
Concordam 'os aliado� com a 'inversão
dos capitais estrangéir �'S na Alemanha

BONN, 3 (V. A.) - Os altos
-comissarios aliados anunciaram
lIUe aprovaram, em principio, O

'projeto que autortza a inversão,
novamente de capitais' estran
ge.iros na Alemanha· Desde o

termino da guerra se achava
.proibtda toda e qualquer ínver
:são de dinheiro procedente de
fora do País.

rios, o projeto sugere um atrou

Ao que lPareee, esta decisão xamento progressivo das restrt- RIO, 3 (V.A.)· - 'I'elegrama de Belo 'H��izonte traz a seguinte no'

significa o termino de uma das ções, tíei'a" que abre uma verdadeira exceção para o comercio daquela pra-

dísputasmaíe longas existentes F,icou decidido contudo, que ça: _ De acôrdo com os entendimentos havidos entre a Bolsa de ValoreS)
na Alemanha, desde que foi não serão divulgados novos de'

Ii e o Banco do Bra.sil, Minas Gerais a partir de hoje poderá tr'iwur
iniciada a ocupação. Não re. talhes em torno do assunto, an- comercio diretamente com o estrangeiro, importando � axportando r

em

presenta isto, ,entretanto, que tes da realização..
de novas con- precisar recorrer a intermediários do Rio, Santos ou outros portos

Os capitais estrangeiros possam sultas com os funcionarias do brasileiros. Com essa medida' ficou assegurada às classes produtoras
começar a ser aplicados desde governo da Alemanha Ocíden- montanhesas e concretizáção de. uma das suas maiores aspirações.
já. Segundo OS altos

.

comissa', tal.

Minas poderá IraVarlif'aJllérciõ'
·

diretamente ,com '0· ."estrattUeiro
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D�. Olha0. D'Eça ·1 ·Realidades administrativas
II

Ontem, fizemos referência ao esfôrço da adminis
tração estadual, sob o Govêrno do sr- Aderbal R. da Sil-
va, em relação à assistência que o Estado confere à ri
quíssima área que lhe fôra devolvida após a extinção
do Território Federal do Iguaçu, e especialmente no se-

tor da educação popular. Visamos com êsses comen
tários pôr em evidência o desacêrto de algumas crí-

,

ticas apressadas que se fizeram através duma emis-
sora de rádio e que pretendiam, numa generalização
flagrantemente injusta, acusar os governos estaduais
de haverem abandonado as regiões que lhes foram
restituidas pela dissolução dos 'I'errttóries Federais.
Resguardamos dêsses conceitos infundados o caso do

__ Município de Chapecó, cujas populações têm sido per
manentemente objeto de oportunas e sábias providên-
cias governamentais, como se provará fàcilmente.

As realizações por nós apontadas, no âmbito do
plano educacípnal e verificadas naquela grande co

muna do Oeste catarinense, são ainda acrescidas de
outras que ontem omitimos. Sendo na verdadeem nú
mero de 101 as unidades escolares que existiam em
1949 em Chapecó, cumpre todavia registrar o fato de
ter sido aquele Município o mais favorecido, nestes
últimos três anos, dentro dos acôrdos firmados pela
Secretaria do Interior e Justiça, Educação 'oe Saúde
(representando o Govêrno do Estado) com o Govêrno
da União. É claro que essa situação de vantagens sã
bre outras unidades municipais deve-a o Município
de Chapecó à própria condição geográrfica, incluindo-a
n.as ci�cun_stâ:ncias que determinaram a política da na
cíonalízação das fronteiras. Isso, porém, não depõe
se não em favor do interêsse com que os poderes do Es
tado e da Federação tudo fazem por elevar a nível de
desenvolvimento integral da próspera região do Oeste
catarinense.

Pois bem. Já em 1947 uma escola rural se desti
nou a Chapecó, indo localizar-se em Coronel Freit�s.
E ainda no mesmo ano, por um convênio suplementar
eram distribuídos áquele Município mais 16 estabeleci�
mentos de ensino rural. No ano seguinte, ou seja em

1.948, nada menos de 8 escolas do igual tipo eram loca
lízadas em terras da mesma comuna do' Oeste. Final
mente, em 1949, se acrescentavam mais 4 prédios esco
lares aos que haviam sido distribuidos nos anos ante
riores ao �unicípio de Chapecó. Há mais. Um grupo

_

escolar fOI locali�ar-se no distrito de Mondaí, onde já
se encontra em VIaS de conclusão.

T.udo isso, como se infere, desautoriza qualquer
conceIto menos abonador da conduta do Govêrno do
sr. :Aderb�.! R. da Silva para com as populações da.,
quela. reglao q�e voltaram a participar da comunhão
catarmense apos alguns anos de regime federal in-
corporadas aos ,Território do Iguaçu.

