

.-

Serviço completo e especíallsado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra

tamento.

CQLPOSCOPIA .:_ HISTERO - SALPINGOGRAFIA _:_ ME
TABOLISMO BASAL

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

Consultório: Rua Trajano, nO 1, i o andar - Edifício

do Montepio.
Horádo: Das 9 ás 12 horas - Dr. Musgi�

Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Residênria - Rija Santos Dumont, 8, Apto. 2.

'''Agora,
- 'Sim!

----côMPANiiiÃ
.....

"lII--rNÇA
.......

iJX&
..

&liAHíA,;
..&--

fundada em 1878 - Séde: BAHIA
INC:aNDIOS E TRANSPOR'l'ES

Cifras do BalaD�o de '1�"
CAPITAL E RESERVAS ; C!"
Respousabíldades ...... • • • • .. • Cr'
Receita .....• ...•.. .. . . . . . . . • • . • • • • • Cr'
Ativo ......•. . -.- � . • • • • • • • Cr'
Sinistros pagos nos tiltímós 10 anos .•.. CÍ'�
Responsabilidades CJ1

Diretores:'

80.900.806,30
5.978.401.755,97

"7.053,245,80
142.176.603,80

98.687.818,So
7&.798.401.306,20

Pedidos comRepresentante
Para Santa Catarina
II DORIVAL S. LINO
Edificio IPASE - 2. andar

ICaixa Postal 260 '

Florianópolis - S v Catarina

Dr. Pamphilo d·Utr. Freire de Carvalho, Dr. Fr.nciaeo de Sã.
Anisio Massorra. Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

.,.",.,...-.·_-&-...-_...-_-.....-_-.-.·.....-_-.�...,,-_-.·_-_-_-_-_-_-_-_-J"t4r_..._
..

_......'_._...... . Ii:#

-

Coceiras da Pele;
Combatidas em 7 Minutos
A sua pele tem cêrea de 50 milhões

de minúsculos sulcos e poros, onde se

escondem 08 germes causadores da terrí·
vel coceira, "rachando", erupções, "des
cascando", ardências, acne. impigens..
psoriasie, cravos, espinhas. coceiras dos-·

pés e outros males, Os traternentoe eo

muns só fornecem um alívio temporâric;
porque não combatem o germe causador..
A nova descoberta. Nixoderm; faz parar. :

coceira. em 7 minutos e oferece a garan..... ttia de dar-Ihe : uma pele lisa. limpa. I
atraente e macia - em uma semá- f
(la" Peça hoje mesmo Niloder... <

em qualquer farmácia. (i nossa ga- í
Mixoderl1l !��tia a!io'; .

'ar. 1$ AI�cçiill C;ulaoeas proteção.;'"

I GARA�ERIA
Commotor elétrico de 1HP

VENDE-SE

Tl'onapGrte. regUlares d. carga 8 cc póri0 de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOV4 f081
. Infol'magô8I como. Ag-9nt••

P'lori3D6políl - Carlla HoepckeS/A - Cl- Telefone 1.'212 ( Rod. tele,.
São Franci.co do Su!-Carlol-Hoepcke S/A -CI- Telelolle 6 'd())�3:MACg

. f

._-__._---

-

(MarJilI(. i"e:llll'r

"VIR<iEM ESPECIAU ADE"
CJA,WETZ·EL INDUST�I"L-JUINVíLLE

TORAN A RCHJPA BRANQUISSfMA

. S�����:fiCtAf
ESPECIALIDADE

.I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Procissão de Corpus· Chrisli lnformaçnes nteisl:���!��:i;���!� Ct
Dl����"J��;"I,�""�:m;:,g�:�, d; ,.�'�: ::,O:'��;I��\�06��;::.C;J. ,

.=_.n·_�-_JI I Bararlo das empre- o g:·�l�Vi?!Y�'G�::'� Juiz

da Santa 'Sé A'pos!,tpliea, Arce- gregações Marianas Femininas, As 'I
. O ESTADO

-

d.·
de Direito da Comarca de Ti-

,.bispo Metropclitano de Floria· óocia�ão S. Zita, Associação S. I

,_

,,_ sas ro DVlarlas· [ucas, do Estado. de Santa Cata-

'inópolis, Dou tor em Cânones, I'erez ínha, Damas' de Caridade DIOUNllÃ-I'lIUlÃ' rína. na forma da Ieí, etc.

,p lado D 't' A' t ' • '1 Redaçio • Ofidn.. 1 r.. !\
re ornes ICO, SSIS ente t�pOS"O a-dos, Ordem Terceira Fe 7�. .0 0I.It6'ra0 _ •__� _

FAZ S"-BEH. aos que o pre"

Sóli P tiff C
João Pinto n, i ........

---

ao : 10 on I ICIO e onde Ro- menina, Ação Católica, Abrigo de Á sente edital virem ou dele co'

; Diretor: RUBENS A. RAMeS __
uto-Vlqlo IQJU r DaJId - UI 110

mano. Menores, Colégio Catarínerise, Con -�__ ___

'

......__
nhenimento tiverem, expedida

Proprietário e Dir.-Gereu,t. - ...- -__

gregações Marianas Masculinas, 1. :boru. -. -

nos autos de arrolamento doEI

"Aos qtlJe o presente Edital nirem, ( d
SIDNEI NOCETI -I:xpreuo -- 't d

, rman ades, segundo a ordem (h _ l-,.A ......:::-ueqe - .Oft Tnsto bens que fícaram por 'mor e e

:-saudaçi'J"es, paz em Jesus Christo Diretor de Redação: v ..........._

orecedêncía ou costume Ordem GUSTAVO NEVES
ÁlIto-viatlo CatenHul - 1e1M11t Geraldíno Silveira Albanaz e

, " -Ihoras.' r)n.
,

Fazemos saber que, sendo o-día
.

I'erceir a Masoulina, e por último a Auto-Vlqlo � ,

s/mulhw'; que se processa pe-

-:8 de junho próximo, consagrado [rmandade do 'Santíssimo Sacra.
- I, horu.

- �

I
rante êste Juizo e cartório do

"II magna -sõlenidade de Corpus menta. Reir;�e�e: �� IIul-BI'uIl - ....._ ÁlCIIJ!'C escrivão que êste subscreve que,

'Christi (Corpo de Deus), em que Cada Associação deverá apresen- Rnll Senador Dantas, 40 _ I. !a��i�� Sul-BrUlletra - JOlDTU. - atendenco ao, que dos aU�d08
-se homenageia a própria Devinda- tar-se com os respctivos estandar andar Ripldo 8ul-Brullelra - CUrlUbe _ consta, por despacho prorerí o

,

6horas." .

