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Foi adiada para· os dias 24 e -2� do corrente
Convencão do. Partido Social Democrático

..

Assembléia Leg-isl"aliva
SESSA DO DIA 2-6�950 querimento emitidc}:,pelo re-

"', ' presentante udenísta.,
.

�resldencIa .,:_ Sr. JOSe-BOa-} _
Não havendo mais quem qui-baíd

. .' _

. sesse usar a palavra, o sr. pre.
�ecretan� - SIso Alfredo. sidente encerrou a sessão-mar...

Campos e Pmto Arruda.
, ! cando outra para segundo-fel-

Com a presença de numero
ra, à hora regimental. .

lega� de srs. deputados, o sr: I . E. Tonolli
pres!dente, declarou aberta a PELAS COMISSõES DÁ AS-
sess�o. . _ '..' . I SEMBLÊIA

. LIda. a, ata da reumao ante-, Reunião da _Comissão de
no�, .fOI � mesma aprovada sem

i Leis Complementares à Constís
retífícações.

. , .
\ tuição do Estado.

Procedeu-se,. a seguir, a leI-I O deputado Cardoso da vei-
,

•
tura_ do expediente.

. . ga, relator da nova lei. que fi.

35 .llh-e para
r � Santa'-" Catarina' na��r�a;����J����,I��frá!� �:I�V�� d: d�F���O�b��O�c��

m I O S
. clarada livre 1I,)?alavra. t' f'

. ,
.

.

Gomo m.p;g. .'�e.'in a solici.tásse,
aos presen es 9ue mallz�r�

.

Ji>assou-sa.."'à.".,(.,')rdem do DIa. I se.us
estudos so�r� a refen�a

-

'; MAq'ÉB,M' 'DO DIA lei, e,\que chegara a conclusao

E' quanto o plaoo Salte d8�UIIQuara obras de energia elétrica çloP���fei[�:!\��o3�/��:a���! ��S��b�é� �:j�T�����g�sà�
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t" I 37 para 39.
Rio, 2 (V. A.) - O Plano Salte,
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'! ,€t( o!,Iza 0 r? e�:'t��UdIVO a
Fundamentou a sua suges-

na I_Jarte l'efer,e�te à eletrificação Rea' Ildades" admlnlstr'�llvas ����bÓ�O�Oe:preje'�;�Pr.:f�Ú;�: I tão no �uIl?-ento crescente da
.destina as seguintes 'verbas:, . ,- ii ra áe Brus'" ue', q, "":",

com a po:p�laçao do Estado e. n!l.ane�
Para aumento do capital elo so- C· E

.q,.... '"',

1 xacao de parte do Terrttórío de
verno í'ederal na Companhia Ri- I apIxad' con

• '" era'J _ Iguaçu ao nosso Estado..

, e lU a o sr. oao ,

dro-Elétríca d'e São Francisco, em Ainda há poucos dias, um comentarista de radio, J9sé�56 'à Cabral, que fêz . Esclare��u que trar�, r;a. pro;quatro prestações, a partir de ja- aludindo à situação que, a seu ver, seria de abandono, a, 'leitura de um requerimento, igIJ?a reumao e.xtraordmapa, 3
neiro de 1950, independendo da

,em que ·s� 'encontram as áreas de fronteira do Oeste encaminhando-o' à Mesa a fim feira ante-projeto de lei, que
mtegralízação do <capital jrrírniti- brasileiro desde que extintos os territórios federais a

. de ser submetido à discussão e,
uma vez aprovado, será enviado

vo da mesma companhia - Cr$...
�

I

aprovação do Plenário. ao plenário para discussão fi-
400.000.000,00; auxilias ás insta- ' que as havia ínéorporado o Estado Novo, lamentava

Com � palavra o sr. Nunes nal.
.

lações do Departamento Nacional que os .governos responsáveis por algumas daquelas Varella manífestou-se contra Todos os membros da Comís-
de Obras e Saneamento das açuda- regiões agora constituindo unidades municipais dos riamente à pretensão do reque- sã? se_mostr�ram favor�veis à
nagens de que dependem: no Es- '"Êst�dds'cfe que sé haviam desanexado" não lhes dêem rimento. ��bmetidq;. à vota- sUJe�tao do líder perrepísta,
tado do Rio Grande do Snl, servi- li -assístêneía devida. A observação do comentarista se ção, foi o mesmo aprovado, por Nao havendo mais

. a.ssunto
(,lOS já iniciados - Cr$

t ês d
. .

1 t te Iní maioria,
.

a tratar, o sr. Lopes Vieira en-
150.000.000,00; no Estado de �an-I '

coava a iraves U!)1 pessimismo compre amen e mjus-
Ocupou atríbuna o sr. Alrre» cerrou a sessão, -s

ta Catartna, mediante acórdo a I ': tiricável, pelo menos quanto ao que toca ao Estado de do Çstmpos, que téceu declara.
ser assinado abrangendo as usinas I

_.

";Santa .Catarína em relação do. Município de Chapecó..�
'_ :hCé" té . " .

E I b'do Garcia e de Lages, bem corno I, "A circunstância de generalizar-se o conceito do abap..,f' .:' -��;��:���n;���k��n��l1�[;_
'

.�.n�ecia· ençãoa linha' de Transmissão Tubarão dono reclama a veemente ressalva que se faça para cU1WO, ll@J'ld_q_ parecer: ravorá-' n '

I
Plor ianopolís para :aproveitar a merecido realce da atenção constante que o Govêrno t .�el.-../ '1-".- -.' ,"

-

ap"ostolita"�-energ'ia termo elqtrica da Campa. do sr. Aderbal R. da Silva vem dando, sem íntermí- "-
." '0" sr, ���dO" -Ramos em ..se- •

/

.
nh ia Siderurgíca Nacional - Cr$ �guida, fê�de�jtura deuma de. VATICA�O, 2. (l:f: .J;>.). -- Pio

-

35.000.000,011; no Esta-do de ... m'a-' têncías, à préepera reg�,?q?",,��'.reI?ll ó�te cafati- '''.

claração e voto. da bancada xn ii1VOCOU es])�ial benção :wo,s·

,'11á, ao Sistema. Hidro-Elétrioo do

I n.ense, restituida ao Esta�o:q�'8R extintt.l o 'Territó- petebista, apoiando 'o requeri lólica rpara o "nosso .amado Bl'a.
Litoral - Cr!6 50.000.000,00; no no do Iguaçu. ',. ':,Ii.1 ,.� menta.

.

sil", ao receber em audiência rpri
Estado do ,Rio de Janeiro, pal['a Temos em mãos a últiÜl�"iVfl:msagem Governa-

.

Encerri:1Çlo o asSunto, o sr vada um g'l'UpO 'de 12 peregrinos
terminação em dois anos (1950- " presI'dente efetuou a leI·tura brasiJ.eir08, que completiM'am sua!

mental apresentada à Assembléia Lee:islativa e que,
.

51) da barragem de Ma,cabu e elas � do projeto de lei nO 34-50, que visita de jubileu a Roma.
obras de transporte que a c0111pl,e- permitindo-nos uma série de considerações à cêrca das autoriza o Poder Executivo a Os peregrinos estavam dirigidos
�m - Cr$ 60.000.000,00; no Esta" atividades da atual gestão administrativ.a de Santa afiançar o empréstimo de Cr$,; pelo padre Pedro Roque, do Re·
rlo de Minas Gerais, para executaI[' Catarina, vai-nos fornecer, por agora, os elementos 4.000.000,00, que a Prefeitura

I cHe.
o sistema de açudagem do rio Pa' que corroborem quanto acima dissemos sôbre a assis-. Municipal de Joaçaba contra-

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

raibuna - Cr$ 35.000.000,00; no I tência dos poderes estaduais às populações de Cha- iu com a Caixa Economica Fe· Visitará os EE. nu.Estado do Espirita �anto, 'para as ' deral . WASHINGTON,2 (V. A.) _ A<l'Çudagen\ do rio Jacu e Fruteiras pec�. ES1gotada a matéria da Or�
1

' Casa Branca anunciou que estâ
'.
- Cr$ 35,000.000,00. Desde ogo, convem lembrar que um dos primeiros dem do Dia, continuou livre a tomando todas as disposicãesatos do Govêrno do sr. Aderbal R. da Silva que visa..: palavr�" usando-a o .sr. Armar para a visita ancial aos 1Est�ão�

ram à expansão econômica e ao desenvolvimento .in- do. C�lll, q�e conVIdou a Co· Unidos, em março. do ano vin'

tegral daquelas regiões lindeiras foi a criação de uma mlssao de Fmanças, orçamen-.I douro, do presidente da Repú'
Residência de Estradas de Rodagem no Município de to e Contas de Estado para blica Francesa €) senhora AU"

uma reunião após a sessão, I
riolChapecó. Fácil concluir dêsse passo 'inicial da admi- visto que �s p�oje.tos nO 33-50 I' O� detalhes da .-v;;iagem serãqnistração pública do Estado tôda a extensão dum lar- e 34-50 caIecem

,
de uma ur fixados ulteriormente.

go plano de realizações ao encontro dos interêsses gente examinação, afim de se-I
'

regionais e em convergência com outras iniciativas, rem postos em vigor.
'

"xporta�o"'es:de 10mBpartidas de outros setores de atividades governamen-
O sr. Alfredo. Campos incluiu J) \I.

tais, tôdas objetivando o mais completo e eficaz am-
na Ordem do Dia o projeto n

para a' Itáll·a'27/50, a fim de que fôsse sub- .'
.

paro áquele grande centro de trabalho em que a capa- metido à aprovação da Casa ROMA, 2 (I. T.) - Resulta qM
cidade do homem tem já produzido milagres de re- Aprovado por unanimdida no primeiro trimestre de 1950 fo�

cuperação civilizadora e de enriquecimento geral. A seguir, o sr. Raul SchaefeI ram exportadas 4.000.000 de Kgs. d�
Não seria, pois, sem flagrante injustiça que' se fêz alguns comentários atinen· fumo, na importancia a'Proxirna�

tes ao requerimento que fôra:\ da de 2 bilhões de libra,s. A atualdissesse achar-se o Município de Chapecó distanciado ! votado, diz.enao que, :.;i havia cota de expo.rtação é oito vezes
de benefícios do Gavêrno. vot8:do contra, o fizera para superior á d,e 1948.

.

- Vejamos, p. ex., o que ali se tem feitÇ}, sob assjs- proteger os altos interesses de I .

Os p�ises c�mpmdores. são: Ru&"

tência do Estado, em matéria de educação popular..... Brusque. Sla, Pmses BaIXOS, Poloma, Alema�

Chapecó, que em 1937 possuia 87 unidades escolares Pediu a palavra o sr. Braz nha, Inglaterra, Colonias francesa�

estaduais, passou a contar com 101 unidades ao encer-
Alves, dando o seu apôio ao re-

I
e AmeriCla,.

rar-se O ano de 1949, entre as quais 6 grupos escolares,
5 cursos complementares € 90 escolas isoladas e reuni

d,as. AcreScente-5e a estas notas a ref_erência ao gru
-,

po escolar de Xaxim, em construli!ão, com oito salas de
aula, campo de educação física, galpão e cozinha es
colar.

Por essa breve amostra é já impossível desconside
rar a,soma de atenções dadas pelo Govêrno do Estado
às populações da área geográfica que, devolvida ao pa
trimônio territorial �atarinep.se, entrou a participar
dos amplos benefícios administrativos imediatos e

incontestáveis, como se verá em subsequentes artigos.

o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA. CA.TARINA.

tl'H.....túlo/. D. a.r••tez SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ABnUDA nOO!
Diretor de Redacio GUSTAVO NEVES

... 'no XXXVI L florl.n6poUs- ,Sábado, 3 de Junbo de 1950 ,_ N.', 10.864

Honrosa visita
Em nome de S. Exoia. Revma.

D. Joaquim Domingues de Olivei ..

ra, A,rcebispo Metropolitano, deu·
nos o prazer de sua visita o revmo.

Cônego Frederico Rnbold, se

cretário do Arcebispado, que
agradeceu a noticia publicada
por esta folha .a propósito (I{) 360
aniversário de ,Sagração Episco
Ilal de .s. Revma" ocorrido a 31
do mês 'p. findo. .

Seria o
- primeiro

caso registado
no mundo
SALVADOR, 2 [V.A.] - Are..

'(JOl'iKlgem visitou Erilda IfeleIla
.

Galdino Lace,rda, mãe prolifercr
qUe teve em rl'!enos de cinco mese.s

fieis filhos,"� qlle se encoJ.lt1!a pas_
Bando sem novidade, bem comr,
Os cinco fitlws sobreviventes. A, ILegião Bmsileira de Assistência jo.

flP.J'ocllrou, fornecendo auxilio. IOs médicos continl�(JJm investi.
(Jando a veracidade elo {enômeJilo
de Sllperfecunclidade, acreditando
Se que seja o primeiro caso que se

)'Cfj·!·!'rtNi no J1wndo. I

6 ministro Dolphe P. Machado
agradece ao nosso diretor
o !sr. RUlbens de Arruda Ramos, diretor dêste jornal,

acaba de receber do sr. ministro Dulphe Pinheiro Macha
do, Presidente de Imigração e Colonização o seguinte ex

pressivo telegrama:
Rio - Palácio do ltam'a-rati - 31'« 7'

, Fri�� :,�I�
Queira receber n'Ossos melhores agradecimentos às

inúmeras atenções dispensadas durante nossa permanên
da nesse Estado. Atenciosas saudações".