'

. Ma_:; ne� �omente quanto ao que diga respeito à
mstruçaq �u,bl.lca será contundente a prova do muito
que o MUlllClplO de Chapecó já póde creditar à opero
sid�de e ao patriotismo do Govêrno estadual. Em todos
os angulos da administração os índices em sentido
�mpla.mente honr�so para os poderes públicos são

�IO, 3 (:'.A.) ._ o mi.�istro Oli- Igualmente expreSSIVOS.
ve'll'a Sobrmho, na reumao d·e on- j , ..- É <) que ainda veremos
tem no Tribuna.l Sup.erior Eleito· \ ...

Tal, apresentou, indi.cação no seno I"hegam a.... Norue'na mal-s crl--tido-1:le que seJa obtIda' a decreta-I � � ....

ção de feriado forense dos dias f
-

d4 e 5 de outubro do c�rrenle ano, I anças-,re Ugl':', as da Europa
:li fim de que, possam IS/er procedi- OSLO, 3 (SDN) - O Comlte nada menos de 210 destas crian'
das as apurações gerais. A �eguir Espanhon-Nomega convidou ças passaram férias neste pais·
.() TSE decidiu aprovar as modifi Segundo informa o referido Co'
cações fê'Has pelo Tribunal Elei-

100 crianças espanho�as refu: mité, parece ,cada vez inaior O
toraI d� Minas Gerais, no tocan gÜl;das a pass�r três meses de número de crianças espanholas
te ao limite de algumas zonas elei- férias, êste verão�nos lares no' refugiadas qUe chegam á Fran'
Jcnú. rueguescs. Nos últimos três anos, ça.

,
-

,
. O dr. Othon D'Eça, ilustre Se'

cretãrío da :Segurança públic<l,. há
dias vitima de um acidente, elo

que resultou ter fraturado obra·
-ço esquerdo, tanto no Hospital de
Caridade, onde, em ·ajpartamento

...

especial, esteve recolhido durante
dois dias, como poster-iormente
em sua residência, tem encontra' Ido na desastrosa conjectura o

testemunho, 'O mais expressivo, do
I.quanto é estimado pelas suas

exoepcíonaís qualidades de cará
ter e de coração, sobrelevando-se
dentre elas o seu alto espírito de
Iealdade.. pelo que se firma, sem

dúvida, como um dos auxiliares
mais destacados do Govêrn., do
Estado.
A última demonstração dêsse

aprêço, foi-lhe dada anue-ontem,
Jlor uma comissão de parlamen-'

./ tares, a qual, incorporada, o vísí
tau para testemunhar-lha, uma

vez mais, sua admiração e signi
ficar-lhe o desejo do seu cornple
to re�tabelecimento.
A comissã'O foi composta, além

do sr. dr. José Boabaid, presi
dente da Assembléia Legislativa,
pelo líder dá. maioria sr. dr. Nu
nes Varela e 'pelos deputados pes
s.edislas Coronel Lopes Vieira, An'
tônio Dib Mussi e F�lix Ode'
br,echt.

Feriado for'ens'e

o sr: Nerêu Raiji�s. visitou, ante
'Ciontem, o sr, 'Cristiano. Mac:hado
.

RIO, 3 (O. E.) ._,.. Uma das primeiras visitas que recebeu
ontem, em sua residência, o sr. Cristiano Machado, foi a do
sr. Nerêu Ramos, vice-presidente da Republíca,Os dois proce
res pessedistas mantiveram prolongada conferência.

.

o quarfo antversêrãe �a repú
blica ttelíane, ame-amem

ROMA, 3 (O E·) - Cerca de das antigas muralhas pasearr
quinze mil soldados, marinhei do pelo Arco do Triunfo, Co

ros e as melhores unidades da liseo e Foro Imperial onde o

policia, muitos dos quais trípu presidente Luigi Einaudi, o

lando tanques fornecidos pelas primeiro ministro Alcides De
Estados Unidos, de acôrdo com Gasperi e altos runcíonartos sau

o plano de ajuda militar, desfi' daram as forças da tribuna de
Iararn nesta 'capital por motivo honra.
do quarto anívsrêãrío da Repu' Quatro esquadrilhas da Fo!!'

blíca Italiana. ça. Aérea italiana sobrevoaram

QJ1·ase um milhão de pessoas o desfile. Estavam formadas
aclamaram os tropas ao longo por caças e aparelhos trans'
do trajeto por elas seguido. O

I porte, porque, em virtude do

desfile teve inicio na porta de. tratado de paz a Italia não po

São Pedro na lado meridional' de ter bombardeadores.
I

'

Remédio para o olal dt, Parkinson,
NOVA YORK, 3 (SIPA). _ Em um numero recente da revista mé

dica "New York State Journal of Medicine" revela o Dr. F. M. Berger.
membro da faculdade do hospital SLrong �lemórial, que forma parte
da Universidade de Bochester, que com uma drogãi chamada tejorina
conseguiu-se dar alivio às pessoas afetadas da doença aqui conhecida
cela nome de mal de Parkinson,
'.