. .de no MIstério do Santíssimo Sa- tes e distintivos. São permitidas TeL: 22-5924 __ Rio <.'e Janeiro I '1'J2ÇÃ-:J'mIU II aos 26/,5/1950, autorIZou a ven-

cramento; e para atender aos jus- crianças na Procis-são, só vestidas RAUL CASAMAYOR
Áuto-TIatAo Ceta.r1neue - .... � da em hasta pública, do imóvel

d
'

d d D' d
IN - fi h_o .

d ít
.tos esejos e nossos ama os roo e Anjos para abrir o préstito. Os Rua Felipe de Oliveir•• 21 _ Áuto-Viaçtlo Ceàll1ll«lM - c.ntar I abalXo eScl'l o' com sua respec·

,eesanos: Havemos '1)01' bem- corr fiéis e famílias que não puderem .
80 andar

- .A�:O� catuiD.... _ loca-.u.
tíva avalíaçãc, pertencente ao

irmar para' aquela data a solene acompanhar a Procissão assistirãr TeL: 2-9873 _ São Paulo
- • �oru. I espólio de Geraídíno Silveira

"procissão do Co;po de -Deus que a sua passagem nos passeios das ASSINATURAS :<"'".A:ft!� t:.&armeui - 'hII&rIa I Albanaz e s/muíher, que será

-se verificjlrá como segue: ruas do trajeto. N. Capital ;�'=uo U9 ONt6'f1e - � -I levado a. público pregão de ve�"
Reunidas as Associações Reli Aos fiéis dispensamo-nos de reco Apo ....•....• , •. CrI 10,00 ImlprêlJi Gldr1a '_ t...-.

-

-

f161
da e arrematação, a quem mais

[osas, abaixo especificadas e na mendar o maior respeito ao San. Semestre. _ •••.•. Cr' 45,00
• �.Bruq_ ..:.. ....... _

der e maior lanço oferecer, pe-

,quela mesma ordem, dentro e no tíssímo Sacramento em que está Trimestre •.••••• CrI 25,00 li.4�.""- lo porteiro dos auditórios ou

d d Cated al t d d
.

I b
..... - C I" _ •.

'._ na.taI _ I� _ 11

-, quem suas vezes fl'zer� no día
':II rQ. a r

"

um pouco an e� ver a eIra, rea e S11 stanclalmente _.... " . • . • • • • . • • • r ••00 --

das 16 hs. - 4 hs. da tarde _ contido o Corpo de nosso. Divino Número avulso .• CrI 0,60 la��i:� Sul·BrUlletra - lolD11l. - 7 de julho p, vindouro, ás 10

'il'esfilarão ao sinal dado, lenta, Salvador. ' No Interior Rápido Sul-Brulle1n CiDtUba - 'I horas no local em que .se rea-
'hor...

"

-eoniiuna e ordenadamente, pre Outrossim, louvamos e' encare Ano ......•..... CrI 100.00 QU.lRT.A-I'IIIlA llizam as vendas em hasta pú-

-eedida da Cruz processional sob cemos o piedoso costume d� orna- � Semestre
,

Cr$ 80,00 _ Á:�!�O '�, - � ,blica -determinadas por êste

<a direção imediata do vigário Ge mentarem as ruas e as frente, de \
I'rimeetre ....•.•. CrI 85,00 _

ÂutG-V:!.açAo' C&tu1MMe' - loeá.,u.1 Juizo, ás porta- do -edifício da

A I .,Túm -_.- C· O -_
- I horaa. f ·t M" 1 D

.-

eal e 'seus uxi iadores, obedeceu suas casas, em homenagem a tã, I," ero aV\Ul!O .. r_ ,00 Áuto-Viaçao Clltarl:Zli8ll.l8 _ t..-a.
Pre eI ura unlClpa . escnçao

,rto ao .seguinte itinerário:

I
augusto Mistério. ' .- 1 'AnúncloatDediantecoDtrito. ',- 6.� horaa.

.
i e avaliação do imovel que será

Praça 15 de Nov,embro ..:_ Lado Hipotecando li tddos antecipa. 1 .a orighuda, mesmo Dio
; fS ��!�� Sul·Brastlelra - cunUba -Ilevado a leilão: "Um terreno,

dO Palácio' _ Ruas Visconde de damente as nossaS humildes bên- i pnblicados, não serio
.

13R:��� Sul.BruIJefr�. - �1lI;11l. - "Sito eIl1 Major,' ,Munic1pio e

{)uro Preto, Artista BiLtencourt çãos, nutrimos a certeza que tu
' dnolvtdos. Expreuo 110� .;_ LIPu - Comarca de Tijucas, ,com 25

.saldanha Marinho, Praça Getúlio do correrá para a maior- glória (le
A dirfltl$ Dlo se respon·

t'
7 ��Wo Bnl.Iq__ - Br'u8q_ - 'I braças de frente até 350 ditas

Vargas, R. Visconde de Ouro Pre. Jesús Sacramentado e honra da' j,
mabilba pelos conceito. 1tllu��() KajaJ _ [taJd _ II Il1o

de fundos', 'e daí com 50 braças

,to, Praça Pereira e Oliveira, R. Hieligião em Geral. ,emitidos nos arUllo..., ru., de frentes até os fundos no Tra-

Arcipreste Paiva, Catedral. Dada e passada nesta Cidade de � assinadoa.
_��or�u- - Ifon 'l'nIltc vessão de 900 braças; área _de

A Ibênção, para que não haja in Florianópolis, sob o Selo de Nos. �__ _ .ar;"".. _ sr��� Sul Braatl - Nno »osn 175.450 metros quadrados; fa-

'tsrrupção do préstito, será dada sas Armas e Sinal do VioO'ál'io Ge V. A
' QUINTÁ-rmIU zendo frentes, a Oeste na,- estra-

la-ça-O erea Áuto-VlaçIo C&� ra...... .

"

tiO adro da, Catedral, para alcan. ral do Arcebispado, aos 3') de Cri
\ .LlC!l'l'. - e horu. ,da do MaJor; fundos a Leste

.çar a todos os fiéis. mai'o de 1950. Horário _

.....;�:�o � _' CllftU/llt no Travessão com Leonardo

A ordem das Entldades e As.. (Ass�) IMon�. Frederico Hobold 8egunda-fe(ra _ ..�� ca� - 1w.mJ. SChmLidt.; ex�emdando Kao Norte

sociações no préstito será a s-e. I Vig�ri'O Geral; !José Renato d/e -TAL" '_ 13.00 _ Lajes _ Ptne AUlto-Viaç&o C4tum__
'

'l'dIUl�
com lUZ Teo oro I' amers e

guinLe: I Souza, Provedor da irmo t10 Sso .l�gre
- 41 hO'L'�. ao Sul com Pedro Paulo de An-

PANAIR _ 9,25 _ Norte
- Ag.�V=. C:atarlml.eoDia - Lqua drade até 350 braças e daí com

VARIG _ fO.,tO _ No� . T �uo Mo Cr!.ltOYAo - � - Joaquim Geraldino Albanaz, no

P'ANAIR _ '435 _ Su'l ,i 1ImJ)T.'ba m6r!i - Lqaaa - • 1/1 I' valor de Cr$ 2.900,00 (p,ois mil
1 ,

>, 'li! 7 112 horu, . ,

to
.