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 o ESTADO-Sábado, 3 de Junho de 1950

DIA 4 - DOMINGO - "COCKTAIL DANSANTE" DAS 9 ÀS 13 HORAS. DIA 7 - QUARTA-FEIRA - "SOtRÉE MIGNON" DAS 17 ÀS 20 HORAS. DIA 14 -
QUARTA.FEIRA - "SOIRÉE MIGNON" DAS 17 ÀS 20 HORAS. DIA 17 - SABADO - "SOIRtE" COM INICIO ÀS 21 HORAS. DIA 21 - QUARTA FEIRA -
�'SOIRtE MIGNON" DAS 17 ÀS 20 HORAS. DIA 24 - SABADO - BAILE INFANTIL DAS 15 ÀS 18 HORAS, E DAS 181/2 ÀS 2� HORAS "SOIRÉE JUVENIL�' .

. DIA 25 - DOMINGO - "SOIRÉE" COM INICIO ÀS' 21 HORAS. DIA 28 - QUARTA-FEIRA - "SOIRÉE MIGNON" COM INICIO, ÀS 17 HORAS. DIA 10 DE
,JULHO -:- SÁBADO, TRADICIONAL BAILE DE SÃO PEDRO, COM A APRESENTAÇÃO DE GRANDES NOV IDADES.

Unidade dentro da multiplicidade I

Transportes Aéreos Catarínense s/aUm povo que fala 4 línguas. e 23 dialetos, e, no
entanto, mantem atravez dos tempos a maior coe
são é mais acentuadas característícas nacionais,

La·Chaux"de-Fonds, Suiça, (N. feição com que procuram razer
P. A.) - Viajando-se pela Sui" O trabalho de "cada dia· A este
ça, através das águas remanso " respeito há uma historia que cor

sas dos lagos, das encostas id-í- re mundo e não deixa de ser

Iícas das suas montanhas e dos expressiva. Foi o caso que ope
panoramas virgilianos dos seus ráríos de um outro pais alta
vales. não se pode deixar de mente industrial. ouvindo falar
!Sentir uma sempre renovada constantemente na habilidade
admiração entre a 'rápida BUCes- dos relojoeiros da Suiça, fize'
são de aspectos que apesar de ram na sua fábrica um fio tão

variadíssimos, harmonizam-se ad- fino. que não podia ser
.

visto
míravelmente na paisagem ge: a 9-1ho nü, e 'o enviaram aos

ral do país. compondo uma ver" refe!ridos i<lrtífic·e" ,suíços, desa-
dadaíra síntonía de côres e rele- fiando-os a fazer igual. Os de-
V0S. Quando por' exemplo, se saríados devolveram o fio, pe�-'
chega: a La-Ch-aux-de'Fonds. a dindo aos que lho haviam r,e

metrópole relojoeira. que é tam, metido que o examinassem ao

bém a cidade de maior altitude �icros�ó�io. É que os �Uiço�1Osda Europa, já se viu tudo isso. rmcroscopro. É que os Suíços u-

mas a impressão que se tem é nharu feito um furo no fio.

de unidade. Sim. impressão de •••• ••

unídade dentro da mais sxtraor- "....�...IIIII....
dinária multiplicidade, eis o que
a Suíça proporciona a todos-
Não há povo mais 'coeso d'O

que o deste país e· no entanto
como todos' sabem, ê etnicamen
te variado e fala quatro línguas
e vinte e tree dialetos. Nunca,
.porém, esta diversidade de ídio
mas prejudicou a identidade poli"
tica.
Há na Confederação Helvética

3·097.060 pessoas, que falam
o alemão: 884.669, que' falam o

francês; 220530 que falam Ita-
. Iiano, e 46.456; que falam oro·

manche. Todos Q.S habitantes
têm os mesmos, direitos nos can
tões, assim como na Confedera.
ção. e as dírerentes línguas são
usadas igualmente para todos os _

fins oficiais. Na Assembleia Ge
ral, por exemplo. os discursos
são feitos em alemão, francês,
e italiano no mesmo debate e

não traduzidos.
Dos 22 cantões, dezoito têm

• uma .f>' língua. senão que des" BASE AEREAtes, em quatorze fala-se o ale- �

��' oe7ta.I!���.
o N�:n::�tõ:' 'd� "

- ..
nto Companhia Telefonica Catarinense,Berna, Frtgurbo e ValaIS. ralam- UompareClme

se o' francês e o alemão, e no

d·
· .' Avisodos -Grisões, o alemão." o italiano e CIVIS "'''_

e o romanche. Estão chamados a compare- 'AOS SENHORES ASSINANTES DOS TELEFONES
As acentuadas carácterísticas cer .á Base Aérea de Florianó" AUTOMATICOS

nacionais euíçae não têm sofri" polis, para tratar de assunto Em virtude do crescente tráfego das comunicações nos
do a menor atenuação, através de seu ínterêsse- os cidadãos centros. telefônicos automáticos do Estado e principalmente
dos tempos, em virtude dessa abaixo: Walmor gomes Soares. desta Capital, recomendamos muito especialmente ��s senho
diversídâde de Iínguas- Isto se Osvaldo' João Silyeir�. -Wtlson res assinantes para os seguintes dois pontos essenciais:
deve partícularmente à perma- da Silva. Newton Innocenclo 10) Não tirar o fone do lugar, antes de ter � vi�ta ou na
nente inspiração do mais lumí- Chaves de Souza, Luiz Manoel memória o número do aparelho que vai discar.
noso ideal democrático e ao ri- Cardoso: itodos da, c1as.�t! de 20) Não bater no gancho, quando esteja a espera do
gor' que os suíços observam na 1932· Claudio Gomes Jardim e I zumbido, porque isso lhe fará demorar muito mais a
sua organização, rigor, que. Jordelíno Vicente. ambos da sua ligação. Ialiás, também se nota na per" classe de 1933. A DIRETORIA

,Séde: FLORINÓPOLI5
Uma crqanlzação genuinamente catarinense para servir

Santa Catarina.

Opera com aviões· Douglas (;-47
HORARIOS:

As Segundas, Quartas e Sextas-Feiras para Lajes e Porto Alegre.
Ás Terças, Quintas e Sábados para Joinville, Paranaguá, Curitiba

Santos e Rio de Janeiro.
Passagens e encomendas com os A gentes:

FIUZA LIMA & IRMAOS
Rua Conselheiro Mafrà, 35.-Tel. 1365

Agencia da «CRUZEIRO DO SUL» -- Machado & Cia. SIA
Rua João Pinto n. 12 -- Telefone 1500

figuinhos estão amadurecendo! jGanoesters viajand
c O N V .- T E' para America do Sut..,

CHICAGO. 31 (U. P.) - Porta-
vozes da policia do mundo do cri
me concordam em que as investi,

gações realizadas pelas autorida
des federais e locais, sôbre o jôga
e' outras atividades relacionadas

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

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

Quem chegar tarde, perderá os churrascos. ..mas ainda
terá figuinhos para comer!

'

Quem faltar, não saberá o que perdeu! Perguntem
"fans" do churrasco da saudade, que são "legião"!

com mesmo, obrigaram os "gangs

aos I ters" a restringirem suas ativi
dades. Receando serem cham,J:,los,_
á justiça federal, os grandes se,

Ilhares do cirrne ordenaram a S(,IS>

sequazes que limitem suas ativi-.
dades e muitos dêles transferiram-
se para outras 'partes do pais OU�

para nações sulamer lcanas, ·'en·,

quanto as coisas não melhoran:

.. Aos corações generosos
Aos corações generosos ':e que nunca se cansam de fazer o bem, a

SOCIEDADE DE AMPARO AOS TUBERCULOSOS POBRES pede uma

prenda pff!"8 � f'esta "I:{OITES pE. NEVE", .3 ter, lugar a 30 de junho,
dias 1 e .2 ,dé julho; �rronb8J do Departamento de Educação. em bel
neficio dos enfermos que não têm recursos para se tratarem.

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

Avenida ,Hercilio Luz, 53.

Antecípadamente agradece
A DIRETORIA

CASAS II TilBRIlNOa
Possue v. 8. CaJ!� ou terrenO!! JIU1I

vender?
Nâo encontra comprador?
Entregue 80 ElICl'ltórto

... L. Alves.
Rua Deodoro III.

ImobwtJ1e'P

. �
.

1I.lta. feUeldad. pel. ..sela...
,. lIe M. filhinho J �

Ma.. aio e.q1le�.. .... • ••1�.
"ruente para o se., "PIMPOLHO""
, uma eaderaeta ti. CJl:lDITt'
IIUTUO PJlBDüL.

TE.LLCR/.MA: PROSEBRAS
•

CURITIBA

Dr. (LARNO G.
GI\LLETTI

ADVOGADO
Crim. • ci••l ;

Ooawtltul;ão .t. SoclodadM
NATURALIZAÇÕES
Tituloa Dealarat6rloa

Eoarit6rio • R••idlncla
'Rua Tltadente. 47.

FONE •• 14�8

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CRE'OSOTAOO
"S I L V E-I I. A "

I�-·--"'-----------------------·---------�----------------:;Rádios Atlântida
ONDAS LONGAS E CURTAS

. I

Atlântida - O sucesso da técnica electrônica -" Atlântida - Super construção para durar mais =: Atlântida
- Som natural - Alta sensibilidade

Grande alcance Otima .seletívídade VENDAS Á VISTA
�

E A LONGO PRAZO

Rádios -' Electrolas Transmissores Amplificadores

Atlântida .

,Rádio Catarinense Limi'tada
,

Telefone n. 1459Diretor tecnieo WALTER LANGE Jr. ' Rua Trajano, n. 31

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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."É A liNDA FESTA JOANINA QUE A ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE ROTARY OFERECERÁ DIA 17 DE MAIO À FINA-
�OCIEDADE DE FLORIANóPOLIS NOS ARISTOCRÁTICOS SALõES DO CLUBE 12 DE AGÔSTO. MUSICA CANTO
BAILADOS CONCURSO DE TRAJES A CARÁTER ·COM liNDOS PREMIOS AOS MAIS ORIGINAIS. MESA .CR$ 50.00

NA SECRETARIA DO CLUBE 12 DO DIA 10 EM DIANTE"

Irmandade do Senher 'Jesas dos A\gràva-se a sítaaçã« dos traas-
Passes e Hospital de Csrldade portes na Alemanha

C r-h
·

t· BERLIM,2 (V.A.) - Os guar- ocidental de Berlim. 'roda
. orpus '-' ris 1 das fronteiriços sovi�ticos reso�� via, os guardas sovieticos d�cla�

De ordem do Senhor Irmão Provedor tenho a honra de convidar verarn novamente Impor madí- raram que as novas restnções
os Snrs, Irmãos e Irmãs, para comparecerem quinta-feira, dia 8 do das de restrições contra o tra- foram consequencía "do mau

corrente, às 1�,30 hor-as," na Sacristia da Catedral Metropolitana, [ego ocidental, na estrada de tratamento" imposto aos jovens
a fim-de revestídos de balandraus e fitas da nossa Irmandade. e à Jelim. Aparentemente, as novas comunistas, quando os mesmos

mesma incorporada, tomarem parte no ,préstito em honra a, Jesils Sa' imposições sovieticas'constituem voltaram: a seus lares, a�ós as

cramenfado .

.
.

represália á detenção, pelas aU'1 manifestações da Juventutle Co

Consistór!o em Florianópolis, 2 de junho de 1950. toridadas aliadas, de 4 barcaças munísta na capital da :Alema-

Ocorre, nesta data, o aníversárfo José Tolentino de Sousa orientais nos canais da zona oha· ..

natalioío do sr. Peri tdc Guarani

ANIVERSARIOS
Sra. Oscar Cardoso

Faz anos, hoje, a eX111a. sra, d.

,()lg;a de Freitas Cardoso, digna es

íPõsa do sr. Oscar 'Cardoso, prós
'ipel'ü ind ustrlal e do alto comércio
mo Est'ado.

-0-

SI'. Peri do Guarani Camisão

Caruisão, acatado círurgião-dentls
,ta em 'I'ubarão.

-0-

Sr. Luiz Boiteux Piazza
Faz anos, hoje, o sr. Luiz Boi

'íteux Piazza, dedicado Caixa do

:;Serviço de Luz e Fôrça.
-0-

Srta. Marússia Ramos
N3Jtalicia se hoje a gentil senho

, .. inha Marussia Ramos, fino orna

mento do nosso meio social e dile
;la filha do sr. Alvaro Ramos, desta-
cado maestro.

.