Diz o Dr. Berger que, contráriamente com Ü' que se dá com as ou

iras drogas, a tef'orína, substância arrti alérgica que surgiu ,pela prí
meira vez dos laboratórios de Hoffman-La Rache, parece agir com igual
e''i-cácia em ambos tipos do mal de Parkinson, o post-encef'álrco e o.

idiopá tíco.

Tributo americano à feira das
Industrias Britânicas

LONDRES, 3 (B.N.S.) Um ·meir.a,s semanas, os quais só se f'a-

funcionário da Admínístraçã-, da riam sentir plenamente dentro de

Cooperação Econômica (ECA), ex seis meses.

ternando sua opinião sobre 'a Fá Segund., o referido runcíonãrío,
ra das Industrias Br itanicas,' de- registrou-se umfnumero sem prece
pois de Jjercorr·elr tôdas as suas see dentes de compradores norte-ame.

ções de Londres e Birrningham, dis- ricanos em tôdas as secções da Fei

se- que o êxitõ da Feira f.oi excep ra, onde adquiriam todas as var-ie

cíonal, mas que seria prematuro dades de produtos, desde as gran

julgar-lhe os efeitos nas duas pr-i-. eles máquinas aos menores artigos
.

l de consumo.

fora da loi o· Partido Comunista
TOQtJIO, 3 (V. A.) - Os co

munistas japoneses incitados
pelos revolucíonaríos ínternàcío
nais talvez tenham que enfren

tar uma forte represalia das au

toridades de ocupação em con

sequencia da; greve geral anti-

vados ao 'conhecimento dos co-
-

munísta», através dos canaís
usuais. ,

A adoção do plano depende'
rá grandemente das demonstra

ções comunistas· O Partido Co
munísta prevê que mais de-
400·000 sindicalizados niponico�
e milhares de estudantes-parti.·
ciparão da greve. Caso o govei'<
nO venha a proscrever o parti'
do Comunista, é possivel qu�
ocorram violencia,� tais como,

afl que recentemente mareararr1
o "Memorial Day" dos norte..

amelicanos nesta'clliPüaI.

norteameri,cana convocada para
hoje. Fontes japonesas dignas
de todo credito informaram

que O Q. G· dO general Mac Ar

thur está estudando um plano
para colocar fora de lei o Par

tido Comunista Japonês. Os de
talhes deste plano já foram le

Exposição Internacional de
-

Apli�
cações, de Eletricidade

]:toma 3 (L T.) - No curso do ca italiana, da Sociedade Italiana

proxim� J,nês de setembr'O realizar-. de Fisica, da Te]�visão,'da Ass,oeia;"

s-e-á em. Bolonha um .ciclo de mani- ção Interna,cional dos Radioamado·

festa.cões na <ocasião do 10 ceR&ená- r,es da A,ssoci.ação Nacional de Ra'

rib do nascimento do illU�tre fisico di;terapi:ot, Radiologia, e Física Me..

dica, alem de outras reuniões rela

Augusto Righi, Nesta circunstancia tivas às ativida'Cles afins á elelricí

serão o.rganizados numerosos con· dade. Em ooncomitancía com esta�
gr,essos reservados ,aos varias se- impoitantes ma'nifesta'ções o "Ente

tor,es das lbtivid,a,des ligadas ã Ele· Autonomo Fiera di Bologna" orga�

trfcidade. Teremos assim os Con nizara a Exposição Intei'nadonal

gressos da Associação Tcrmotecni de Aplicações da Eletricidade.
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0fensiua. pav� "libevt�v todos f)

Qomens da tevva do totalitar-ismeI

iWASIDNGTON, 2 '(V-A.) - o tencíosamente. ao Congresso

I
'