')" E
ORUZIIffiO DO 8UL _ !III .....

! ,Jll:rp!'esao aru.Qu._ - IIIWQ_ - I e novecen S cruzeIros • ,

._...�

, ...

,t
1. horu. I para que chegue ao . conheci·

'_""'" Áuto·VlaçIo It.ajaJ � naja! - 11 ltG ."

'1'-.,.".
'.�

,

ru mento dos mteresgados e nIn'
•• � -

_ __,.;, RApldo Sul·Bruflelra - Jotn'f11a -

guem possa' alegar ignorância.
-TAL- _ 8." _ lolnTiU. _113h91'As., .

,

C rft'b P ,Ra'pldo Sul·Bras1le1ra - CUriUba _ mandou expedIr o presente' edi'
• t a - ara.... • horu. ,

_ Santol! Rio !lmpresa Sul Oeâe Ltda - Xalf*!6 - II tal qUe será afixado' na sede
•• • horu dA t J' I d

'

PÀNAIR _ 9 25 _ Norte
-

.

lIlIlXTÁ-1'El:RÁ
es e UIZO, no 'ugar o cons-

': uZEIRO Do SUL _ ti" _ Rod�1a Iul Bru1l - P6f1e � tume e, POr cópia publicado

forte
., --

- Á�t!�r:-çlo CatarIruIDM �
uma (,�) vez no. jo�nal. ,''O ES-

VARIG _ 12.30 _ Sul
�Á��� ca� J_riJa

TADO , de Flor.l�noPohs. D�do
PANAIR _ ti,35 _ Sul - • horu. e passado n�spa clda�e de Tlj.U-

Quarta-fefro ..__A;'�V:J!:, CII�_ _ r..:.- dcas,
aos 2d7 d119a5s0doEmeGs de mactlQ

-TAL" _ 13.00 _ Lajes e Plrte Expreuo Uo� - t.cu:IIII -
o .ano e

. _.
U, .ercy' 0.8

Alegre
7 !::V� ltajal _ [taJal _ 11 �

AnJOS, Escnvao, o datIlografeI,

PANAIR _ 9,25 _ Norte ru.� BrtYqueue c�nferí e subscre�í. (a) ?lo�iS
ORUZEIRO DO 801. _ nl" 18 hOru.

lIIl'UQue Air�s Gama' JUIZ .d� DlreJtO.

r..... _
Rápido Sul·BrUlletra JolDT11a Esta conforme o orIgInal, sobre

v.-"" 13 horas.

VARIG _ iUO _ Norta li ::�!�� Sul.Bra,ne1n CUrit1ba' o qual me reporto e dou fé.

D PANAIR - ti 35 ,_ Sul
'

l.uw>o
. Qa�a sup.ra_:·

'd
e ordem do Irmão Provedü?i tenho a honra de convidar as Au- .' ÁUto-V� ca� - OW1Uloa O Escnvao: GERCY 'DOS

fi ades Eclesi'asticas, Ciyis e MilHares, Associações de classe, bem Ouin.ta-fdf'fl - �p���a�ul.Brullelra JolDT11a ANJOS
omo o pov,o em geral, para assistirem a tradicional festa da SS. Trin" '"TAL- - 8," - 1018 ...111. - la horllfi. -----------

a�e, a realizar'se nos dias 3 e 4 de jnnho proximo no Sub-Distrito de Cui.... - P.ra....i fS ��� Sul-Brulle1n - Curltiba

CAS A,
nndaae, constando do seguinte programa: .

_ h_t08 tRio. ._ .' .�oVrula�& "
. ',.&, .

D' 3 S b d PANAIR - 9,2.0 - Norte _u..... _o c.� - .loblY1l.
la - a a O. - Novena ás 20 horas, barraquinhas kerÍnesses "

- • hGrlU1. Vende se "ma confortável casa

eilão etc. e queima de fogos s'ollo e lindos fogos de a!'tifí�i,os. ' PANAIR � 14,35 - Sul _Á:u:;,:J� o.tar1'n_ - h_r&< residenc�a.l, :ituada em ponto ur·

Dia 4 - Domingo. Missa com comunhão g'(lral ás 7,o0 horas. Mis- VARIG -, i2,30 - Sul ilxJ>r"MO 11.0� ....:. Lqu/IIa - b-ano ce,ntral, com 4 quartos, sala
a ,SOlene c,om sermão ao evangelho às 1-0 horas, continuando barra- -,ORUZEmo 00 8UL UI... 7 ����IIIIO BrwIQua. _ 1IiI'uII.. � de visitas, sala de jantar, copa, C8i".

UInha�, kermesses, Jeilà6 etc. 'a noite serão queimadas .!indols fogos I.rtil 14 Mna. ,.,� � zinha', além de mais um pequeno

earlifl'Cl'OS.' �"'DUZEIR'O DO "UL i'"... _�.utc-,Vi"� - itaJII - u ... '

\
'I.U' ",,,..._ quarto, para em'pregada e' amplas

Ê f ). li::q)NUQ� - .- I'IG'"
,

:,s�eiro do Sr. VIFWINIO TOMÉ DE BORJA, que sairá 'com p
� - Ii,no horu, iustalações sanitárias c'o�: eá)fali'·

ar de ESPADINS" da casa Paroquial. S€�ta-fetr(J ExprellllO Glórta - LA.-. - • 1" zação de agua quente ,e. fria. - ln·
• 7 1/1 boI'aa.

Abrilhantará as festividaàes a Banda Musical "AMOR À ARTE". -TAL" - 13.00 ,-' Laje. - parto DOMINGO formações na Gerência destá folha.

ConSistório, aos 29 de maio de 1950. -Alegre • ��o' Sul·Brasileira - CUritiba

ORUZEmO DO 8UL _ ,...
<forte
PANAIR - 9,25 - Norte

VARIG - tt.'O - Norte
PANAIR - 14,35 - Sul

8dbado

QUER VESTiR.SE ,COM CONFORTO E ELEGAMCI A 1
PROCURE A

Blfaiataria Mello
" Rue Feliçpe Scbmidt 48

'-

Irmandade do Divino
e Santissima

tfesfividades da 5S. Trindade

OONV_lTE

E .. Santo
Tríndade

Osmar Laurindo da Silva - Secretário

Aulas Particulares-
refessores : Pedro J. -Bosco e Osvaldo F'. de Melo (Filho)

Lecionam-se PORTUGUÊS EIMATEMATICA
Preparam-se candidato::; a concursos

Tratar às"'2as., '4as. e 6as. feiras das 17 ás 18 bs. à
Ua Trajano, 36 (Séde da Sociedade XX de Setembro).

rut'as, Refres_co, gelados
rocure POLLI S .. I� Comercio e índustria

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO
CONSELHEIRO MAFRÀ - Edificio Montepio
FELIPE SCHMJDT _- Edifício São Jorge

RUA
RUA

NEGOCIO URGENTE
Vende-se um Nash modêlo

49', com ,9.500 kilomet;üs, com
pletamente equipado, por ..• '

Cr$ 90.000,00. '

Tratú com Delambert, prin
cipio da reta dos Ban;�iros.