-0-

Srta. Moria de Lourdes Boobaiá
Comemora, hoje, o seu aniversá

-rio natal ioio a distinta senhorínhe
'Maria de Lourdes Boabaid, elemen
lo de destaque na nossa soci-edade

. .e filha, do- acatado comerciante sr.

Feris Boabaid.

-A Diretoria do Clube de Regatas Aldo Luz tem o prazer de con,

vidar todos os sócios e exmas, famílias para assistirem .,à solenidade
r�e benzimento e batismo do novo SKIFF, recentemente adquirido
pelo Clube, no prõximo domingo, dia 4 de junho, ás 11 horas, na sede
socíal .

.

ODEON - ás 19% horas
1 - Noticias da Semana - Nac,
2 - Como os císnes;: as mulheres

lambem morrem de amor ...

Joan Fontaine - Brenda MarschaJ

o referido' barco receberá 'Ü nome de "Dudú", em homenagem
;io sr. Alcides Rosa, pelos relevantes serviços pre:ijla{ius ao Remo em

uossa
.

terra e ainda ,pela brilhante atuação na Presidencía do Clube,
onde pela sua capacidade de trabalho e realização deu à sociedade

2 - Atualidades Warner Pathã

Preços: ICr$ 5,00 e 3,20.
"Irnp. 10 (DEZ) anos".

lima situação invejável.
-

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

ORLANDO CARIONl
10 Vice-Presidente

Ás inumeras homenagens que lhe. e Alexis 'Smilh provam isso - em
·

p�'e.starão pelo decurso de tão aus-I C�SA MIS�EL�NEA :Zdlatti MODlno pAS'o--posado ·DE AMOR TAMBEM SE MORRE

1)ICI0S<1 data nós nos associamos .
bUldor. d.p••Rádlo, IR••C. A II ti II ,� com

.

.com prazer.
' ,

! ic tora tVálvula. .i 'Oi.coa,: ,�.. �- - Ch;a'r}.es Boyér P;_ Peler Lórre -

-0- -.) Rua Conlelbeiro· M.tl'lt JlO::3COU, 2 [V.A.] - Segundo Montagu Lowe
FAZEM ANOS HOJE

um jornal desta capital, o "Vet�
- O filme que deixa recordação.

A srta. Erna Brust.. filha do sr.
,.. HOJ·e no' passado che,rnY'pya Mokva", 'uma mulher 3 - Um drama vigoroso que

·

Edmundo Brust e da sra. Olga

I .' .

deu à luz, na reqião de Tania, a aborda um assuto impressionan.
Bum verdadeiro péso-pestuio, um te.'

·

rust;
_ ia, srta, Helena Maria Caruso : 3 DE JUNHO tüeniadissimo aaroto do pêso de ATO DE VIOLENCIA

-estudante ;
.,

i Em 1621, a nova Companhia das 8 quilos e medindo 6-1 ceniime: com /f"

_ o menino Odolin Vieira, filho Indias Ocidentais obteve o pri .

tros... Diz ainda o jornal que a' Van. Hef'lln, Robert Ryan e Alexis

,do sr., Pro tenor Vieira; vilégio e o governo de suas con »alente mãe do campeão dos "be.•

I
Smith.

-

_ a. menina Maria Moreira filha quistas na América e na Africa, bês", que se chama Alexandra Go; Preços: .cr$ 5,00 e 3,20.
•do sr. João Moreira'

'

dada por oa:rta-patente dos Esta loubiniooa e trabalha em um.!! ta- "Irnp. 14 anos"
.

_ a menina Dilza Délia, filha do dos Gerais das Províncias Unidas senda coletiva, está passando e�_ .. � .

-sr. Delgídio Dutra Filho. da Holanda; celentemenie .. O Serviço Beqiotuü, ROXY - ás 16 e 19* horas
-

_ o _
- em 1820, o General Curado, de Saúde mandou um pediatra à 1 - Filme Jornal -Nacional.

VIAJANTES depois de vencer Artigus e pacifi- roqião para examinar o garoto. II. ,'�

João A. G. Saraiua car a Banda Oriental, despediu-se fenômeno. O· FILÃO DE -PRÀTA.�"
.Re'tornou, ontem, á oapi1aT pau' do Exército qqe comandára du· _ com

�lista o nosso estimado conterraneo fiante quatro ,anos; TINTAS PARA IMPRESSÃO William Bishop e Gloria Henry
João ,Augus,to Gonçalves Saraiva,

- em 1823, travou se na Bahia C O· T TOM A R III
-aluno da Faculdade de Medicina a ultima ação da gúerra da Inde- VAQUEIROS DE IMPROVISO
·{ia Univ.ersidade de São Paulo e pendencia, s e n d o o exér- ·oom

,

-pessoa largamente relacionada nes-I cito do Gener.al MadeiuaJ vencido DR. I. LOBATO FILHO William Boyd (Hopalog Cassidy)
ta capit,aL pelo ,libertador de José Joaquim de IV

Lima e Silva, cu�.mdo-nos 49 mor-

DoençTasUdS05!.RaCrêUlhoLOresSPtE·ratóriO Continua'ção do gigailltesCo e es

R
._-.

�.
tos e feridos;· ,

.

t.t petacuIar s'eriádo:
enuncIou o rOS1- - em 1876, em Paris, faleceu o VINGADORES DO CRIMEII Cirurgia do Torax

".,dente do Peru
Visconde de Inhamirim, Francis.�o

, de Sales Torres Homem, nascido Formado pela Faculdade Nacio-

no Rio de Janeiro em 29 de Janei-
nal Cle ,Medicina. Tisiologista e

1'0 de 1812. Formado em medicillla Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-i1).terna e Ex-
assistente de Cirurgia do Prof. [l\fPERIO (Estreito) - ás 19% hs.

Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio). ATO DE VIOLEN.cIA
com

Van Heflin, R,obert Rylan Alexis
Smith..

O FILÃO DE PRATA

90 e 1 O� Episódios.
Henry Talbot.
Pl'eços: ,Cr$ 4,20 e 3,20
"Imp. 10 (DEZ) farnos".LIMA, 2 (O·E.) - RenJlnciou

.•Q presidente do Peru, gal. Ma
nuel' Odria. a fim de concorrer

· 'á reeleição. Um comunicado ofi
· cial informa que ontem à noite
,"Odria renunciou á presiden'
cia. para concorrer ao pleito de
.� de jUlho. Ocupará o posto o

ministro da' Guerra. ZOnon
Noriega.

e direito, foi uma das glórias da
tribuna parlamentár e da imprensa
do Brasil;
- em 1881, no Rio de Janeiro,

faleceu o Dr. Agostinho Marques
Perdigã-o Malheiro, nascido em

Campanha da Princeza, Minas Ge

r'ais, em 5 de�jullho de 1824.

Cons.: Felipe Schmidt,:18
CQ,nsultas, tdiariamente,

das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melqui�des,

.
28 Chácara do Espanha

com

William. Bishop Q Gloria HenryAndré Nilo Tadasco

Temporada de LiI,
Pons no Rio

rumin - \!� í al�D I U�· ara evi af a u�rra
�

RIO, 2 (V.A.) - - A direção
do Teatro Municipal do Rio in
formou à Imprensa que convi
dou Lily Pons para a próxima
temporada Iíríca, Acrescenta a

informação que a atriz trancêsa
deverá chegar a esta Capital
dentro de breves dias.
-_ .. _-----�-

Delegado ,técnico do
comércio na Comis
são de loordos
Comerc:ais

.

RIO, 2 (V· A.) - o sr. João
Da�dt d'Oltveíra. na qualidade
de presidente da' Confederação
Nacio.nal do Comércio, e da Fe
deração das Associações Co;mer
ciais qo.�Bra'Sil, designou o eco�
nomista sr. Gileno de CarIL pa"
ra, como delegado técnico, re

presentar as classes e. entidades
filiadas. àquelas instituições na

Comíssãd � :A.CQtdos Comer:
cíaís, recentemente íns talada
e que funcionará no Ministério
las Relações Exteriores sob 2::

presidência do embaixador Ciro
Freitas Vale .

p�rat !impedir a gue,rra de qualquer sorte que si81ja e que

·eslq, 'ti'1arba'J)lando .lpara !ajudar a ONU a lograr o- mesmo

objetivo. Truma.n Jêz essas declarações respondend'o a
/

um jornalista, que lhe pediu comentasse os resultados do

inquériLo popular realizado por uma organi�ação, que in·

farmou que a maioria do ipovo oorte-americano teme que

haja guerra dentro"de 5 81l.OS.
. Dissé o presidente que não es{á de acõrd-o com ess.a�

ftotíc.j{1S e elltjo fêz .as d-ec}al·.3!?Õ(·s acima.

\V�-'\!SHING'l'ON, 2 (U.P.) - O presidente Truman de
· darou, em palestra com os jornalis,Vas, que é de' pare0er
• que o mundo está hoje mais próXlimo da :paz que em qual
""({lPr' (/LItro momento dos 'liltimos ()!inco anos.

Trumall declarou que está fazendo tudo.o que pode

Inspira cuidados o
estado de saa.de da
Rainha d. AmeUa
LISBOA, 2 (O.E.) - Segundo

declarações do visconde de Ass�
ca, pessoa das relações intimas. de
sua ma(jestade a ex rainha d. Amé
·lia de Portugal, ;aJ 'antiga e vene-

randa soberana se acha atualmen
te em 'estado de grande fraqueza.
A rainha não recebe visitas e se

mantém recolhida a seus aposen.�
tos a conselho dos, médicos.

Quinze navios
para a Grécia .

ROMA, 2 CLT.) - F'Üi encomen.;.
dada a varios' estaleiros italian.oS
a construção de mais 15 navios pa�
ra a Greeia. A encomenda foi ba'

seada no acordo de coopenação es·

ti:putado entre {JS Governos da Ita·
lia e da Grecia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Procissão de Corpus Chrisli [nformaçOOs lttei,�I�td���D�:;,��uE;c�.
OI���a,J��;Ui:er�:m�:g�:�s d: Çã�r�� j:sOucS�S��i��\:O�����. c;�: _U"FL"..".."_TJL%%,...T&7&-.._..._ Boiario das e,mpre- o t:lJ�l�Vi?�Y�?G�!!� Juiz

da Santa ,Sé A'posltiÓlica, Arce- 'gregações Marianãs Femininas, As 'I O ESTADO .. de Direito da Comarca de -rr-

bispo-;-MetroPo!jtano de Floria· socíação IS. Zita, Associação S.
' ... :'"" sas rOdOVlarlaS [ucas, do Estado de Santa Cata-

nópolís, Doutor em Cânones, I'erezinha, Damas de Caridade IIIIGtJMDA-rmB.4 rína. na forma da lei, etc.

Prelado Doméstico, Assistent€ Apostolados, Ordem Terceira' Fe &eüçio • Oficín.. 1 r.a --- FAZ SABEH. aos que o pre-

J
� P' to I . 1 �� Mo 0I.It6YI0 - ...... '

ao Sólio Póntifício e Conde' Ro- menina, Ação Católica, Abrigo de
oao lD D. -- sente edital virem ou dele' co-

mano. Menores, Colégio Catarinense, Con
Diretor: RUBENS A. RAMaS ntlJ!tD.VW:Jao ltaJú - ftaâf - 11 110 nheeimento tiverem, expedido

gregações Marianas Masculinas,
Proprietário e Dir.-Gerevt. 11�.I!IIrwQ... - 1Iriiii.. - nos autos de arrolamento dos.

aos qtde o presente Edital virem, Irmandades, segundo a ordem dr
SIDNEI NOCETI I:xpreuo BruQu_. b f'

.

rt d

,f)audaç!),es, paz em Jesus Christo Diretor de Redação: 1810 bani.
- Oft 'I'ItaCe ens que icaram por mo e e

nrecedência ou costume, Ordem 'GUSTAVO NEVES _ '\ut,::....o ca� - leIImIot Geraldino Silveira Albanaz e

Fazemos saber que, sendo o dia fereeira Masculina, e por último a 4Uto-V� 0.___
s�/mulh&, que se processa pe;�

'S de junho próximo, consagrado Irmandade do Santíssimo Bacra-
- • horta.

- c.rctaa

I
rante êste Juizo e cartório do. ,

à magna solenidade de CORpUS mento.
Representaóte:. _�=- "'BrMD - .... Al.. escrivão que êste subscreve que.

'Phristi (Corpo de Deus), em que Cada Associação deverá apresen- Rua Sena��·D�. 40 _ .. la��::' 8Dl·BruIleSra - lofnYUe - atendendo ao que dos autos

se homenageia a própria Devinda- tar-se com os respctivos estandar andar
R6pldo 8ul-BrUlleJn - CU1'1Uba consta, por despacho proferido

de no: Mistério do Santíssimo Sa- tes e distintivos. São permitidas feL: 22�5924 _ Rio (.'e Janeiro
8 horaa. �ft11B4 áos 26/5/1950, autorizou a ven-

eramentor-e para atender aos [us- crianças na Procissão, só vestidas RAUL CASAMA\'OR ���-ro�tu1.DeIJae - �.... da em hasta pública' do imóvel

tos desejos de nossos amados Dio- de Anjos para abrir o préstito. Os l" Rua Feli� de Oliveira, 21 _ Auto-V,,* C&W1uUe - .0ia'tCMIf abaixo descrito, com sua respec-

cesanos : Havemos por bem con fiéis e famílias que não puderem SO andar,
- A��r:., o.tarbleMe _ Iota.u.

tíva avaliação, pertencente ao

firmar para aquela data a solene acompanhar a Procissão assístirãc TeL: 2-1873 _ São Paalo
-

I:aa. espólio de Geraldino Silveira

�rocissão do Corpo de Deus, que a sua passagem nos passeios 'das ASSINATURAS .....s h!� 0. -- � Albanaz e s/mulher, que será.