,

presidente Truman pediu ao ele, ainda, a extensão do pro' de.a única 'esperança de so fornecimentos prometidos pelos
Congresso a soma de ...•.•.. grama de auxilio militar a um ;)revivência da liberdade residia Estados Unidos ás suas forças
1.225.500,00 de dolaree para o segundo ano e pediu poderes pa-, na construção, entre Os Estados militares' mas o chefe da Nação
nações livres contra as forças ra a obtenção de fundos neces- Unidos e os países amigos, de não as especificou em sua men

programa de rearmamento -das eáríos 'para enfrentar a agressão 'urna poderosa força defensiva, sagem. Disse ele que .mctívos de
soviéticas e comunistas, visando, soviética. que <�provoque o respeito de segurança impunham segredo
"libertar todos os -homens da I Justificando o seu pedido, o parte da União Soviética". Mais em torno da forma pela qual OS

terra- do totalitarismo". Propôs I presidente Truman disse, sen de quatorze nações' aguardam os armamentos 'e equipamentos se'

j----=:----:--------
R á d i 0-5 A t I â n t i d a

Departamento de Saúde Pública
Hêls de, Junho - Plantões

3 Sábado - Farmácia Moderna
',- Rua Joã,o Pinto, 4 Domingo -

Farmácia Moderna - Rua .João

Pinto, 10 Sábado - Farmácia Sto.
Antônio '7"" Rua João Pinto, 11 Do

mingo - Farmácia Sto. Antônio
- Rua João Pinto, 17 Sábado -

_farmácia Catarínense - Rua 'I'ra

[ano, 18 Domingo - Farmácia Ca
tarinense - Rua Trajano, 24 Sába,
do - Farmácia Noturna - Rua

Trajano, 25 Domingo - Farmácia

Noturna - Rua Trajano.
O serviço noturno será efetuado

pelas Farmácias Sto. Antônio e

Noturna, situadas nas ruas João
Pinto e Trajano nO 17.
A presente tabela não poderá

alterar sem Iprévia au�,rização
deste Departamento.
Departamento de Saúde Púhli

d, em 5 de maio de 1950.
Luiz Osvaldo d'Acâmpora - Ins

petor ãe Farmácia.

Os figuinhos estão amadurecendol
CONViTE '

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 aos

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

----------------_.,,' '_

�-----�----------------------------------_,

I� ." tSCOS"'-�/-fli 0IIRA11TE TODO DIA

/,"'- nos VAPCJOS
"

'.'t. b'

\.

Companhia ' Telefonica,- Catari,nense
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
res assinantes para os seguintes dois pontos essenciais:

1°) Não tirar o fone do lugar, antes de ter a vista ou na

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

zumbido, pOl'\que isso lhe fará demorar muito mais a
sua ligação. -

A DIRETORIA

:"-

o N·D A S LONGAS E
Atlântida - O sucesso da técnica electrônica - Allântida - Super coastrução para durar mais - Atlântida - $«mi. natural- Alta sensibilidade'

Grande - alcance Otima seletividade VENDAS Á VISTA E A LONGO PRAZO

.. Rádios _' Electrolas Transmlssores-' -_ Amplifícadores

Atlântida Rádio
-

Catarinense LimitadaI
--------��----�----�--�-------------

Diretor tecnico WALTER LANGE Jr.

riam endereçados _ aos pai
aliados. A quantia principal
pedido, 0U seja, a somá de
bilhão de dolaras, será destí
da a conferir ás nações _ alia
dó Pacto QO Atlântico Norte
poderio necessário para erífre
'ar a ameaça de agressão, v
molha.

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

binete Dentário a rua Tenente .Sílveíra, n. 29, sala 1·
O consultório esta aparelhado para, atender todos 081,

casos da clínica dentária.
.»

\ Anexo, um bem montado Loboratório de prótese Den
.tãría, pará �onfecção de, dentaduras modernas e ponte'
agrilicas. 1..' ,

'

'AR! MACHADO
Cirurgião Díntista

DATI-L-OGRA FIA

METODOI

Moderno a Eticiant.

DEFENDA OS SEUS
PULMõES

Não deixe que a Gripe 01

Resfriado, Bronquites e rouqui DIREClol
dões ameacem sua saude! A Amélia M PigOZZI
primeiro acesso de tosse, tome
"SATOSIN" o poderoso antísé
tico das vias respiratórias

•

tonifica os pulmões, dá nova

forças e vigor. Procure I;lS far
"SATOSIN" elimina a tosse
Tosses e Bronquites.

(orrespon:fend I

Comerciai
Confere
Olploml

Rua General Blttencourt, 48
(Esquina Albergue Noturno)

·Aos coraÇÕes generosos. . . . .. . .

'ASTHMAN
, MODERNO TRJlTJlMENTO
) .•"

011 JlSMJI,'
� ,-TOSSES REBELDES,
s ,c

,
" BRONQUITES

téJlSMJlnCJlS .,' E '"eCRONICJlS

Aos co�a'ções generosõs ,e que nunca se cansam de fazer o bem, lr"

SOCIEDADE,DE AMPARO AOS TUBERCULOSOS POBRES pede uma"

prenda para a festa, "l'{OITES DE NEVE", a ter lugar a 30 de junhos
l1ia,s 1 e 2 de julho, defronte do Departamento de Educação, em be-'
uefíolo dos enfermos que não têm -recursos para se tratarem.