.� .. ,..Iii.e g �.g � ..

'VENDE-SE,o TA.LJJ n. !TUA.I
ProeaN••• A.gI.a

l'rogrellO,
LIVRARIA .'. LIVlI.J.Jil.U

aotU

Dois Iocom6vels, 150 cavalos, alta •

baixa. Marca ·WOLFF", Alemã, ano fa

bricação 1920 com bomba, .condensador,
vapor super·aquecido, Estado de novo,

Idem dois gera'dores, alternado 2301

volts, 50 ciclos, màrca "SIMENS", 230(J

volts pr6prio corrente longa dlstânc1.6..
em perfeito estado, Qualquer lnformaçlh)
Travessa 24 de Maio, 18 � Itajaf - San·,

ta Catarina.'

'-TAL" - 8,88 _ JOIB ...IIl. -

• • • • • ... • ••••••• )f-..I...... " .....

Curitiba' _ Paran.cui

r
ESCRITóRIO IMOBILURIO A. L.

, ,_ Santoa • &10. ALVES

V�RIG" _ t230 _

.. 1
'

Enearrega·se, medIante comildo, ..
, cU

I compra e venda de 1móveÜl.
CRUZEIRO DO eUI, - ilUi - RUR Deodoro M,

lfOl1e .• " ".... • •••••

� � .. .. . ..

SENHOR!TA I /

A ultima creação' em relri

geran te é Q Guara.ná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Prefetinda-oQ está
acompanhando: 8. moda

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

DO"".fO
PANAJR� 9,25 - Norte
O!UJZEIRO 00 SUL UJ.1!;

"

.-'

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

(

6 Q ESTAD-Soxta-feira, 2 de Junho de 1950
,

'", .....• "'.Ir,�

Frente ao esquadrão da Avai,. campeão da cidade, o C. I. Guaruí, ciOlPua �aDlJ
dorista de 1949 e o mais novo concorrente ao próximo certame Je profissionais,

realizará domingo a sua primeira apresentação no corrente ano
As regatas do dia 11

.

Conforme está sendo rarta-: dois mil metros, classe aberta..

mente divulgado, no próxímo I
para out-ríggers a 4 remos, em

dia 11 do corrente na baia sul disputa da Taça "Almirante Ta

I será efetuada a primeira rega- mandar�", i:t;tsti�uida em 194�
ta a remo da Federação Aq'Uáti- pelo QUInto Dístrítn Naval para;
ca de Santa -catarina. que será ser entregue ao clube que con-·

dedicada á nossa gloriosa Marí- quísta- - três vitórias consecutí�_

Os t·,tularas vaDoá nha de Guerra que naquele dia vas ou cinco alternadas. ° Ria-

N
,. d

-

'11 h V U U'" festeja o aniversário da famosa chuslo venceu em 48 e 49 e ca�

O prOXimO omlogo, as oras, ram por 613 _
Batalha Naval do Hiachuelo, em so vença este ano, ficará de poS'-

, que se cobriram de glória os ma- se definitiva do rico troféu-

O ((AldO Luz» lançará à agua RIO, 1 (v. A.) - No Estadio do I rujos do Braslí-
.

. É desueaâo o movimento noS'
. �asco da Gama, os bras�leiros r,ea-I Sete sensacionais páreos serão galpões dos três' clubes 10caÍfJ�1

k-if Ilzaram ante-ontem mais um en_, disputados pelas valorosas guar- Todas as guarnições estão emum novo ces 1. » saio de conjunto.,O treino foi ven· níções do Aldo Luz, Martineli e grande forma e tudo indica que
Subscrito pelo Sr. Moacyr Igua I

,
cido pela Seleção "A", pelo esco; Ríachuelo- destacando-se o ter- este ano- teremos a pugna maíe

temy da Silveira, 1° secretário recentemente adquirido pelo' re de 6' x 3, tentos de Tesour-Inha, ceíro páreo, com o percurso de empolgante de todos os tempos-
do Clube de Regatas "Aldo Luz" Clube. Baltazar 4, e Chico. Os golosd'Os.

'

;:C:�í���s ,e agradecemos o seguiu-
rá°0 b:::e �� ,:�:���,�i������ ��:�;i�h:o;a;nRO���g����t�oesns��� 10 'exem1Jo do Minas Ten.is Clube<,

h di P e transcorreu bastante animado, ha-I P .' ,"Florianópolis, 1° de Jun o menagem ao nosso igno r
-

d lt lrít d I t Queremos ressaltar, neste can- ras deixaram de Jogar com o Bo_
a 1950 sidente> o destacado esportista ven o mUI o esprrr o e u fi,. . _�. _ __e

incípalmente por lodos os cracks ] tínho de coluna, a magnmca tarogo- Mas a sua presença -em
A Diretoria do Clube de Re- sr, Alcides Rosa, pelos relevan ��e conatituíam a Seleção conside-I te�pora� "ealizada n� �ul do

I
São Paulo foi um exemplo de

gatas Aldo Luz, tem o grato tes serviçOS qu� tem prestado
d titul N I. h d e paIS' pelo sexteto remtníno do perseverança e boa vontade,

prazer de convidar essa [lustra- .ao Esporte Náutico em nossa ra a 1 ar.· a m a os res r,
M

.

Cl b A t
-

I
- .

f 1
b ílh t vas, Adãozínho foi a grande f igu- ínae Tenís u e. n es de Ir I Nao queriam a tar a um c0lIl:-da R,edação para assistir, no terra e ainda pela Sl1a rI an e visitar Floríanopolts, Curitiba e promisso. tE.'sse é o feitio do Mt:..

nroxímo domingo, dia 4:.na séde atuação na administração do ra. Maneca, que substituiu a 'I'e-
id d r I

.
'

.

CI b
_�

sourínha, agiu muito bem. outras CI a es sumas, as vo Cl-; nas Teníe u e que, com JUs-
eooíal, à �olenid(lde de benzi' Aldo Luz. bolíetas mineiras iam disputar: ttssíma razão, goza de grand(Ji
mento e batismo do novo SKIFF, Saudaçõ� �ortl\,·as."

'-

?St dois q�.�d�O� tiveram as s-e_
em nossa capital o Torneio dos

I
prestígío em todo o pais.