'Se vertf'icará como segue: ruas do trajeto. J
' Na Capital i.,Y� 110 crs.t6 - r...- - levado � público pregão de ven-

./
boru. . .

Reunidas as Associações Reli Aos fiéis dispensamo-nos de reco Ano ••••••••. _ ••• Cr' 10,00 �- 016i1a":'" � - ,.. da e arrematação, a quem' mais

. .

e 8% boru. A'

igiosas abaixo espeeificadas e na mendar o maior respeito ao San. Semestre Cr' 45,00
.

lIlI;pre.o �_ _ _ _
-oer e maioi- lanço oferecer, pe-

quela, mesma ordem, dentro e no tíssimo Sacramento em que' está, Trime.tre _ ...•. , "Crf _,00 II4�1qIo ntJM
'

lo porteiro dos auditórios ou

, adro da Q.atedral, um pouco antea verdadeira, real e substancialmente 11M _ ••.•.• _ ••••• Cr' ',00 Na.

- ltQd - 11 110
quem suas' vezes fizer; no dia

das 16 hs. - 4 hs, da tarde - contido o Corpo, de nosso Divino Número avulso .. CrI 0,60 13��:::' S�l.Bru1lfllra - loID111e - 7 de julho p. vindouro, ás la

Uesfilarão ao sinal dado, lenta, Salvador. No Interior· Rápido Sul-Braallelra - CUrtUbe - horas, no local em que se rea-

. CIlOO
'hor... . d 'h '

eontiuna e ordenadamente, pre Outrossim, louvamos e encare Ano. _.......... r ,00 QO.ABT4-r.aA hzafil as ven as em ' asta pu-

'Pedida da Cruz processional sob cemos o piedoso costume de orna- Semestre _ ••..•. _ Cr, 80,00 _4:�� ca� - c..... blica determinadas por êste

a direção imediata do vigário Ge mentarem as ruas e- as frentes de '
Trimestrel • - •••• - - CrI 85,00 4utG;Via_o '---o.� -- loIlwfk Juizo, ás porta do edificio da

oral e seus Auxi liadores, obedecen suas casas, em homenagem a tãl Número avulso .:Cr' 0,80
•

-

:u::� CIltu1Deue _.......
Prefeitura Muntcípal. Descrição

�o ao seguinte itinerário:

I
augusto Mistérto .

Anúncioe tOIdtante contrito.

,-
6.ao boro. e avaliação do imovel que será -.

, ,
" '

.. ri
.

.

i Rápido Sul·Braalleira - CUrtUba - • -

: Praça 15 de Novembro - Lado
. Hipotecando a' todos antecipa- o

.

1PUia" mesmo n o 8 horas. levado a leilão: "Um terreno-

�o Palácio _ Ruas Visconde de -damente as nossas humildes bên- publicados, não serio Rápido Sul-BrMllelra - J'ofnYUe - sito em MaJ' or- Município e
_

13 horas. ,

Ouro Preto, Artista' Bittencourt cãos, nutrimos a certeza que tu J
cIftoITldos. lIlxpreuo 110� - ...... - Comarca de Tijucas com 25

Saldanha Marinho, Praça Getúlio do correrá para a maior glória de
A diietlo alo se respon-

i
1 =.o BnulQua. - 1IruQ.. -I braças de frente até 350 ditas

;Vargas, R. Visc'Onde oe Ouro Pr,e, Jesús Sacramentado e honra da

I
aabillu pelos conceito. liS4��� Itaja,I _ (WjIJ _ 1. lIc

de fundos e daí com 50 braças,

to, Pca'ça Pereira e Oliveira; R. flleligião em G.enl.
emitidos nos artigo..'" ru. de frentes até os fundos no Tra·

Arcipreste Paiva, Catedral. Dada e passada nesta Cidade de.
assinado..

_

-��= -:- ::: '!'Na'- vessão de 900 braças; Úea de

A !bênção, para que não haja in Florianópolis, sob 'o Selo de Nos. ._._"'.............."""'T_ ....'..T"',."',."'TJVII _. hor...
- ....-� 175.450 metios quadrados; fa-

terrupção do préstito, será dada ;;as Armas e Sinal do Vigário Ge V.
_ • '

QUINT4..J'11IlU. zendo frentes a Oeste na estra�

co adro da Catedral, para alcan· ral do Arcebispado, aos :n de L-I laça0 l4r.erea �"�k!:tu1Deiue - Nr$( da do Major; fundos a Leste

çar a todos os fiéis. maio de 1950, Horário .', _4:�� catar1D_ 0IrIUh no Travessão com Leonardo

A ordem dàs ,Entidades e As· ' (Ass.) ,Mons. Frederico Hobold 8e(/unda-fdM �uto-V1aoIo catartn.eue - lelImlt Schmidt; extremando ao Norte

suciações no préstito será a .s:e, Vig{�ri'o .Gferal. :José Renato d:e -TA.L- _ 13,00 _ LaJ_ • P'"
-

A.U::� oat.u1:Daa _ 'l'1dIu'It
com Luiz Teodoro Kamers e

guint�: t BotIza,' Provedor da Irm. do SSo Alegre
- 8 hor..�, ao Sul com Pedro Paulo de An-

PANAIR _ 9,25 _' Norte
- 4:laV�,:; catar!llcull - (,qUI . drade até 350 braças e daí com

VARIG _ fO,(O _ Norte ,�reao saa._� -. Ltcua -

.

Joaquim Geraldino 4lbanaz; n()

PANAIR _ 14,35 _ Sul T 1Impr.ha Glória - lAnU - I 1/1' valor de Cr$ 2.900,00 (dois mil
" • ., 1/2 boru. é 4-� ')" E

ORUZlURO 00 8UL _ ta.ll.,. Ilxpí:euo aru.Qu_ - ......._ - e nov cen�s crUzeIrOS . ..

10rte
"

.

liA':�iaçao Ita,JaI _ � _ 11 110 para que c.t:egue ao conhe.cÍ'
na menta dos mteressados e nln

� lSR!Pld� Sul-BruUelra. - Jom.u. - guem -possa alegar Ignorância.

· =0 BW·Brullelra - CUrttUsa - mandou expedir o presente edi:

IImpresa Sul Oene Ltida - ltaoeo6 - .. tal que será afixado na sede
- I bora. dêste Juizo, no lugar do congo.

JIWclO'Y1&rla ,:-=I� Nrte..&l.eP't tume e, POr cópia publicadà
- 4�t!�çIo Catu1.DelJae 0VttlIII

uma (1) vez no jornal "O E&

_ lI�boru. TADO", de Florianópolis. Dada.
_ "'iu:,� ca� - ..........

e passado nes�a cid,ade de Tiju-
4Uw-Vlaçlo 0ICU1D_ _...... cas, aos 27 dias do mês de maia

- ��Ol"Hsio� _ LenDa _
do ano de 1950. Eu, Gercy doS'

1 ruX:v� lUjal _ ltajld _ 11...
Anjos, Escrivão, o datilografei,.

ru. conferi e ,subscrevi. (a) Clovi3
� BrulQu_ 1IrUII- - .

d
.'

1. har.... Aires Gama' JUIZ e DIreItO.

Rápido Bul·BruUelra lolDYUe - Está conforme o original, soóre
la horas:,
Rápido Bul-BruUelra Cudtiba _ o qual me reporto e dou fé.

8 horaa.
l4B4DO

Data supra·
4uto-VIa4IIo .C&t.vlDeue - Owtutlil O Escrivão: GERCY DOS

- li horas. ,.

Rápido Sul-Bru1lelra JolDYUe _ ANJOS
13 horas.

'

_

Rlpldo Bul-BruUe1ra - CUrtUbII _

• bora.
,_ • buru.

4uto-ViacAo ca� - lota'fSk
-, bana.
Auto-Vla. o.� - '1'IIbe.r&c

- ti horu.
�_ Mo orvtodo - l....-a �

'1 horo. .�

lCXp�!llnleq1MlllM - ......_-
1"- borU.

, . CP'J1
Autc-VtaoAo 1't&J&I - i1Qd - la ..

Na.

Ilxprego� - .... l'IeUI
- ',!IO' horu.
Il%preuo Glória - IÀPU - • .1Ia

e 7 l/I hon& •

DOMINGO
R6pldo Bul·BrasUeIra - CÚI'ltlba
·�

,

A ultima creação 1
em refri

gerante é·· o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

, Prelerindo-oQ está
acompanhandol a tpoda

QUER. VESTIR·SE COM CONFORTO E ELECiANCIAf{"
A

Mello r.rça-fdN
-TAL- - 8,H - 101nTiII.

Carttlba - Par...,.A
- SaDtos _ RIo.

PANAIR - 9,25 - Norte
,

ril ,ZEÚ\O DO SUL - t.... -

forte
VARIG - n.so - 8uJ

PANAIR - U,35 - Sul

Quana-fftf'tJ
-TAL- - 13,00 - LaJa • parte

Alegre
PANAIR - 9,25 _ Norte

CRUZEIRO DO SlJI, - fi'" -

{W\e
VARIG - H,IO - Norte

PANAm - H,35 - Sul

0''''''4-'·''''
-TAL- � $o. - 1.1...11. .....

C1IrltI.. - Fara..,.i
- ••to•• RI••

PANAIR - 9,25 _ Norte

PANAIR - H,35 - Sul

VARIG - t2,30 - Sul

QIlUZElRO DO 8UL - ta...

residencial, situady em ponto nr'

bano ce.ntral, com 4 quartos, sala
de visitas, sala de, jantar, eopa. ce

zinha, além de mais um pequena

quarto para empregada· e amplas
illstalaçé)es . sanitárias c�m canali

zação de agua quente e. (ria. - lu.

fotmações na Gerência desta folha..

PROCURE

Alfaialaria,

.'

Rua F'elippe Scbmidt 48

Irmandade, do Divino E. Santo
e Santíssima Tríndade

Fes'ividades da-SS. Trindade

OONVI"TE

, 'VENDE-SE

De ordem do I.rmão Proved.or, tenho a honra de convidar as Au

toridade,s EClesi'asticas, Civis e Militares, Associa'ções de classe, bem
eO,mo o povo em geral, para assistirem à tradicional festa da SS. Trin

;,!lade, a realizar-se nos dias 3 e .4 de junho Ilroximo no Sub-Distrito de
[l'rindade, constando do segui,nte progt'ama:

Dia 3 - Babado. - Novena ás 2Q horas, baJ:lI'aquinhas kermesses
leilão ,etc. e queima de fogos s'oIto e lindos f.ogos de artifí,;ios. '

"

.

Dia 4 - Domingo. �issa com comunhão geral ás 7,301 horas_ Mis
,sa .Solene com sermão ao evangelho às 10 horas, continuando barra_

�uInh�s, ��rmesses, leilão etc. 'a 'noite serão queimados lindos fogos
de �rhficlOS.

É fesjeiro do Sr. VIRltINIO TOMÉ D'E BORJA, que sairá �om o

flar de "ESPADINS" da casa Paroquial.
Abrilhantará as festividades a Handa Musical "AMOR À ARTE"

Oonsist6rio, aos 29 de maio de 1950.·
•

Osmár Laurindo da Stlva - Secretário

CASA
Vende-se uma confortavel easa

'.lU
CRUZEIRO 00 8UL - tl.a.

Se.ta-fetf'tJ
-TAL- - 13,00 - La'•• Pld.

Alegre
ORUZBIRO 00 8UL - .f.l'

(arte O TALJI 3. ITU.u
PANAIR - 9,25 - Norte Proeue... .1......
'VARIG - U,(O -'Norte PrograMe, _

PANAIR - ;!;�- Sul- .1.
LIVRARIA��m&

-TAL- - 8,00 - 10il1'9'lIl. - _

••.••... _ _� •.•••.•••

Curitiba _ Pauaap6 WlseBITÓRIO DlOBILIABIO .L Lo

_ Santo.
-

e Rio.
ALVES

'AlUO _ i2,80 _ !!lu!
Encarrega,se. mediante comJalo, ..

compra e venda de 1m6TeIa.

CRUZEIRO 'DO 8UL - t3.1. Rua Deodoro 311.

tOl1e
PANAIR - 9,25 - Norte

PANAIR - H,35 - Sul

PANAIR - H,35 --- Sul

DofMAg.o
I

PANAJR - 9,25 - ,Norte

ORTJZEIRQ 'DQ ·IS� - ua .....