Os donativos podem ser enviados à Rua Vidal Ramos, 19; 'OU"

Avenida .Hercilío Luz, 53.
An tecípadamente -agradece

A DIRETORIA "'-

Rua Trajano, n. 31 Telefó:ae n. 1459
f

-
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"

de 1950 3

Simultaneamente
Tte. Moisés de Oliveira

3

Deflui amanhã o aniversário As 14 horas ÁS 17 e 19 %, hs.
'Sr. So�on Yieira

'_,
natalício' do noss� prezado con'l Yesperal Ghic� Sessões Elegantes

F,az anos, hoje, o nosso distín
t'

o

T' U" I 01- CINE PRODUÇoES FENELON -

•

S I 17'"
erraneo sr. te. moises (e l'

'

'to üO'l)terrâne,o sr, o on . «reira, , te ! P I" �'i'l', produtores de O HOMEM, QUE
. . .

I verra, pertenceu e a o reia lV. 1 i-

,;:liretol' da. Secretaria do Egrégio t • d E t d PASSA" e OBRIGADO, DOUTOR!".
.

EI' I'
aIOS a o,

''l'ribunal Regional , eítorat, cal" apresentam-nos ag-ora um filme roo
O aniversaríarete, que, pelos do-

"."0 em que dá Lodo o brllhantís- mantico musical considerado unani
'" tes de polidez e de, afabllidade
-ma da, sua inteligência ,e também ,memente pelos criticas tão bom co-

, que lhe exornam o carater, goza
,,a sua invulgar capacidade de t�a' mo qualquer outro procedente de

no seio daquela Corporação e da
.11alho . .

d d 1 1 d
_. L.vllywood!SOC'1-e a, e oca e gerais snnpa-

Desf-rutando na nossa sociedade CóLE - LOURfiINHA _ BITl'EN-
tias, será alvo, hoje, d'B,.jnequivo·

-de expressiva projeção, quer por
cas demonstrações de apreço e es-

COUR1' - En{ili�h�. BORBA em:

$,eu espírito clarividerrte quer por POEIRA DE ESTRELAS
Uma, às quais nos' solidarizemos,

-sua esmerada educação, às quais
. 'prazerosamente.

:ali,a cativante .afabilídade, o ítus-
FAZEM ANOS AMANHÁ

tre aniversár-io ver-se-á, hoje,
-sern dúvida, alvo de inequívocas
homenagens a que faz jus, por

:parte dos 'seus numerosos amigos'
;e- admiradores ,

'
'

.

Os que trabalham neste jornal
's,e associam, prazerosamente, às

l manifestaç,
ões

que, 'lhe, ,farãO 'P,'
elo

.decurso de tão auspiciosa data.
, Sra. Em�sto JÚÚe.r ,-
Deflui, nesta .data, 'o, aníversã

lfio natalício da exrna. sra. d.

°Rl1th Silveira de .SOUS!\! MeY'éil',
i' .,dignÍ'Ssima espôsa do sr. Ernesto
.

JMey:er, funcionário do Banco do

\Brasil, nesta capital.
'"

Sr. Vívaldo Garafa!is
Comemora, hoje, mais' um am-

-v1ersán-io najtaHo.io o Isr�. Viváld,o
. (Jaro1\jl.1is, �

funcionário ,do' Ba·nco

'Nacional do Co;inércio, filial des,ta
cidade.

RECHAL pE FERNANDO ROSEL DEDICADO AOS' COMERClÁRIOS O DEPARTAMENTO REGIONAL DO S.E.S.C. E S.E.N.A.C/CONViDA,OS COMERCIÁ'..
RIOS DESTA CAPITAL .P.ARA O RECITAL DE FERNANDO-ROSEL E SUAS BAILARINAS A SE REALIZAR AMANHÃ, DAS 19 ÀS 20,30 HORAS, NO TEATRO

... ÁLVARO DE CARVALHO, EM HOMENAGEM AO DR. LAFAYETTE BELFORT GARCIA" DIRETOR DO DEPARTAMENTO'NACIONAL DO S.E.N.A.C.
.

»<

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------�----------------------------------�

Hoje e amanhã,
DO 'passado

4 DE JUNHO

Emi 1641, em Belém do Perá, fa#
leceu o Capitão Pedro Teixeira, cê
lebre pelas vitorias alcançadas no

Amazonas e pelas explorações fet

tas no grande rio, contribuindo
-

pa
ra o seu desbravamento e coloni-

RITZ ODEON 4) - GOS'fO DE MEU
DO ... ÀS VEZES! -

Comédia
5) -- Lutas ... Sensações, .. Tal"

cidas...
_ .

Abam alas... que aí vem ...