-

gUBlllR:sNCcOOnsS!.l BUIÇoebs: A to
í campeões. Entretanto dia 9 (Transcrito da "A Gazeta Es_

.'1. • ar osa - ugus o
�. - ." SI)O Flguelrease quer- Dolly' e Juvenal - Elí, Danilo e Bigode elas re�eberam comumea?ao qus portíva ,de . Pau O

- (Alfredo) _ Tesourinha (Mane' essa díeputa. que deveria ter
I

-

- • �. •••• •••• • •••

Ao que soubemos, a d�retoria mangn e ora vinculado ao oan- cal, Zizinho, Baltazar, Ademir e in�cio no dia 11,.ha"Da sido trans-.O Botafogo nodo Figueirense, prosseguindo na to do Rio. fE,'speramos que o al- Chico.
' ferida. De maneira alguma po- I '

busca de reforços para o seu vi-negro vice campeão da cída- AZUIS: Castilhos _ Santos e �eriam adiar :ambem.a sua

pr�_11 Méxicoconjunto de. profissionais, acha- de seja bem. sucedido na espi- Nena _ Bauer, Hui e Noronha _ [etada excursao- Assím, depois
de disputar 8 partidas venceu- CIDAnE DO 'MEXICO, 1 (U. P.)se interessada vivamente no nhosa missão de contratar um Friaca, Maneoa (Ipojucan), Adão'
do todas p.or 2 a O, naquelas cí I, _. A Federa.Cão de F,IItebool Profís-concurso do magnifico guardião dos maís completos guarda-va- zínho, Jair e Rodrigues.
dadas- onde enfrentaram' as se- síonal Mexicana concordou emDolly, antigo defensor do FIa las do pais.

f d.-------------- leções locais, elas rumaram a aceitar a -proposta do Bota ogo, O!
•••••.•.•.•....••.. , .. -' .... , -

São Paulo chegando aquí- no Rio de Janeiro, para disputar treS'

Inauguração "- sábado, á tarde. Jogaram domjn- partida-s nesta capital, por 14 mil

go contra o Pinheiros e desístí- dólares. A federação telegrafou àl

do Maracanã ram de enfrentar o Botafogo delegação- do Botafogo, ora em Ha-

RIO, 1 (V. A.) _ Prosseguem na segunda·feira. Estivemos em vana, 'Onde domingo último os; .

celeres os trabalhos na monumen visita ás mineiras no Hotel São br�sileiros terminara.m invi.ctM

tal pra'ça de -esportes que servi'rá Paulo e podemos con�tatar por- uma série de jOg0S, convidando 3i

de palco para os cotejos principais que tomaram essa atitude. To- equipe boLafoguense a vir a esta.'

da Copa do Mundo. A C. B. D. re_
i das elas estavam realmente bas- capital, quarta-feira e estre,ar con"..

. _. • •• •••••••• •••••• • •••• "

s'Olv!eu lnanter a data ·de 16 para a tante fatigadas pois alénl df. tra a sleçho mexicana, domingO!
I imprensa DO Cam- inauguracão do iformida\'el esta- jogar, viajaram por todos OS próximo.
fi, dio municipal e 'oficiou às Fede' meios de tránsporte existente�

PeoDato Mundial rações Metropolitana e P:iíulista em nosso pais, jogando 9 vezes •••••••.... ".,." •••.•.•

de Futebol no sentido de que e.s_ em menos de 15 dias. Além dis -Viforioso O boxsas duas entidades preparem duas 80 uma delas - Celeste - so-
,

equipes para o prelio ,estréia. As- f�eu �um dos .jogos uma séri�
.

brasileirosim a 16 doO corrente teremos as, dIstensao dos ligamentos do pc
,

d··t t d m smo GUAYAQUIL, 1 (U. P.) - ° pc_Ilolenídades ofici-ai,s de inaugura- IreI o, es an o com o e

Cão e o pdmeiro prelio no grama,_ completamente inflamado e ar- 50 mos�a, brasileiro Sebastião Frei'

do d:a,quela praça de 'esportes, rox_eado· Foi um sacrificio mu� tas venceu o uruguaio. Delfino Li:'

to grande para a mesma, que e ma,. por decisão, na luta anlte-oo..
cortadora atuar dessa maneira. tem disputada n-esta cidade.

Essa a razão por que as minei'

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

festival do Flu'lninense
de", of.erecida pelo Prefeito Tolen
tino de Carvalho", "É<l.io Fedrigo"
e"EtO.ciencia ,Po.to Internacional"
foram conquistadas respectivame'l
pelos clubes_ Flamengo, Regente Ca
ramurú e Continental.

Dentro da maior ordem e o

maior sucesso realizou o Flumi
nense F.C., desta Capital, o seu

anunciado festival fute'bolistico'
domingo, no campo do Indepen
dente, de Trindade. Os prélios
transcorreram bem equiliora
ijos, sendo os seguintes os resul.
tados:
-

Estrela do Oriente 5 x Bota
fogo 2' - Taça CeI., Vieira da
Rosa.
Hercilio Luz 2 x Nacional O
- Taça Jairo Callado.
Estiva 1 x Continental O

1I'aça Dr, Waldemar Rupp.
Caramurú 2 x Floresta O

!l'aça Dr. Bulcão Viana.
Cruzeiro i x Atlântico O

Taça Dr· J.J. de Souza Cabral.
'Postal 1 x Bandeirante O -

Taça Dr. Roberto Laeerda.
Cruz e Souza 2 x Independen

te O - Taça Dr.. Saulo Ramos,
Guarani 1 x Avante O - Ta·

ça Dr. Mareilio Mota.
Flamengo 3 x Esperança 1

�Partida de Honra) - Bronze Osni
Ortiga.

As taças "Simpatia", ofereci-
�a por Flávio Ferrari; "Amiza-

RIO, 1 (V, A.) - A dir�toria oa
CBD ,resoly.�� incumbir' a Comis
são. de Imprensa -de 'elaborar ' as

ins'lruçées para o ingresso dos jor·
nalistas nos jogos d'o Gampenato
Mundial de Futebol. Foram desig.
nados pa,l'a constituirem a Comis
sã:o, além dos jornalistas Armando
Santos, Jos.é Maria 8cassa e Louri·
vaI Pereira, o presid,ente d,a Asso·
ciação dos Cronistas Desportivos,
dr. Célio de Barros e o diretor ge_
ral do Departamento de Imprensa
Esportiva da A. B. I., ,Melo Júnior.
Ess,es, v'elhos profissionais procura
rão encontrar uma maneira de fa,
cilitar a 3itividade de todos os

jornalistas, sem perig() dos "para..

quedistas",

I&no encontro FigueireOle x OJimoico
Retribuindo a visita Ique lhe

•

fez no último damingo o Grêmio campeão eshtdual de 1949, no dia
Esportivo Olímpico, o esquadrão seguinte.
�o Figueirense excursionará Todo o Vale do Itajai aguarda
amanhã á próspera cidade de cpm grande entusiasmo a sen'-
.,l3lumenau, onde ,enfrentará o sacional pugna.