;f \

•••�.o.fIt � � '

Dois locom6vels, 150 'cavalos, alta _

baIxa. Marca "WOLFF". Alemã. ano ta.

brlcação 1920 com bomba. condensàdor,.
vapor super-aquecido, Estado de novo,

Idem dois geradores. alternado 230.

volts, 50 cIclos, marca "SIMENS", 2304

volts -pr6prio corrente longa dlstAncta�
em perfelt� estado, Qualquer lnformaçAo
Travessa 24 de Maio 18 - ItaJal - SaDo>

ta Catarina,
.'

Aulas.Particulares
Q

Prefessores: .Pedro 'J. Bosco e O�valdo F. de, M,elo (Filho)
LeCIonam-se PORTUGUES E MATEMÁTICA

'

, Preparam-se candidatos a concursos )

Tratar. às 2as., 4�s. e flas. feiras das 17 ás 18 hs. à
Rua' Trajano, 36 (Sede da Sociedade XX de Setembro).

Frutas, Refr,esclo-,gelados
/ procure POLLI S. 4. Vnmercio aludustria

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO
RUA CONSELHE�RO MAFRA - Edificio Montepio
RUA FELIPE SCHMIDT -

_ Editicio São Jorge

... '. . . .. .. .. .

"Ii ,'

S','E'"N-'·H··0-''R-·I·T··A·· 1.······ ,
NEGOCIO URGENTE

Vende-se um Nash, modêl()
49, com 9.500 kilometros, com·
pletamente equipado, por _ •• '

Cr$ 90.000,00.
Tratar com Delarnbert, prin-.

cipio da reta dos Barreiros.

\
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o ESTADO-Sábado, .3 de Junho de 1950 5

DIA 3 _. SÁBADO - SOIRÉE DAS LANTERNAS - PATROCINIq DO GRÊMIO FEMININO DA FACULDADlDE DIREITO,E EM BENEFlélO AO ASILO' DE MEN·
DlCIDADE "IRMÃO JOAQUIM" - GRANDES PREPARATIVOS - MAJESTOSA ORNAMENTAÇÃO - DIA 24 -. SÁBADO - TRADICIONAL BAILE JOANINO
.: CASAMENTO SINHô ZÉ ROSA COM SINHÁ JOANA- DANÇA DA GOSTOSA QUADRILHA - DANÇA DA' RATOEIRA - APRESENTAÇÃO DE UM GRANDE
SANFONISTA. BOITE nA COLINA - DEVERÁ FUNCIONAR EM DUAS NOITES, PRÉVIAMENTE ANUNCIADAS E SEMPRE APRESENTANDO G,RANDES ATRA

çõES. BREVEMENTE O CANTOR QUE EMPOLGOU FLOR1ANÓPOLlS - JOAQUIM PEREIRA. - NOTA: - FOI SUSPENSO O COCKTAIL ,DE DOMINGO :,_

DIA 28. -,PAR� AS FESTAS ACIMA RESERVAS_DE MESAS NA RELOJOARIA MORITZ.

Exclusivista (cRENNER» I aAta�.d� "�,�nl. i S
. �

�"J&1;tf'.. �RINCI.PJ IS, 48TI808 fE,\[ SIFlLIS ou REUMA'fISMO' DA

'J(j}fr'(J _nod.

MESMA ?RlGEM? J
.{)t7.p. Roupas- Calçados

USE o POPULAR PREPARADO

FeUros-Ma'qui'oas'"

de costuras

LO.I·a 8E,'I,N" f'R Militares americanos agredi
dos em�Tóql}io

Rua Tenente' Silveira 29 Tó_QUIO, 1° (OE) - As auto' mátícos dos Es!adús Unidos
'..

.,' , ridades norte-americanas atribuem olham para a Amér-ica Latina CO"

f'lorianópclts- "'" � ei�re,íha 'iinportâ�a_ao incidente mo 'uma fonte__potencial de três

'que assinalou a manífestâção CornU' dos principais' fatore� pára, a de:"
A proporção que melhoram as

'

nista realizada 'ontem em Tóquio. fesa---'do mundo. ocidental, em face
-eondições de vida na EUl'ofJa OcC

"
.

A " V '1 S' O
.

O tribunal militar norte-amer i de uma agressão comunista. .sã(}-
dental, o partido comunista rnin-
-;gua. ''-., cano, que abriu audência ontem êles : mJtérias:, 'primas que com-

para julgar oito suspeitos [apone- preendení laUmentos;' 'bases rrim·'"
,Em 1947. havia' {1.i300.0KlO ,CQ- Aviso 'aos meus amigos e clientes que reabri meu Ga-

ses, presos e acusados de agressão tares e recursos humanos.
rnunístas na França.

-

1 binete Dentário a rua Ténente Silveira, n. 2'9, sala I: contra militares norte-arnerlcanos
Hoje, o partido comunista con, O consnltório esta aparelhado para atender todos os

uniformizados, no transcurso da
fessa que possue, apenas 800 mil, casos' da clínica dentária.

'

reunião diante do palácio ímpe-
'lllembros na França. Anexo, um bem montado Loboratório de ,prõtese Den-

rial, por umas doze mil pessoas.Mesmo por detrás da Cortina táría, para confecção de dentaduras modernas e, pontes Parece certo que os responsá--de Ferro o partido comunista tem agrílíeas.:
r

veis serão punidos muito severa-
'j)el'did'O terreno. AR! MACHADO "

.

'Círurzíão Dintista mente (li 'pena máxima aplicável
AI�arismos oficiais. do partido '" é a de 10 anos de trabalhos for

-dos Trabalhadores Húngar-os -que
_______________

"'
. çados) e assim o" incidente pro·

�é CO�TO se chama o partido. cornu- poroíonarta a opontunídade de
nista na, Hungria - admitem que onde os co' inunístas são mais DlI'

Y d t
'.',

- ,

eu e..s'e _. ·err.e.n·Q mpae.rdtii.ddaO's cdoemurnePisrteas.s,ao comr'lpeloü'.s1.1e atualmente apenas 950 mil merosos. ,

membr.os.
�

,
O partido comunista ii dirigido 'As, testemunhas cHúidas

Em comparação com 1948, isto. pelo Kremlin, ajtravés de v�rias Vende-se um terreno medín- procurador são além do pessoal
:representa uma!per-dà de 200. mil agências. do 12�30 na; P�nta

.

do Leal dos serviços d�, informações da
'�embros. Em 1948 o partido" co- A mais conhecida dessas agên- (Estreito}, SIto a rua 15 de No- 'Polícia Militar

. norte-amer-icana,
'munísta na Hungriã, possuía cias é o Cominform. vembro.

.
,
os oficiais e -soldados que teriam'

'1.150.000 adeptos; A expaasão do' ill\perialismo, so- Tratar coIl} o cap.. .

Paulo 'sido vitimas de um ataque concer
O pais europeu onde os comu, viético, disfarçado de comunismo, Samy na �orça PollClal ou tadG, pelo' grupo de manifeslantes.

'�i�tas são mais fortes é a Itália, é a mai'or preocupação dos esta- nesta Redaçao. WASHINGTON, 10 (V.A.) _ ••••••• '1..__ •••• --
�1' Segundo algarismos de fonte co· distas do mundo livre. Na última guerra, o Brasil e ti DR. FRANOISCO CAMAR.l

. lnunist(l, existem na. Italia ne;tl:e Porisso o presidente' do Chile·
. . • • . • . . • • • • • • . . • • • • • • • .

México fora'm "lS únicas Daç,ÕC!! ' NETO
mom

..
ento 2. ,500.000 nlembros' doO G�Jbrfel -

Gonzales. Videla diz i'ex';" "l,atino"'amerieanas qu·e con:lrjblli�. a'dvogado �

-;Jlàl'tido -comunista. tua·lment·e·.
'

Ve'nde' se d' t h ......ritório· Rua Fell'pe Sch1Iri1dt
,

,

_ ' ram lret!amen e com omens PU:'.�.
..

'Logo depois da Itália, na lista "A fim de bahàr o avan'ço do ra o esfOrço bélico. O México cn 21 (sobrado) (Alto da casa ,:0 '

Qos. comunistrus' 'e:uropeus, !figura êomunism'o internadonal; eú su_ ,Uma casa com bom terreno, VIOU sua fôrça aér;ea ;0, Pacitjco, Paraise") "

';a TchecoO'Slovaquia.
. giro' .a criação de um organismo situada na Rua 3 de Maio no o Brasil enviou Ulll'aJ úivisão de Residencia� Rua Alval'o'de C.ar..

N�, Tchecoslovaqu'ia o partido democ-rátioo internacional. Estreito,
'

. . .

exército à Itália. valho, 36
':-com�nista põs11úe 2.30Ó.000, adep- "Nhs precisamos unirmo-nos 10- 'A tratar na mesma Na p,róxima vez, se houver pró-
tos .' dos em defês:;l da liberdade ... " xima vez, espera-se que êsses pai-

.

Ná 'Polônia, os com_unista,s re_ A_pesar-de ter perdido terreno S�· ·ri��;·��:r�i; ·ii���··········· ses sejam con'\,idadd3 a ofer,ee,er
.;glstrados são em numero de 1 em muitos pai-ses; o partido' comu- De modo taciCelegal maior contribuição ,em 'fMças ar'
1.400:000. Na Rum,ânia um milhão. I nista continua avançand'o

-

em' ou- Fazei boje uma": inscrição lnaC!as.
. �as Américas, o Brasil é o p�is iros .

.

Credito Mutuo Predia ,-Funeionádos militares e �liplo- i

O partido comunista possue, no

undo inteiro, mais de 25 milhões

e membros.
Esta é a cifra a que chega o Jor;
alista Harry Schwartz, depois de.

i exaustivo 'estudo, da imprensa,

"�lcial soviética,
.

É na própria Russia onde o par
ido comunista possue mais adep
os.

Exi�tem" atualmente, cêrca d·:') 7
hilhões de comunistas na União
oviéti'ca.
Não 'é muito si considerarmos que

, população total d� União das Ré;
I úbllcas Socialistas Soviéticas é de

is de 200 milhões.
Depois da Russia, o país onde

,us comunistas são mais for-tes é
f}' China.

Na 'Cl1ina, o Partido eornúnista
Jlossüe cérca

'

de 4 milhões de
.membros.

Há um ano, o partido cornunis-.
-ta tinha na China apenas 3 mi
lhões. o aumento deve..se ao falo
-de que os chineses são agora go-
-vernados pelo pantido..
Ainda assim, os 4 milhões de

-comunistas chineses são apenas
,

'Uma pequena minoria, num país
'

-cuja .população _j de mais de 430

I'milhões.
"

Na. Europa os comunistas têm
"

.. '_.fido muito terreno nos ulti-

DIREQ10s ,

!mélla M PigozZl

3 Sábado - Farmácia Moderna Noturna - Rua Trajano.
- Rua João Pinto;' 4 Domingo - O serviço noturno será efetuado
Farmácia Moderna - Rua João pelas Farmácias Sto." Antônio e

Pinto, 10 Sábado - Farmáoia Sto. Noturna, situadas nas ruas João
Antônio - Rua João Pinto,' 11 Do- Pinfo e Trajano nO 17.

mingo - Farmácia Sto. Antônio A presente tabela não poderá
- Rua João Pinto, 17 Sábado - alterar Alem tPrévia autorização
Farmácia Oatarinense - Rua 'I'ra- deste Departamento.
'[ano, 18 Domingo - Farmácia Ca] iDepartamento_ de Saúde Públio

I!. B'I C.a.I,Ju1lra·
.

J,e'· AnJraJa" �:i�en��arm:C�: �:��l:�� 24.S���� I C\�� �S�:l(:���A�:n!;��� - Ins-

O t U U
.

U U
·,,,,'00, 25 Dorning., � Forma", I petor iJ, Farrnácia,

(onfere'
Dlploml

Departamento de Saúde
Mês de-Junho

Públicaomentário Internacional

Por AI Neto

(orrespon�ei'lcll
(omerclal

Plan'ões

METaDes
Modera0 8 Eficiente

Rua General BUteftco,urt, 48
(Esquina AlberAue Noturno)

Inofensivo ao organismo, como licor.
da

mos meses.

...................
'

o·
.

I '.
I -o "I r ..

. ....
�

.. "' .... "...

Flarial'lópo:u.
.... '. . .. .,;.... . .

CASÁ MISCELANEA:i!dlltri
buidor. doi :Râdioll 'f,Rc:C. IA

ictot'.IVâlvulal I/I'DilCOl!i
Rue Conlelhei'ro Msh'Po

el'i}:H!'ic��� . &\ Oasa .1, CAPlTAL'" , .h�mQ III '·ataDgaO dOI
vílla� Oint®1ii de efetuarem IlilUl1!! aompralJ� MATRIZ em
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-A V a f X- C�· ·R. -G·u a r a· n I
Amanhã no estádio do' F. C. D. a primeira apresentação do novo

«benjamim» da primeira divisão
--------.----------------------'---------�.---- Avaí "versus" C.A. Guarani é O Aval, campeão da cidade e

o embate sensacional programa' vice'campeão do Estado, ,.estâ
do para a tarde de amanhã, confiante nas possibilidades dos

tendo como palco o estádio da seus. craques para a conquista
rua Boeaíuva.