HOPA,LONG CASSIDY _ em

VAQUEIROS DE Ltl/:'ROVISO
Com: Wrilliam BOYD

MARI-Vida· eocíal Oi n e - D i á ri o
1\n iversár ios

tana:
�

o jovem Altamíro B. Moreira,
serventuário '_da nossa colega '''A

Com: Darcy CAZARRÉ - Celes
te AIDA - Irmãs AVELAR -

H'ebe aUI.MARÃES -' Ciro MON'
1'ElRO -, Trio GUARÁS - OS
CARIOCAS _ Déo MAIA _ Valery
MARrl'IN8.

Sôcos e pancadarias, " Persegui-
, zação:ções: .. Tiroteios!

'

Preços:
_ em 1687, MaUas da Cunha as'

Cr$ 3,20 e 2,00 sumiu o Governo do Brasil;
-

LIVRE _ Crianças maiores de
_. em 1852, 'as tropas do Brasil

5 anos poderão entr-ar. que fizeram as campanhas do Esta'
, \ do Oriental,e de Buenos Aires, re-

..

RiTi .:_. ::s, ��: ·1·8.3� �. 2�:3'Ô i;'s·.· gi',es,saram �9 terrítorto brasileiro,
"

'pelo Jaguarão:Sessões Elegantes
,

- em 1880, foi contratada a
Um drama de fé, heroismo e ali-

construção 40 edifici-o' destinado a

escola da :sôciedade Auxí liadora da

Instrução e ofer-tado pelos Barões
de' Vergueiro e de Emhar-:
- em 1881, em Pelotas, no-Rio

Grande do Sul, -íoi inaugurado o

can:fI de Seitiá.

negação!
Perseguido como um cão só por'

que ousava acreditar em Deus, só
Grandes atrações musicais, .tais mente uma pecadora teve a 'audá

como: MORENO EXTRAORDINÁ- cia de estender a mão, àquele ho
RIO _ ALGODÃO - TICO'TICO mem cuja fé procuravam destruir
NO FUBÁ �'BAHIA -'- RUMBA 'pela fôrça!

.

,

Gazeta";
� DANÇA ÓRIENTAL·- DÓCE Um filme que é na realidade o

_ o menino Edgar Schmidt, fi, VENENO� CO�TRASTE - BONE· dominio da g.raça divina que eleva

lho do casal Dílermando e Cora CA DE PIXE - QUANDO PENSO aó' herolsmojlo martírio, a f'ragí- Em 1641, foi embarcado na Ba-

Schmidt. NA BAHIA - VO-CÊ QUER CA' lidade humana! hía e remetido ,preso para Lís-

VIAJANTES s : SAR CQMlrGO? - TUDO ISSO É DOMINIO DE lURBAROS boa o Marquês a'e Montalvão, de-

Pre], Oscar Rodrigues da Nova . BRASIL - DEVOÇÃO À BAHIA Com: Henry FONDA _ Dolores posto do cargo de Vice-rei do

Vindo de J03(_'nbfl, onde, com
e muitas e muitas outras. Del RIO --'- Léo CARRILO _ J.' Brasil;

1
.

idênci
.

1
. Líndíssímos bailados com EVA CA'R,ROLL NAI'SH. em 1837, no arroio Santa Bar'

, c ,arlVl enCIa e mvu gar operOSl'" '

dade dirige os"'destinos daquele LANTHOS _ Floripes RODRI- No Programa: houve uma sedição militar das

GUES Gilberta a Cl'GANI' tropas lusas do General Avilez,
próspero municipio, esta nesta ca:

,.

_'; 1) - O Esporte 'em Marcha -

NHA . Rauí DUBOIS
'

exigindo a demissão do Ministropital 'o sr. "Oscar R. da Nova, di-'
� . Nac. - "I

nâmi-co Pref'e,ito. Romanc-8-... Comédia.:. l\fusi- . 2) Metro Jornal _ Atualida- Conde dos Arcos, <O que s,e deu;
f> U f'l t 'd' erh 1824, nasceu em Minas Ge-

O distinto visitante vem r.ece,
. "'as .... - mIme que em e !lU' des,

bendo em nosso meio QS cumpri, do! Preços-: rais AgostinllO _Marques Perdi-

Willy Kersten mentOls dos seus numerosos ami' No Programa: Ás 16 hor,as: Cr$ 6,20 e 3,20 ,gão Malhei-ros, vindo a �alecer em

Faz anos, hoje, o sr. WiHy gos e admiradores aqui re,siden- 1) --:- A Marcha dá Vida - Nac. Ás 18% horas': Cr$ 6,20 (Unicü). 3 de junho de 1881;
'Kersteh, ,chefe da Secçãü do Pe\. tes, inclusive -os noss-os. 2) Metro Jornal _' Atualidá, Ás 20% horas: Cr$ 6,20 _ 3,60. em 1827, o então, Major Luiz