Paulinho no OHmpi�o
Inf . I p�rimenta�o -atacante por. vá-oorm�s �e Blum�nau d.IZe!�l, r1a3 vezes IntegrOu o selecIOna

ique GremlO EsportIVO Ollmpl- do paranaense. Possivelmente
co contratou o excelente extre- Paulinho será lançado no próxi.ma �squerda Paulinho, que de- mo domingo ao lado de Nicolau
!endla �s cores do Coritiba F.C., contra o conjunto do Figueitia Capital paranaense. O expe- i rense.

��.IlOQ·I" .� �� ., , ..�". :''';,�.,tiIif"�-
. ..,. � _:,\. 11 - "'.,�

TINIAS PARA PINTIJRA
corro MAR

Agentes: Comercio & Trens
- portes C. Ramos S. A.
Rua João Pinto, 9.-Caixa
Postal,22Ü.-Florianópolis

:Cistribuidorei CarJos Hoe
pcke S. A. Com. e indo

Caixa Postal, 1 2
Florianópolis

Dib· Cherétn
A d�ta de ontem registou o ani'

\'ersário nalalí.cjo do noss'O ben

quisto colega, acadêmko de direi.
to Dib Cherem, diretO'r do aprecia
do programa Momento Esportivo
Brahma, d'a Radio Guarujá. ° jo
vem e credenciado lócüto-r da

Mais Popular foi muito felicitado:

n'o transcurso da magna data. Ao

Dib, nosso particular amigo, em..

bora tàrdiamente, apresentamos os

no�sos sinc1:lros parabens, com vo

los i:le pereries felicidadoes

Clube de Regatas Dido luz
Convite

A Dii'etoria do Clube de Regalas Aldo Luz tem o prazer de con

.'idar todos os sócios e exmas. familias para assistirem à sol,enidade:
fie ben�imentJo- e batismo do noViO ,sKIF:F, re()ente�ente adquirida
velo Clube, no próximo domingo, dia, 4 de junho, ás 11 horas, na sede
,ocial.

° referido barco receberá :0 nome d·e "Dudú", em homenagem
ao sr. Alcides R'osa, J)!elos relevantes s·ervicos presjtados ao Remo em

'lOssa terra e ainda pela brilhante atuação na Presidencia do Clube-,
onde pela sua capacidade de trabalhõ e I1ealização deu à S'ociedad�
Lima situa'ção invejável. �

Não haverá convites especiais.
Florianópolis, 31 de maio de 1950.

,-

ORLANDO GARfONl,
__ ,��� 10 Vicé·Presiclellte

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-

o ESTADO_:'_Sexta-feira, 2 de Junho de lJ5J 7

-

. /

,

.

"

"

'.' • 0,.'
. .

- "

, i
.'�'

"
. i
(

... �
-

'.

!

" .

Transportes Terrestres .

-

_

-,

: I Transportes Maritimos .'. I
. Acidentes PessoaiS �..

.

,
.

. .

I
'. .

.

Automoveis.
.'

.

"

·

.....
I

·rncen"dio .

r

·

�

Cascos .

� �;. f', .._ + �""
'_

,
,... 4 ':

Sucursal de santa _'. , Ca-tarin8, ' .'.

-

.

"" _ o.. • �. . •.
'

�

-

� .;' ..

o';

,

'J,�'" ,

"" I

Praça 15 de Novembro, 22 -- 2° andar
•

'. 'l'elegramas; ·PROSEBRAS ..

··

. \

./

-,
"
,.

,,\ .'
,

.�.�;
-'i",

.

r.,:"
: .

. -11!- Caixa Postal 139, '

._

.

-

.

.
;

.� \

.

�
, .

.

"

.� , . ./'

"�.

__ I

TELEFONES 1388 -� 1324
.

.

\

j -'

':", "

.�

, Ac�ita Agent�5 n·o· Inferior .

, t

I
" /

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o��iv! rom imeu o 8 O lui8 .[�m 8 u o� Ivi
"...._._••

- .....-_.."_-T4,W-.....'W:JIfIII.-..-..."."..-_w�.._"••.-.-.......---...._·J'_-_.,,.---.--·.·."!I:aw_-_._-_-_..._,..._-_."�...............

Congresso Mari�n� em ._Blu.menali
.

Cerca de dois mil congregados partíeíparão da reUl�l�o.-Vários prelados
estarão presentes.-Debate de temas relígíçsos. . �

BLUMENAU, 1 (Correspondente) ção das Congregações Manan�s rlanas �'a .I�reJa ALu,a� (Segun
.

_ Blumenau foi escolhida para a, da Arquidiocese de Plortaaópolis a Constituição Apostohca).,._._-. "••••_ _._ _................

sede de Impontante congresso ma' e deputado estadual, Dr. Lauro 2a noi,te: Terna a) - Amea
ríano regional, que se realizará Esmanhoto da Congregação Ma Paz e à Guerra (Ateismor m

nos dias 13, 14 e 15 de julho pró' riana de Curitiba, Prof. Honório rialismo, fontes de
\

dis�ord'
ximo com a, participação de cerca Saldo, da Congregação Mariana Cr istianlsmo, fonte de amor e

de duas mil pessoas residentes em da. Catedral de Joinvile e srs. Eri- paz). Téma Ib) - Fátima e a

outros municípios. 'Prata-se, pelo co' Conlesin i e Leopold., Bauer, da
.

(O céu oferece ao mundo a paz

visto, do 'acontecimento de maior Congregação 'Mariana 'ele Brus troca de orações, sacrífdcios (
relevancia até as festas do Gente' que, srta. M�tilde Amin, presiden nítencias) e a consagração
nárío, unico quiçá que lhe poderá te das Filhas de Maria. de Join Imaculado Coração de Maria) .

exceder em impo,rtancia· no ano vile. 3a noite: Tema a)

! . gregações promovem a Paz:que decorre.

I bl'
·

L
·

I I· TEMAS PARA O' CONGRESSO individuo pela "vida inf:erior
.ssem ela egls a Iva De acôrdo com a circular que Tema b) - Na Sociedade,'

a Comissão encarregada de pro Os temas para 'O Congresso são "Apostolado".Sessão do dia 1-6-50, O sr. Bulcão Viana pediu a pa- mover o Congresso enviou aos pa .

T ) T -día da concen!os seguintes: ia noíte : ema a emas para o rn ' IPresidência: Sr. José Boabaid. lavra, esclarecendo que a Comís- dres vigárãos das parõqulas cata'
_ A Igrêja no Panorama da Atua' cão, 'que s-erá domingo, dia 16Secretaria: -Srs. Alfreqo Campos são de Finanças, Orçamento e r.inenses, a feliz coincidencia do lidade (A Igreja em sua luta con· junho: O PAPA, "O OUTRO CRIe Pinto Arruda,

.