I

do "bi". O quadro alví-celeete
Detentor do .título de campeão foi reforçado com dois "playerS''''

amadorista da cidade, o valcro encontrando.se a equipe sem

so clube tricolor teve o justo _pontos f.racos,
prêmio: ingresso na dívísão Não percam o emocionante 00_
principal, estando assim apto a tejo de amanhã entre Avai e

disputar o certame de proríssío Guarani.
naís. Hoje o C.A. Guarani se As equipf's secundárias dos.

apresentará pela primeira vez mesmos clubes farão a prelimi
ao público como clube de prí- nar.

meíra categoria. O "debut" do A tarde esportiva será dedi

"bsnjamín" é aguardado com cada ao prefeito Tolentino d«
enorme interesse pelo públí- Carvalho.
co aficionado do esporte·rei.

"" ,

Direçio de PEDRO PAULO MACHADO

Ao que parece, ê�te Ano SiaJIlto
"sa.ntificará" definitiv'amente o -re

mo nesta ilha verde. Todos estão
movimenta'ndo-se a favor deste sa

lugar e interessantíssimo .esporte
náutico, autêntico orgulho cMari
nense em tempooi idos, temp-os que
,�amais olvidaremo.s, tempos em que
,() remo de Santa Oatarina era de
;véras cr'ed,enciado ,e r,espeHado em

iLodo o nosso imenso País. Agora,
·.olpÓS um l(mgo, irritante e inexpli.
·cável "estacionamento", eis que os

:llOSSOS principai.. clubes náuticos
·8.ssociaram-s'e numa. unica idéia.
'oum ullico, ideal: O R'essurgimeuto
.'do Remo Barriga Verde" e, unani '.

:memente avoiados pela imprensa
'e !gTande numero de verdadeiros
desp'ol1tistas es.tão desenvolvendo in
vulgar atuacão a respeito.. Em bre.
....es d'ias, 'Por oClasiã� dos'·'fesLejos
tomemorativos 'ao gránd-e feito na,

,va} de nossa, glpriosa Marinha, a
I'Batalha do Riachuelo". a, pitoresca
t. serena baía sul acolh:erá uma.

,dezena de gUll'rnições, d�viqam.ent('

Portugal ausente'
LISBOA, 1 (U.P·) - O minis-

tro da Educação dr. Fernando

E
-

d
- - ·

d pires de Lima, confirmou a au·

xcursao O campeao carioca e sência de 'p'ortugal no Campeo.

S C
nato Mundial de Futebol, a ser

Basquete a anta alarina realizado no Brasil. Esferas att;.
� torísadas informaram, a propô-

Tivemos há dias oportunída- do "certame" metropolitano de sito. que a decisão se deve a "ra
de de palestrar com o dinâmi- bola ao cesto· Todavia, Kanela zões técnicas". Tal parecer coin' BOGOTÁ, 2 (;x.J. A.) - O êxito

co presidente da FederaçãoAtlé disse ser possival uma excursão cide com a da Associação Portu-] dos jogadores inglêses - máxima:

tíca Oatarínense dr. Osmar do Flamengo a terras do sul, tão guesa de Futebol.
-

I atraç'lio êste ano � é um fato evi

Cunha, sôbre assllntos d-os mais, logo haja oportunidade para tal, I dente. Com efeito, confirma-se nos

dívereos. dentre Os quais, a pos·, e nosso 'Estado seri� um dos que N'" R·'
.... . ...

, �.:i'
.

t
'Míltonárros" que êstes se propõem

sivel excursão de) famoso quin receberiam a visit� do campeão O .IO 0-preSfu8U e a contratar 0& seguintes jogadores:
teto do Flamengo, a maior atra. carioca. d F I F 4 -------------_-�----.,----------
ção do ba.sket-ball sulameríca a... O Bemo nao lDorreu
no, a Santa Catarina. Ficamos O Sele"l·ooado g�ncho Já se encontra na Capital da

.

......... .• • I(

cientes. por meio de uma mís- " . U República, tendo chegado quar Os derrotistas e os inimigos j concurrentee, sinão vejamos:"
síva recebida do Rio de Janeiro para a'manha- ta-feira pelo transatlântico do mais salutar dos esportes' que No programa da regata no diá!

trancês "Claude Be n rd" é o remo, a estas .horas devem acima referido, que consta de 'lo
pelo dr. Osmar Cunha, de que

r a , o
Informes chegados de Porto prestigioso desportista Jules Ri- estar decepcionados, poís acredi- pareos- quatro dêles serão dis-

-no momento, conforme declara AI I
..

f
. -

t degre revs am que ja 01 esca- met, presidente da F:ederacion tavam e desejavam mesmo que putados por o os os conourran-
ções do próprio Kanela, treina- íada a seleção do Rio Grande Internatíonal de FootBall As Florianópolis não mais tivesse tes Ou sejam: l° páreo Estrearr-
dor do clube' rubro-negro, SeI do Sul que amanhã, no estádio sociation (FIFA): uma competição náutica que tes: 30 páreo Classe Aberta-
impossivel ao Flamengo deixar d S- Ja á' á " ." .

h N' 1 2 Onfte ao nu fIO' ser sparrrng O sr. Jules Rimet veio ao nos' lembrasse os tempos idos. Honra Marín a aciona -

. u"

a Capital da República, com o di' do b '1' t' 4o se eciona o rasi erro que so paíe para dirigir e orientar o Esqueceram' êles que verda- metros-ou -nggers a,..- remos
campe_?nato em pleno andamen d'isputará o Campeonato Mun- Campeonato Mundial de Futebol deiros esportistas como: Ticho c/patrão; 60 páreo Novíssimos
to· Ademais, os atle�s rubro· dial de Futebol. a ser iniciado no dia 24 do cor- Fernandes, Sidnei Noceti, Alci- yole a 4 e finalmente o 7° páreo
negros se encontram deveras O qU,adro gaucho formará com rente com O jog.o Brasil x Mé' des Rosa, Lico Moritz' _Alcides Honra Federação Aquática de
esgotados, com os embates

que,
Periquito, Nena e Joni; Hugo, kico. Elpo, José Elias, Gercino Bote- 3anta Catarina - NO'v'issmos-

recentemente sustentaram fren Ruarinho e Heitor: Geada Her lho, Luiz Beirão, Valdir _ Gri- Out-riggers a 4 c/patrão.
te aos credenciados '�:teams" do mes, Adãozinho, Mujica e ''reje- I

- - --- -_ -

sard, Mario Rosa, Eurico Hoster- Para aqueles que vêm acom."
Utah e Penarol além dos jOgos ra-.

.

'. n8uguração no, Heitor Ferrari e tantos ou' panhàdo o preparo das guarni-

P ,

1 d � - tros pooiam e podem reerguer o ções' dos três Clubes locais, ,nã9

la er no ônibus o ,..aracaDa remo em nOSsa terra, possibili- é surpresa ü que aqui está senda
A 16 do corrente. conforme já tando à nossa gente de assistir dito, pois há tnuito tempo ná.{J

noticiamos· será inaugurado o uma competição remistica co- se viam conjuntos com a formw

colossal estádio do Maracanã, mo aquelas' de saudosa memórià. e o preparo téc:qico de que se

Jo.gando' na ocasião 03 selecio- Dia 11 de junhO se aproxima vêem possuidas e{lsas guami
[lado.s do Rio e de São Paulo. As e com êle teremos a maior regata! ções, podendo-se mesmo dizer
entidades elo futebol de São já, realizada em Florianópolis, ( que a do Silvio Soncini, do .ttia
Paulo e Distrito Federal já io pois nada-menos de 7 Clubes chuelo, a do Mézinho, do Marti'
ram �ncU:mbidas de organizar-l estarão presentes. nelli e a do Otávio Aguiar (Baf
as suas seleções, sem os

elemen_j Veremo.s pela primeira vez em zaqueana) do Aldo Luz� estatlt
tos convocados para .a Copa do nossa bahia um páreo de out-! em ponto de bala e tudo fa�
Mundo. . .,; riggers em 2·000 metros--:.com 7 parí't que o lindo trofeo .<Táç�

"Almirante Tamanda;:é"", fi

que em Florianópolis, ap�
sai dos clubes do iÁterior vi
rem tambem otimamEinte pf€�pa
r,ados.

Amorim contratado pelo Atlético' 4 Corrida de. -

•

No corrente 'ano, sem dúvida lar do. Avai desta capital. Muito Indt8nópolts
alguma. o Clube Atléti�o C�t�:i- em�ora Amorim es�ivesse Sen?o . �IANOPOUS, 1 (V.P.)
nense destacou-se na aqmslçao cobíçado pelo CaXias, de joín A sensacional prova automobí
de jogadores que reforçarão seu vile, ante a oferta do Atlética, tístíca das 500 milhas foi sue
vasto "plantel" na temporada não titubeou em assinar com- pensa pela chuva quando os seus
prestes a ser iniciada. Foi a agre promisso com o. clube do Ma- pa,hicipanb2S tinha percorrido
míaçãc 'esportiva que maior nú- [or Veiga Lima, recebendo três 139 voltas. O volante Johnhy
mero -de ".players" contratou. mil cruzeiros de luvas, além de Parsone- que- estava a frente,
�gora, o trícoíor voltou ao "car, um ordenado mensal. Como ve foi declarado vencedor. Os ou.

taz ", obtendo o concurso de um mos, o grêmio da zona norte es, tros classificados foram Bill Hol
jovem atacante que constituirá tá disposto a concorrer ao cetro Iand, Mauri ROSe George Con:
uma das atrações apresentadas máximo do futebol ilhéu, como nor e Cecil Greer:" A méáia ho
pelo clube das. três cores aos forte candidato e, para conse- ráría do vencedor. foi de 124
1>eus inúmeros admiradores, �ada guír seu intento, está dispen quílometro 607 metros por ho-
suas ótimas qualidades ,e a for dendo elevada quantia. Espera ra.

s

ma na qual se encontra atual- mos que Amorim, junto a seus .••••••••••••••••••••••••

mente. 'I'J;'ata-se do avante Jo novos companheiros. satisfaça á

sé Amorim, ex-defensor do Her' espectattva e seja mais um au

eilio Luz, de 'Tubarão e que já têntíco valor conquistado pele
integrou também o "onze" titu_ AtletiC" 'J.Llllt�lfjj !

T�rcelro Torneio ·Mooic.lpal Universitária
Os restantes jogos do supracíta- Dia 10 de junho (sábado) li&'

do certame estão assim programa: 15,30 horas -' Valei e Basquete, n()!l

dos: Lira, entre Direito e Ciências

Dia 3 de junho' (sábado) às Econômícas,

15,30 horas futebol entre Direito

e Farmácia-Odontologia.
Dia 4-de junho (domingo} às

S horas tênis entre Direito e Far-

xxx

Ainda no. decorrer do mês, se

rão realizadas competições de -atle

tismo e xadrês-

màcia-Odontologia, no Lira T, C. Nos meses de junho e agôsto vín-
Dia 8 de junho (5a feira) ás 9 douro serão efetuados os treina.

horas - Velei e Basquete, no Lira mentos das seleções que deverão

T. C., entre Ciências Econômicas,' participar dos jogos Universitáriua

e Farmácia-Odontologia. Brasileiros, em Recife .
.

Exede de jogadores ingleses para
a Colombia

Jack Haley, zagueiro do Evertont
Dodds do Lincoln C1ty; Aubrey Po

well, do Everton e Johnny Crosland;
do Black P!)'ol. Recorda se que já
o britânico Billy Higgins, do Ever

ton, está incorporado ao clube.

. Mário Freyesleb em
preparadas, que, em páreos que
prometem revest.ir-se de brilhan.

-l�smo, brindarão a massa. �e Mie.
Ld'Únados deste e·sporte, com um es'

petáculo atraente, colorido ,coÍno
um Arco Iris. O publico esportivo
de Santa Catarina, votou completa
atencão, e especta'tÍva em !c-rno do
prime.iro grande espetáculo remis
tic.o' do ano. De noss,a Pla'l'w, prome.
temos dar nossas m'o.destas mas
sinceras co]ab(}racões em favôr do
soerguimento do remo ca.tarinens'e
Que ele volte a constituir-se o 01'

gulho supremo dü esporte em nossa

terra!

Federação Catarinense �e Desportos
.

Melo, Milton L�mkhul e .iLuiz
O Sr. Tte. CeI. Paulo ,Vieira Ellgênio Beirão.

.

Aos de'rrotistas e inimigos da

d� Rosa, �residente, da Federa· i JUIZES SUBSTITUTOS: Os' remo aqui fica O meu desafio:.'

A Portuguesa em çao Catarmense de Desportos, vaI Baixo, Antonio Meneguz" Façam Q. remo. cair, quero ver ..•
convoca os snrs· membros elei I

zo e Darcy Goulart. porque o Remo não mOrreu e'

Po"tUg"!ll tos e nomeados do novo TRIBU' I JUIZES SUPLENTES: 10 Tte. não morrerá enquanto tivermos
-....