�oal da Diretoria R,egional do's des. ODEON _ ÁS 13% horas Alves de Lima. e Silva destroç,ou
c'{iorreios e Tel,é,grafos . TINTAS PARA IMPRESSÃO Preços: "um Corpo de Cavalaria OrientaJ,

_ Vesperal das 1110ças
D. Luci Garcia Gonça]v!es C O T TOM A, R Cr$ 6,20 e 3,21) _ Cr4i! 6,20 e 3.20 1) N t" d S N' ·em Morono, na.g proximiaades de

«
'P _ j o lClas a' emana _ ac.

Completa, hoje, í'ma-is uma efe· '_,___ Ás 19% � Gr$ 6,20 (unico) II Montevidéu;
,·méride nat!alícia a exma. sra. d'- DR. I. LO'BATO I1IL,U'O "LIVRE"�' Crian'ças maiores Ú,DEro- TE MEU -AMOR em 1837,

.

no arroia- Santa Ba.r-

'Luci Gareia Gou]art, digna 'espõsa [de 5 anos, poderã,o entrar nas ses" bara, o General ,sebastião Barre
� wm

<do S'l'. José Goulart, alto funcio'
'

, , sões diurnas. Rex HarrisoQ, Linda Darnell e
to -foi surpreendido e derrotado

,':uá:rio do Cõlonia SanlalH. DoençrasUdao�CrêUlhoLOressPiEratório , ................•.'... Rudy Valee pelo General Bento Riibeiro. a

"FAZEM ANOS HOJE: ER ROXY - Às 14 horas: III serviço dà revolLição dos farra

A sra. ·Maria Sofia N;egrão, es Cirurgia do Torax 1) - Jornal da Tela - Nac. DE AMOR TAMBEM SE MORRÉ pos;
'pôsa do dr. Negrão, 'engenheiro; Formado pela Facul.dade Nacio- 2) - Um sensacio;ual e ele1rizan'" com

' ·em 1843, em Alegrete, no- Rio
- a sra. Cora Gonçalves Schmidt nal de Medi.cina. Tisiologista e te "western" repleto de lutas e Charles Boyer" Joan Fontaine' Grande do Sul, o General David

,·.espõsa do sr. Dilermando Schmidt, Tisiocirurgião,do Hospital Nerêu torcidas: Alexis Smith.
- Canabla:rrO" foi re'P�Jido pelo Co·

funcionário da Dir,atoria da, Justi Ramos. Curso de especialização O FlI;ÃO DF; PRATA

I
Preços: Cr$ 5,00 _ 3,20

rónel Francisco de 'Arruda Ca·

'{)a" Educação e ,Saúde; , pela- S. N. ,T. Éx-interno e Ex- Com: William BISHOP e Gloria "Imp. 10 (DEZ) anos". mara.

- a sra. Juçá Dias Peixoto, eg, assistente de Cirurgia do Prof. HENRY.
'

André Nilo Tadasco

:.pôsa do sr. cap. Vir'g'ilio Dias, re Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio). 3) _ Eis de volta "Hopalong
..

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

formado da Polícia MiJi.tar; Cassidy" - em ROXY _ ÁS 19% horas. Orave O estado do
-

o sr. Dante FilomenrQ, sócio d� Cons.: Felipe Schmidt;:58 VAQUEIROS DE IlI1PROiTI81J/" i _ Programa Colosso -

lJirma-Filomeno & Cia.; Consultas, Idiariamente, Com: WlÍlliam BOYD 1) _ Cinelaudi;;t J-o-rnal _ Nac. marechal 8mut::_
o sr. MaOOeI Prudênci:1 :Meu' das 15 às 18 horas. 4) - Continuação do seriado: II

-des, funcionário ·público es·tarlual; Res.: Rua Durval Melquiades, I VINGADORES DO CRIME ODEIO'-TE MEU A'MOR PRETORIA,3 (V.A.) - Os meios
- a srt'a. Carmen de Oliveira, flm, 28 --- Chácara do Espanha Com Henry TALBOT com informados anunciaram que o

"ci-o-nária dos -Correios e Telégl'a
IS8,oto d,'e obr,.eg'8p.O--eS

9° e 10° episódios. Rex Harrison, Linda Darnell e marechal Jan· Christian Smuts es-

l) 'tos;' y 5) _ Aventur.as inesperadas num Rudy Valee , tá graV'emente enfermo.
- o sr. Jae! UliSiséa,. da, firma