Contas do, Estado dera o seu in' Ano Santo com o primeiro Cente tra a indíferença, o materialismo

I
TO�'. NA I_GREJA, GRIS'r:_O liA' hora regulamentar, teve [egral apôio a êsse intento e 'que, nário da Fundação de Blumenau

e a descrença de nossa época). BRA,SIL; HINO DE AMOR ,\ IGIlinício' a sessão; com a presença na Câmara Federal fôra lançad-o induziu a Congregação Mariana 'I'ema h) _ As Congregações Ma'. JA E A BRASIL.de 27 deputados. um projeto com � mesma finalí- da Imaculada Conceição e São
.-. _._._•.-..;.__� _ _ _._._..,..-.•••••••_._._ _._ _ ..

fO�i:�a :es%aa ��r����i�os::e�i��, da��bmetidO à taprovação do �a���gr��:� e��d:�;e��, p::�n��: Ir'·Ibunal '·Superlllo· r' Elel·toralficações, plenário, foi aprovado unaníme- tou, desde logo, com a aprovação
A seguir, procedeu-se à leitura mente."

-

I e as bênçãos do bispos de Join-
do expediente,

.

Continuando livre a pa.la.vra, solí-
.

vile e com o decidido apóio da Fe· CALENDARIO ELEITORAL tituição Federal, nas mesmas condi-
Em 3 de outubro de 1949 'em ambos estabelecidos, se em exerci_EXPEDI,ENTE citou-a O sr. Lopes Vie ira,

quej
deração das 'Congregações Maria' Prazo para desincompatlbilização aos cio nos três meses anteriores ao plello

f t I 't d b
.

d (Art., 139, da Constituição Federal).Telegrama do <, sr. Cristiano .Ma· e e �lOU a et ura. � _\Im a aIX�' nas, que têm sua séde naquela cio cargos
.

'e:
GOVERNADOR Em 3 de agôstóchado, agradecendo a decisão -assínado dos funoíonãcios do Abr i- dade, a) Até um ano depois de afastado de- ASSJi:MBLÉIAS LEGISLATIVAS

'd finitlvamente das funçõe.s o Presidente, Para a� Assembléias Legislativas,unânime .da Assembléia ao trans go e Menores.
. .'. O progr-ama do Congresso, cuja o Vice-Presidente da República e os su- Governadores, SecretáriOs do Estado

S
.

.

t h
.

id p esi Chefes de" Policia, até dois meses decrever em seus Anais, as pala' 'ohcitam êstes a sua. inclusão elaboração já se acha em fase de �����.os que ajam assumi o a r .

de cessad�s definitivamente as funçvr_ por *e proferidas no mo', no quadro único dos servidores do conclusão, con ..tará, em linhas ge (Art. 139, da Constituição Federal). (Art. 13, da oonsutuíção Federal).
, ...

Em 3 de abril de 1950 LEIS VIGENTESmento em que recebera a indica' Estado. rais, do seguinte: três noites de PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA Em 4 de agôsto
-

'd •

C -. REPÚBLICA -Encerramento do alistamento.çaó O seu nome a onvençao Não havendo mais quem quises- estudo, em que serão debatidos as b) o Vice-Presidente ou quem, den- Até '60 dias antes das eleições.N· 1 d PIS D lavrav a nresid t d· t d' t
.

e, letto (Art. 57, do decreto-lei n. 7.5&6).aciona O'.' •• ,. I se usar a pa avra, o presa ente IS' suntos da atualidade, relacionados ro e seiS meses an erior-es ao Pi.
haja substituído '.'. Presidente da Re- Em 24 de agôstotelegrama do. sr. Ministro Raul se que se achavam em pauta os pro' com as congregações ma.rianas, pública;' Data até a qual deverá concluir·se

d
.

.

d h bl· d c) até seis meses deDo:s de afastadô alistamento dos que pcdel:ão, votar.Fernan ,es, COmUlllCan O aver O jetos d'e lei na .38i50, pu IC& o no romaria, dias 14, pelo�{ marianos, definitivamente das funções, os gove'rna. Até 40 dias antes das eleições.H' té·
.

d t-
.

t As blé' d 15 d d
.

t t f rl i (Art. 57, do decreto-lei n. 7.586).lH1U1S rIO enVl!a, O ges Ot� Jun ü Diário da sem la e e já chegados a BlumeIl!au, à
_

Gruta d��e�e C:cõ�r:r:�;i:t o:'��rt eJ�;�r�ss'M?�{�i;�� Em 3 de setembro6 Embaixada da Grã'Bretanha 110 mlaio de 1950 e nO 36/50, publica' de Nos,sa Senhora de Fátima, em de Estado e o Prefeito do Distrito Fede- Prazo 'para a const.ituição das Junla!
. .

::tI E!�itorais. .Rio de l:1neiro, com instruções à do no citado diário de' 26 de maio Belchior, 'Onde o Revmo. D. Imí r" GOVERNADOR Até 30 ..dias' antes das eleições..

d .

b t't id G (Art. 16, do decreto-lei n. 7.586).Embaixada do Brasil, ,em Londres, de 1950 e mais os proJ'etos nO CI'O de RI'ibeI'ra-o Preto, bis·po coado ) Quem haja su SI U o ao over·

� d' � dI' d tanador dentro de seiS meses anteriores ata de eSlgnaç"o os ocalS e vo
no sentid0 de obter'se cancela· 12/59 'e nO 34/59, publicados em jutor de Joinvile fará uma con· ao pleito. Çã(A'J� �,asle�:itk,d�� eJ������·.lei· n.PREFEITOmento' da medida do Timber COD;" avulso. ferência; conoentração dos con' e) O que tenha substituído ao Pre- 7.586).

f't d t d' t
. Data para consUtuiç1'io das mesas rLrol or the Board of Trade, que A seguir pediu a palavra o sr. gl'egados e Filhos d,e Maria, no ae; gieito�ne��gu:I,;:��e,����sm:sr:n�rJ��;� ceptoras, 3(} dias antes das eleições.exclui o porto de Itajai do embal"" Nunes Varella. pátio da Igreja Matriz; reuniões zo, as autoridades polici<tis com jurisdi. (Art. 63, do decreto-lei n. 7.586).

d 40 ·1 t 1 'd� td d t- dOI"
. ção no município. Prazo para registro de candidatos.que e mI one a as s s, e Pediu, pOI' uma ques ao -e eSpeCIaIS para os padres diretores (Art. 139. da Constituição Federal). Até 20 dias antes das €leições.

pinho para aquele pais; memorial dem, que fóssem incluidos na Or das Congregações Marianas e pre PRESIDENTEE; tt�i���SIDENTE DA
(Art. 20'E:!: i:i d�' :iembro'

dos poderes ex.ecutivo oe municio dem do Dia da r,eunião de hoje, dia sideP'!"f;!s ,e demais me.mbros de suas REPÚBLICA Prazo para publicação da lista dos elei
f) Até três meses depois de cessadas tores no jornal oficial dos EstadOS, CD

-paI ide lbiJrama, s<ilic;itando p,ea- 2, o.S projetos de l-ei nO 33/\50 e diretori'a,s. definitivamente as funções os Ministros pital Federal, Territórios e Município�
lé' /. E t d f' do Supremo 'Tribunal Federal, .o-Procura- Até 15 dias/antes das eleições.missão da ,Assemlb ila! para, nos 34 50, que vlsia:m.o s. a. 'Ü a lançar

dor Geral da RepÚblica, Os chefes do (Art. 30, do decr�to-lei n. 7,586).d f
.

d d M'
. ,

d Prazo d.e concessão de ressalvas partermoS do § 1°, do art. 141, do e' empréstimos às Pre eIturas
_

e COMPARE-CIMENTO Esta o alor, os JUIzes, o procura or ge-
votar em' sessão diferente da em que fral e eis procuradores regionais da Jus·ereto nO 46, de 11-7�1934, Brusque e Joaçaba. tiça Eleitoral, os Secretários de Estado inscrito. Até 15 dias.