_ .' ui NAL pE JUSTIÇA _P1E'SPORTI' I Caetano João Murari, Cap. Má· esportistas do qllilate d,aqueles.
De Sao Paulo lllformam'nos VA, para a sessão de instalação, trio Feraandes Guedes, Milton I acima citados.

.

��e a Portuguesa de
..

Desportos/
ás 14 horas do dia 3 de junho, sa· Liberato, Tte. Ary Capela, OS' 1 Observador.

Ia s� e�c0r;ttra em �lsboa, onde bado, na séde desta-

Federa./
valdo Silveira e Heitor Passe"

realIzara dI.Versos Jogos. A es- ção à rUa João Pinto 32· rin

1...........
. ..,

tréia da "br�osa" está marcada JUIZES EFETIVOS': Thomaz ��rianópolis 31 de maio de TINTAS PARA IMPRESSlO
pa:a amanha, enfrentando a se- Chaves Cabral, Arnoldo Suarez 1950

'.

C O T TOM A R .

Leçao de �aga. Cúneo. Waldir Albani, Danúbio Hélio Quint. 20 secretário
,

. A-· •••••••�.·. , ••••••••••• �
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Juizo de Direito da
Comarca de Tijocas

Edital de leilão, com o' prazo
devinte-dias

o Doutor Clovis Ayres Gama..
Juiz de Direito da Comarca d�
T'ijucas, do Estado de Santa Ca-'

rarína, na forma da lei etc.
Faz saber aos que o presen�'

te edital virem ou dele conheci·'
menta tiverem·' expedido nos au
tos de ação executiva entrepar...
-tes com� exequente .João' RomaQ
Sardá e executada a firma "Iu" -

d'Ústrias Reunidas Rosa SIA".�
que se processa perante êst�
Juizo e cartório do escrivão que
êste subscreve, que atendendo.
ao que dos autos consta. ,autori·
zou a venda, em leilão público ..

do moveI abaixo descríto com sua

respectiva avaliação, pertencente
á executada que será levádo a pú·
blico, pregão de venda a arremata
ção, a 'quem mais der e maior lanço
ofere_ç_er. no dia 3(}-6-p .• ás 10
horas,

-

no local em que se rea

lizam as vendas em hasta pú�
blica determinadas por êste
Juizo, ii; porta do edifício da Prefej-

I tura Municipai. Descrição d!)o
moveI que será' vendido em.

I
leilão: - "Um tear marca '''Mal�
bú" 3-T, sem ser usado. 'com t()'i
dos os seus pertences. avaliado
por Cr$ 22.000,00 (vinte e dois
mil cruzeiros)". E para que chegue
":0 conhecimento dos interessa
dos ,e ninguém possa alegan
ignorância. mandou expedir o

oreeente edital que será afixa
do na sede dêste Juizo. no lugar
do CQ.stume e, por cópia, publi
cado uma (1) vez no jornal "O
Estado ", de Florianópolis nai
forma da lei' Dado e passado
nesta cidade de Tijucas. aos
trinta dias do mês de maio do
ano de mil novecentos e cín
coenta. Eu. Gercy dos Anjos,
Escrivão, o datilografei, conferi
e subscreví (a) Clnvís Avres
Gama. Juiz de Direito. Está con

forme o original. sobre o qual
me reporto e dou fé.

Data supra
O JE.'scrivão: Gercy dos Anjos.

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

.

DR. 'ANTÓNIO DIB MUSSI
'-i.
Médicos

Cirurgia-Cli,nica Geral-Partes

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS: DE
SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra
tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFlA - ME

TABOLISMO BASALI

. RADIOTERAPIA
�A,IOS X,

DR. ANTôNIO MODESTO
Ate.de. diàriamente. no Hospital de Carid.d.

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

Consultório: Rua Trajam), nO 1, 10 andar - Edifício
do Montepio.

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Mus8'i.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

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

Dr. Lins Neves
'JHn1or d. Maternidade e mé.Ueo 110

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

'Diagnóstico, controle' 'e tratamento
,..peciallzado d� gravidês.. Dístur-,
tlioa da adolescência e da menopau
.. Pertubações menstruals, 1 'l�"'.

.

'ma-ÇÕes e tumores do aparelho geDi
";aI feminino.
�Dperações do -ntero, ováríos, trom
,!?ti, epend.ice, hérnias, varizea, etc.
�'Cirurgia plástica do períneo (ru
<iVU)
'f..,._fõ8ISTENCIA AO PARTO E OCR-

R."-COES .. OBST€TRICAS
,�nças glandulares, tiróide, ovi·
"011, hípopise., etc.)
§tsturbios nervosOll - Esterilidade
- Regimes.

�

�. """''''.u1tóno R. João Pinto, 7 - lfiL
IM1

Dr. Polydoro E. S. Thiago
Mé4leo e p.rleb.

.. Boapital de Caridade de Flo
rianópolis; Assistente da

Maternidade
'oençae dos órgãos internos; ei",'
e1a1mente do coração e vaso.;

)ctencaa da tiroíde e demats (llan,
dulas internas

ltnlea e cirurgia de seahorae -

Partos
'lSIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
ii.ORARIO DE CONSULTAS:-
Diàriamente das 15 às 19 no-

r·"·
- -

CÓMPAN"iiiX&·"ÃLÍANçr"DÂ-BÃillÃ';·&T-'�� -

Fundada em 1870,- Séde: B.AHlA� INC:8NDIO$ E TRANSPOR'J.'ES
,

I Cifra. do Balanço de '1944
CAPITAL E RESERVAS CrI
Responsabildades • _ . ... _...... CrI
Receita ....•. . .• ,.'. . . . . • . . . . . • • CrI
Ativo _ .. _ _. _ __ '. CI1
Sinistros pagos DOS últimos 10 ano. _... Ci"�
Responsabilidades CI1

Diretores:

80.900.n06,lJo
1.978.401.755,97

67.053,245,80
142.176.603,80
98.687.81 fI,So

76.7S6.40U06,20

Dr. PamphUo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Franelsco de 8i,
Anisio Ma!I8Grra, Dr. Joaquim Barreto de Araiijo e José Abrell.

�........._..-_._-_-.-...
- .._-••_-_-_-_...._-_..._._-_-_....-_-...- ....s.._-_._-...._._........ _ I!!!' ..�......

ru.
CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles n, 18
Fone manual 1.702

RESID:!NCIA:
Âvenida Trompowsld lli

Fone manual 781
Bt.id. R. 7 de Setembro - EdU.

-:cru.. e Sousa - Tel. 84ft. )Or. Roldão Con50ni
·'tntuRGIA GERAL - AI,TA CI·
RURGA - MOL�STIAS D. S"

NHORAS - PARTOS
o

.onudo pela lI'acJl)dad. d. lloCi·
Ma da Ualnnid4de de SIo Paule,
onde foi a.sistente por Tinol aDOl do
Serriço Cirúrgico do Prof. Alltl.

CerrIIi "eIé
Cirnraia do est6mago • Ylal 1imIa·
re.. Inte.tino. delgado e 1!'8II0, tI"'II·
de, rina, próstata, bexiga, atero,

....riOl e trompao. Varicocel.. JII4re.
ceie. ..arizeo e berna••

C<mlnltaa: Dae 3 '"' S boru, • lU
J'elipe Schmidt, 21 (altol da eu.

ParailO). Telef. 1.598
1l••ilUncla: Rua E.te.... JUSÜIS'. 170;

TeII!f. 14. 764

Dr. Newton d'P\vila
anrgia geral - Doenças de Senlao

ras - ProctoJogia
Eletricidade Médica

Consl>ltório: -Rua, Vitor Meireles n.

ii - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 hora! e • taro

.te dali 15 horas em diante
Residência: Rua Vida! Ramos n.·

.. - Telefone 1.422.

roMlPAN�lA li)
_. ACCIDENTES DO

s a o e SOCIAL:

po�ro ALEGRE fINTAS PARA PINTURA
C O T. TOM A R

RUA VOLON ,'ÁRIOS DA PÃTRIA N.O 68 - 1.° ANDAR

CAIXAPOSTAL.68s_r.ELE;FONE6640-TELEGRAMAS:.PRO'l'ECTORA.

I
FEIHDAS, l1EtlMATISMO E

.

• PLACAS SIFJLITICAS

Agencia Ger�1 par� 8t8. Catarina Elixir de NpgueiraRua FelIpe Schmldt. 22-Sob. M.dloacQo au:dHCI' no tratazn.Dt
Caixa Postal, 69 • Te'· "Pi-otectora" - FLORIANOPOLIS da alfUia

a

Dr. A. Santaela
(Pormado pela paculdade Na\'!1O
Dal de Medicina da Universidade

.do Brasll)
IUdico por concurso da ASBist�:n,
c1a • Psicopatas do. Distr1to

Pederal
1b:-1nterno de Hospital Psiqua.
trico e ManlcOmio JudIclArio

da Oapital Pederal --

1b:-1ntemo da Santa Oasa de Mi
sericórdia do Rio de Janeiro
OLtNIOA IU:DIOA - DOENÇU

NERVOSAS
Oonsult!!r1o: J:dlf!clo �611a

Reto ...:. Sala I,
Residência :

Avenida _Rio Branco, 144
Das UI u le boru

Telefone:
Oonsultório - l.i&.i.
Residência - I.JOII.

Dr. Guerreiro da Fonseca
Especialista

Médico Efetivo do Hospital d.
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operaçõe.
Residência: Felipe Schmidt, '9

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no HosvUal
Á tarde: Rua Visconde de 'Ouro
Preto n. 2.

�

Horário: D'as 14 ás 17 horall_

----'

Dr. Milton Simone Pei,e;ra
Clinica Cirurgica

Molestias de Senhoraa I
�

-----

Dr. Mário Wendhausen
� mMita de adul� • eria1lllU
<JOJIJIUl.tól'1o - Rua JoAo P'..IIto. lf

-Telef. J[. 769
Conaúlta Qa. • ii • lIIeriI

lIaIl4iada: J'� Sebdll .. ..
treld. JJ.I

CIRURGIA GERAL
�.(}.- Serviços dos Professores Bene
!tie!o Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
001Uultas: Das 14 Ali 17 bonll
ltu Fernando Machado, 10'

.>

\ Transportu regula!'8s de carga 11 de pórto de

slo FRANCISCO DO SUL para NOVA .JORI
Infol'magõ•• como. Aoente.

.

Flori.nóPoli. - Carlos. HoepckeS/A - 01- Telet.one 1.212 ( 'End. teleg.
São FraDcilco do Sul-Carlos Hoepcke S/A-CI- Telelooe 6 MOJ��'ttACK

Dr. Paulo Fontes
CllDico ii operador .

IIIiiiialt�Q: Rua Vitor KaIiilIi, IL
�elef01le: .1.495. >

Cuaultaa daa 10 " 12 • daa 14 li
.• ll1'L Reaidêncla: RUa Bl_

'17 - T-el..f.",�· '.iI'lI

Dr. M. S. Cavalcanti
�Ica exclu.ei....mente de �

flua Saldenha 14ar1nl1o, II
"f'..,l�M".. 'l.i4 .., ....

--�--------------

o Sahio

"VIRCiEM ESPECIALIDADE" s�s�Ã�Y!lICtAtelA,WETZEL INDUSTRIA.L-JOINV ILLE (Marild, fH18J E
�.iI-

SPECIAUOAOE

__________________________T_O_R_A_N__A__R_'_OU_P_A BR_A_N_�Q_U_I_S_S_M_A :::��
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(}UADRO COMPARATIVO DAS LEGENDAS OBTIDAS PELOS PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, QNIÃO DEMOCRÁ...�

TiCA _NACIONÁL, PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, PARTIDO' SOCIAl.. 'PROGRESSISTA E- PARTIDO REPU..,·

- BLicANO, NAS ELEIÇõES: FEDERAlj, ESTADUAL E MUNICIPAL
(Extraido da estatística publicada pelo TribunaJ Superior Eleitoral _- Di'ário da Justiça de 27-6-1949)

i
-----------------------------------------------------------------'----------------------------------------�------------------------�--------�

, I I �

II c I R C UNS C R I ç õ E S I"
__________� �----------------------�------�--------�------------------------��------------�--II ./

o.;, I Totais por

� '� �.; d� �'§ :� � � iP����ses�
� -=:õi °o:i� ç!i =Se!; I
W �� i� ç!i

.�

Designação das
Eleições

� .

c.!it: '" S o
UJ Q o

'::; ,'" ..c '" =. t1j .-:: Q
'" o ,,.. , '" '-' o 'bj, � .......

'" .: .�Z '" = :::I OI) ,_ =

�
� - ... t..c '" '" cd c.",
U �o '" .�

Q) !Xl �rF.l"C '""' '""' tr:

PSD I
Federal I
Estadual /

MuniciÜ�N ·····1
Federal I
Estadual .' ./Municipal .

PTB ,

Federal /Estadual .

Municipal 1
PSP I

Federal I
Estadual I
Municipal 1

PR' 1
Federal !
Estadual \Municipal . � .

I !8438/ 60479
77261 63296
66171 690551

I I
65351 26695178701 10257
68171 14'16

1 1
51981 I
46441 7940'
53601 1956 i

I 1
1 I
I 314391
I 34681

1 I
I /

4511 1
5021 1

1 : I. !

40981/507161 941401 46460 I
10038 50226 � 1045281 57890 \3737 - 74854! 4905il

I ,-- , /

25196154486 \ 1239411 4039719587 48774 1011751 53367 I
. 5020 - I 130982' - ,
,I

.

1 i
,23911 I 7751
41441 6546 26531 10861
11211 3660 I 2231 I

I 1 I

I - I i
1 435341 1

- I 133421 I
I 1 I
I 180081 - 1 i

49491 I - I I
- � - I 186671 I

I 1 I I
5202111076581 287421 34407 1348511 64946
607461 833901 270961 21591 1000061 27528
533821 969881 264771 11630 1259181 43771

I I I I
708421 649181 242791· 35056 1459001 22461
777121 799121 156181 20367 122642 17882
804851 66348 i' 121141 21645 1382261 25201

I I I I
- I 6280 j_ 49971 226951 3728
56351 57481 __73761 2204 410091 7676
24811 6537 I 76951 383J 272291 9331

I I I j.
., : I I

1 5841 I 1
1 16346 i I !-- -

I I I I
I 14748/ I I I
132771 /17051 175511138521

9561 28891 4201 7704 123441 33151

Escolhido O Brasílpara a estréia,
na AmericaLatína, do famoso

«Ladrão de Biciclet�s»

SERVIR é o lem_a dos Chefes Es-
coteiros. ServÍ1' como um sacerdote

desprendidamente, orientando no

caminho do DEVER, da VERDADE
e da PljREZA centenas e centenas
de jovens patricios. É o trabalho a

que, com grande o;fan, 'já se encon

tram entreg�teS' os Ohefes recern

preparados pela Escola da A.E.F. e

é o objetivo a que, nobremente, as-

Veleiros- da Ilha de Santa Catarina
A Diretoria do VELEIROS DA ILHA DE SANTA CATARINA tem a

. <,atisfaoão de convidar os seus associados para assistirem a regata de
,'D.cerramento da tempor:;td'a 949/950, a 'realizar· s·e no proximo domin"
g0 dia 4, às. 9,30 horas, aB·sim como a tomarem parte na PEIXADA que
o Clube oferecerá ás 12 horas; aos seus VelejaJdoDes que mais uma vez

ciuseguiram para o Vel,eiros o Titulo, de CAMiPEÃO INVICTO.
:Florianópolis, ;2 de Junho de 1950 - A Diretoria.

J

Dr,. Lafayete Bel�
fort OiPrcia
Passageiro de um dos aviões. da car

reira, chegará hoje 'a esta Capital, BERLI,M. 2 ('Z.A.) - Tomando posição na questão de eleições li ..
procedente de Pôr-to Alegre, o sr., vres em tóda a cidade de Berlim, o Conselho MUnicipal da. arrtig ..

. _ -r-
dr. Lafayette Belfort Garcia, Dire- capital alemã aprovou o principio de eleições saib contrôle- quadripar-

fLORIAHOPOLlS - 3 de Junho de '950 tor do Dépantamento Nacional do' tido, em projeto destinadg. à criação de uma comissão composta de
Serviço de Apendizagem Comercial, representantes do oriente e do ocideate de Berlim, bem como a pI;O.
jornalista ,prqflssional, ' membro I

posta para abolir a divisão da cidade em setores.
titular da Academia de Ciê'ncias! Pediu o ConseÍho Municipal que apenas QS partidos políficos í'õs
Económicas e Adm inistrativas, Con-

I

sem autorizados a apresentar candidatos, com exceção das organiza
sultor Ténico do 'Conselho Naoio- \1 ções de massas.

nal de Estatistica do Instituto Bra- --------.------------------------------------

sileíro de Geografia e Estati�tica e
1 Novo método britânico para rápidaRIO. 2 (V. A.) - A Metro Como se sabe, "Ladrão de bi memhro.jío Conselho Consultivo do <, _

GoldWYn Mayer do Rio comuni· cicletas" foi considerado, pela ��n���a:i�od.os Economistas do Rio eonstrucão 'de casas"ca que sua alta direção, em Academia de Artes e Ciências
Nova York, decidiu escolher o O .ilustre hóspede, ql:e será r e . LONDRES, 2 (B.N.S.) _ Lmn. mais baratas do que o modela'

o Brasil para a estréia, na Amé de Hollywood, "o melhor filme cepcíonado, rua Base Aérea desta .cia-se que um novo método de tradicional de residência do mes

rica Latina, do famoso filme estrangeiro do ano", sendo-lhe Capital, ás 9,30 horas pelos repre·1 construção de casas COi:! Ju:nds
"Ladrão de bicicletas"; dirigido por isso, concedido um "Oscar", sentantes das classes produtoras de; ocos de concreto está revolucic
e produzido por Vittorio de S� e conquistou ainda o aclamado Florianópolis, viajará, a seguir, pa·1 nando sistema de habitações
ca. realização italiana extraor- rà o interior do Estado, visítando '

na Grã-Bretanha.
.

dínàríamente aclamada, de cuja filme o "Grand �r�x" da �élgi_, as cidades de Itajai, Blumenau e 1-' Conhecida pelo nome de casa

distribuição e apresentação em ea, além do ambíctonado Pre Brusque, sendo acompanhado pelos .

"Rema" o novo tipo de residên
muitos países se encarregará ai mio do Festival do Filme". de srs. Charles Edgar Mcritz e FIa cia de um andar, foi construido
Marca do Leão. _,

. Locarno.. vio Ferrari, Presidente e membro em' numer-o de cem nos dois ul-
d C II' .,.....-.---.-..._-.-•.._-••_...-_-.-.�.-.-.-- ......-

'!' -..- - ,...__ o onse 10 Regional do SESC: e, timos anos em caráter experi-

J·oro. Hermioio Ar.aUI-o ��Q���� ::;oar:�� Oaíarina, e res mental.
.

-

Na cidade de Blurnenau, ainda
Um relatório do Mínistoérío Bri-

Chegou là nossa cid-ade o talentoso patrício e brilhante colega Her- tànico de- Obras Públicas diz que
na tarde de hoje, ás 16 horas, o drmínio Araujo, fiscal do imposto de consumo, que se faz acompanhar L f tt B lf t G

. .

.

essas casas alcançaram sucesso PRETORIA, 2 (U.P.) - O mare-:
a aye e e or arcra maugu >,

•

S t d 8"'"de sua exma. espôsa. ,

.
Deleaací d SESC S

entr e os moradores, sendo
. tépí chal de campo Jan mu s, e .;

O emérito latinista e apreciado filólogo, por seu acendrado cava -

rara a. e egacra 0_ .e ENAC, I das, sêcas e bem equipadas. anos; destacado líder militar e po'�'
lheirismo e distinção iTívulgar, a par de irradiante simpatia, vem con- dem c.u�� �to s� farão ,0UVll', os ora., .

A construção de duas casas llittico da lJiniã:o Sul Africana•.,.

ores Ja mSCrlto.s. Apos a caraVlana , .
.

f(Iuislando nesses poucos dias de estada em ·Florianópolis, inúnleras
·.t

'

E IS" deste bpo requer cerca de qua- atacado de pneumOllla em sua ao'
,

, VIS I ara asco.a do ' enac. Na ma- . . .

-

.

·,amizades, encantadas com s'ua ilustre pessóa. h
-

d d'
. . .

renta pallleJs sendo as despesas zenda sItuada em Irene, expe�l�

Abraçamo-lo, cordi,aJmenle, augurando-lhe feHcidades em nosso ut a e O�llngo, OIS I�u�tres vlsltan de 2.800 doI;r,es cada. _ (mentou melhOl;,as esta noite, mas>·
es rumarao para taJaI onde tam·. '-.... .

meio.
b t'

A'

d
" AfIrma se que podem saIr seu estado a,lllda é gr:ave.

em, era ensejO e receber home

r I d I"h f r ..
'- nagens ela Escola do SENAC e, rua

LSCO a "- e "
.

e es LSCO.elrOS tarde, na c.idade d'e Brusque, aque
piram os novOs candidatos do Cur Ia Escola, regressando á Capital.
.80 que será iniciado na quarta feio Na próxima segunda-feira, nesta
1'U ':4 de j,l�nho; precisam�n.te áls capi,ta.I o dr. Da.f.ayette Belfort G.ar
20 ho1'as, no salão Paroquial da Ca- cia fará visitas oficias, sendo que,
tedral. Todos os homens sadios na Escola do SENAC do sub dis,tri
acima de 18 anos que amem since to do Estreito, de que é patrono,
ramente' a Brasil devem compare.. a,ssistirá 'à soJ.ene entrega d·e diplo
cer para fazerem a sua inscrição. É mas no Escritório Modêlo. No dia
o maior trabalho que se pode dar imediáto, s. exia. visitará a Esco
pal'ê/; bem da Pátria. Ia "João -Daudt d'Oliveira.", à, rua

João Pinto·e a Escola de Comércio,
senelo lhe o,f·er.ecido, à noite, no Li·
rn Tenis Clube, um jantar intimo.

Vasas para detentos
MACAPÁ, 2 (V.A.) - O govêrno

inaugurou hoje 10 casas para de
tentos de' boa �onduta. e, suas .fa
milias ;no Nucleo Penal e Agrico-
la de Macapá.

_

'
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I

CONTRA Ca'SPA�
QIJ'EDA I&S CA· l'
DUaS E DEMAIS

1
AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
tOl\litõ· C'ÂPiLÍliR
:�6� #:X,#l1N'(:A

f

I
1437471479414
960431267129
1010791131933

1
921371285962
.71760i13834t2
728851109375

I

31917123770044045,221066
339441 7659.3

I
-1-
24821138024
57791229144

I
-1-
70661 59379

170851' 34849

I 1
3899751460325/1715281274439 I
21036514135231

58663112169131
4742611932701
276251318735 i

I r
401461 701281

1720591 71529 J
1115661 ,53490.'

I I
-1-)
27271 12371

214621 4596 I
I r
11.821861
11682741
11679011

1
850251110090

457851 86923
60584 121679

46381'1 69173
267141 687�4
262621 82226

I
331631 13915
246111 11637
179791 392'"l

1
-I
58461
34641

I
- I·

153521
95661

I
389311 20077
312991 19119
376841 14910

I
320781 19622 i. 1461635-
263251 15570 I 1153351
419071 17330 I 1184629'

I I

.i: I 1 4730?:;
20981 26541 646anG'
15951 12331 3717(-jO!

I 1

I -! 225873
1 i 297(i1l �

I! �
25931 - I58051 476 J

2447623
160632H
1653242

169934
322851
28742�

Eleições gerais em lôda a Alemanh
o pleito serà realizado sob o contrôle das 4 nações

mo tamanho -e que oferecem uma

grande' vantagem - a de exigir"
menos mão de obra.
É que a construção de uma cas

"Rema" requer 1 .. :350 'llOras' ho

mem, contra 2.500 para .urn ,tijolo>'
elo mesmo tamanho,

Enfermo -o mare
chal Smuts

REVERENDO TAN'TÃ:

1D.iZ
,a má, língua �os_ diCÍOl1áriof éiue voco' qu:mda n1":o é :;a...-

..

bumba, e tonto ou tolez1'ao! Protesto contra a conta em que o têm."

.

os Ie:XÍrC,ógrafos. Vocês' - justiça não Ih'o nego - não é tãO:'
tão ta'H-tã! .

.

<lue lhe não faltam" de vez' por ,quando; cola.psos mentais,..· i
também é certo. Ante-ontem, por exemplo, para p:espegar-me um

quiná\J, você cjtou o meu tintinabalnm e repicou com o tinf'inna-"

bulum! O meu tintinabalum (tiiztainha; campaiIiha) estav.a', entre'
tanto, a ilustra'r uma anedota'! Se, por êl@, eu metess,e no episóelio'
o 5'eu tintillnabulum, o pitoresco da anedot.a sumia! O.nde residia

o ponto r·isíveI da anedota? Residía, just.amellte,no êrro doaJimo".·

cuja agilidade mental encontrava uma aproximaçãozinhE/, :Dara sair"

da er(taladela.
.

üo.rrig{ndO' o êrro;.você liquidóu a -anedota, que sO era a,nedo�

ta por causa dêle!
Daí porque, .1'evmOI Pinnitl$, ii ou Pinus, i :- sei lá! - você-'

g'uarde ã sua, sabença ad �snm delphini! Poupe-me ,dos seus coco

rotes ,e cl"oqueie'se! Se julgar branda' 'a pena, to'me de uma boa,·

pistola, carreglle-a com' ciência; introduza Jeitosamente o c,amo na!'

·collsciôncia e. .. tam-tam!
. ,

Há, tamBém, .. o· r-ee-ursn da' corda.
Ex-corde.

GUILHERME TAL. f
�

-�_._"
�,

1
_ '.,'
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