'd •. d t'
-

'·1 e os chefes de .polícia. (Art. 14, do decreto-lei n .. 9.258).alienar bens patrimoniais. O sr. presl enue eu a en'çao a Além d,e cerca d,e dnls mI ma- GOVERNADOR Continua na 3a. pagoIntegra do telegrama do sr. Cris' êsse pedido. rianos, que conforme já nos re' g) Em cada Estado, até três meses
.

depois de cessadas definitivamente as

Q
•

Ifiano ,Machado: Livre a palavra, e, com-o nin° ferimos, participarão do Congres' funções, os secretários de Estado, os co- uer O lU gamento'd mandantes das regiões militares, os che-
.

"Grato amáv-el comunicação ha' guem a solicitasse, o sr. presl en· so, be� assim do Rvmo. Bispo co· fes e os comandantes de polícia, os ma-
, •

.
ver ,essa prestigi{)sa Assembléia. te deu por encerrada a sessão, mar- adjutor de Joinvile, D. Inácio d� â�t�r�i'st��?:r�bíic��taduais e o chefe de Rlrobltodecidid,o 'Por unanimidade, trans' dando outra para hoje, à hora re- Ribeirão Preto, estarão prc-sentes. Até três meses depois de cessadas de.

finitivamente as funções os que forem PARIS, 1 iV.A.) - A RUSl>ia pcrev'er em seus anais, palavras gulamentar. IÍs solenidades os srl>. Rvm9s. D. inelegíveis para Presidente da

RepÚblica�
._ .

Ib·
.

d'
-

meu E. TONOLLI P.I·O de FreI·tas, Bispo de Joinvi salvo os mencionados nas letras a e -dm aos Estados Umdos e à Ing a'com que rece 1 111' ICaçao
correspondentes aos tltul0.s "para Go- terra. o

comparecim.en+o
T-"ranlnome 'Convenção Nacional do P. [e ,e os. seguhItes oradores: Dr. vernador". .

1" .t"�

S.D, manif,esto por intermédio TINTAS PARA IMPRESSÃO Elias Carani, de Coritiba, Dr. Bia CAMARA DOS �:��;rfr?0S E SENADO um �'ibun�l. i���rnaCio.�al, do irrr
vossencia meu desvla-necimerito an C O T TOM A R se Faraco, presidente da F-edera' Para a Cãmara d@s Deputados e o Se- p,era or Iro 1 O e 'a guns g'en

/'" nado Federal, as autoridades menciona- rais japoneses.te essa. ,expressiva demonstra' -

das em os ns. I e lI, do art. 139, da Cons· _

ção 'apreço e também de cultura
cívica âlustres parlamentares ca'

tarinim\Ses. Sauds. Cordiais -

Cristiano Machado.
Nã-o havendo orador

na hor.a do expediente, .0 sr. pr,e'
lridente donsict.eJrou liV;I'e a pala·

VARSóVIA, 31 (U.P.) - O em-.
baixador da Polônia em Belgrado,
sr. Jan Wend'e, teve ordens para

regressar. da capital iugoslava, O
.:omuni'cado do govêrno anunciou
que j) presidente Boleslau Biernt

\

tomou a deeisão mas não ofereceu

explicações para, tal passo, qUE'

ante.ciparia uma possível ruptura
diplomática entre a Polônia e (,

regime de Tito.

. flORIAMOPOLlS - 2 de Junho de 1950

inscrito

vra.

Ninguem a usou, passando-se,
éntãó, à Ord,em do Dia.

ORDEM DO DIAj
primeira di9Cussão do projeto de

lei na 6/50
O sr. pr,esidente _propôs ao ple

nário a discussão do 'Projeto l3JCt
ma, que visa socorrer as vítimas

da. enc]J.ente do município de Ro'

deio, RbTindo o credito de Cr$ ...

000.000,00 jun.to ao GovêrnGl do

EstaQ,o.

Partido Social Democrático
(Secção de Santa Catarina)

EsfadualC.o n v' e n ç ã o
Devendo realizar-se no dia 8 de outubro do corrente ano

� eleição para o cargo de Go�er'fliador do Estado, convoco, na
forma do artigo 2·' dos Estatutos, os representantes federais
e estaduais pertencentes ao Partido e os diretórios munzct

.p�is para, em conv,enção, nesta Capital, nos dias n e 18 de

junho próximo, escolherem o candidato do Pm·tido àquele
cargo e deliberarem sôbre assuntos outros de alta relevância
pa1·tidária. •

.Florianópolis, 20 de maio de 1950.
Cels'0 Ramos - Pl'esidente da COmissão Executivà.

P A R A F E R IDA S-�
E C Z.:.E MAS,
INFLAMAc;:OES,
C O C E I R A S,

R t E

ESPINHAS" ElC.
�======�============�4

Filho de um p,equeno Estado, o sr. Nerêu R'a1mos, emibot�

CQl�o seu nome apon.ta?o ;pela mai?ria d? Conselho �ac'io��
do P.S.D., ,timbrou em afIrmar que nao seria entrave a· umaq

do Partido.

Onde, pois, a semelhança dos acontecimentos recentes COlJJ

os de 1935 na suces:são estadual? Nestes últimos, aceitou a' Iutll'

que lhe er� oferecida de todos o·s lados: do Palácio d,e Floria·

1J.16po,lis da un;ião dos dissidentes liberais com as oposições cO"

ligadas: do Ca,t�te ,e do Govêrno gaúcho, então nas mãos do 1Jj'.

J1lôres da Cunha.
/

Nos atuai,s, ninguem ignora que, iIl.a penúltima r,eumao do

Conselho quando o s�u nome seria indicado, pJ,rtiu de prop0S'
ta sua o' adiamento, para. que o P.iS.D. não fôsse cindido.· ._

ORde, pois, a par·eeença {lUe o autor de A históJ'ia se repete,
da Região $eI"1'.'w, viu enl re ocorrênci�s e situações por tudo

desiguais? aI
A vaJenem os seus argumpntos� a intqligência do geBer

Dutra é muito maior que a soma das i�teligências dos sr,;'

Adolfo Konder, ArisLiliano Ramos e Henrique Rupp!!!
GUILHERME, TAL-

,
.
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