I et
- • ambIente de terror! III ACI'eseeI�tar,am que o el!tado de

-',[rê Ulisséa, desta praça. O ., 81 or eOIl mais INICIO, do colossal e movimenta' ATO DE VIOLENCIA saude do eX1primeko min;istro ,
Sr. :Manoel Farias

d 65'
do seriado: oom muito mais grave do que indicam

A 'erf:eméride de hoje consIgna n e
,,',

aDOS O MISTERIOSO MR. M. Van Heflin, Robert Ryan e Janet os boletins médicos.
',aniversário Iliatalício do nosso pre' RIO, 3 (V.A.) _ O sr. Oiiveira ' Com: Richard MARTIN e Pam�- Leigh., ,

• .zado ,e estimado conterrâne� sr. Castro, do Tribunal Regional dó IlVBLj\KE
"

" Preços: Cr$ 5',00 _ 3,20
Manoel Farias, eompetente r;hefe Distrito Federal consultÜ'll aqllel� 1° e 2° episódios '''Imp 14 anos'"

,das oficinas da Inipr'e-nsa OficiaJ orgão sobl'le 'as olbrigações do cio Preços:
.

.. . ::................ ..

-.do Estado. dadão que, tenha mais de 65 .anos ·Cr$ 4,20 e 3,20. [MPERIO (Estreito) - ÁS 15 h8.
O benquisto nataliciante, que fl d,e idade, ficando ,esclareüido, co Imprópr:_io até, 1 O ,�nos. I

1)essoa de noibr,es pr,edicados e de mo d'e-termina a lei, que os elei- .. .. .........• VINGADORES DO CRIME
incomum di�tinção, será alvo, por toraes que tenham ultrapassado' ODEON - Ás 10 horas 90 e 100 Episódios.

. êsse motivo, d'e expressivas home- aquele idade, não são -obrigados .. Colossal Matinada _II
nagens dos seus amigos e admit·u a votar, mesmo que tenh,m fun' 1) _ Ü Esporte em Marcha �

I
O MISTERIOSO MR. M

'dor.es, que formam grande númé- ções públil'las, lpodendo também Nac. 10 e 20 Episódios,.
'"1'0. se furtar ,à prestação dos servi, 2) Atualidades Warner Pa' III

Os de "O Estado", qm. muito ços el-eitorais, como funcionários' thé - Jornal. I' RUMO AO MEXICO
"() a.dmiram, o ,cumprimentarn, de'5c' 'em mesa receptora ou junta apu- 3) _ CABO HATERAS com

,jando-lhes felicidades. radora. Short colorido Gilbert Roland.

$o�t60

"A sra. Otilia Luz Mannebach,
viúva do saudoso conterrâneo Ogê
Mannebach;
- -a sru, Rodelrnira Wanderley

Santana, espôsa do sr, João San'

5 DE JUNHO

....:-..---.--......-..-......
- .....-.-...-.-J!-

. .----.-.•---...

IV

VAQUEIROS DE IMPROVISO
com

William Boyd. "-.""
Preços: Cr$ 4,20 -- 3,20
"Imp. 10 (DEX) anos" .

Ás f9'h horas.
DE AMOR TAMBEM SE MORRE

com

Charles Boyer, Joan I\ontaine
Alexis Smith.
P,reços: Cr$ 5,00 (Unico).
"Imp. 14 3)nos".

"

..� 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 '4

�BAILADOS CONCURSO DE TRAJES A CARÁTER COM LINDOS PREMIOS AOS MAIS ORIGINAIS�, MES! CR$ 50�OO
NA SECRETARIA DO CLUBE 12 DO DIA 10 EM DIÁc�TE�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR� ANTôNIO MODESTO
., Ate_de, diàriamente, no HOlpital de Cuid.d.

. 1. -I
.:-�..-�.:-ç ,.·,&-..t-_

-

..---_.,,--'......,_.._-.-..-_,.--_.-:----;--&.,._·.w:- ';\41 ..""

. Dr. Lins" Neves
PiNtor da Matern'dade � médieo .0

(Hospital de Caridade
a.JNiCA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

1}�ÓltiCO,_ controle-e tratamento

�aUzado dll gravidês, Diltor

.h'lil da adolescência e da menopau

tIL Pertubações menstruais. i 1�'"

tIlaÇ6ea e tumores do aparelho geni·
-tti fem1nino.
Operações do utero, ovários, ,trom
..... ,apendi,ce. hérnias, varlsel, etc.

1L,!:nIl'lÍa plástica do perineo (ru
_ui
t..'SSISTENCIA AO PARTO E OPE-

RAÇõES OBS'Í'�TRICAS
,...oças glandalares, tíroíde, ová

ÍIot. hillopiBe. etc.)
.f.wzrbios nervosos - Esterllidatlca
.. -Regimes.
[:MI.UltÓriO R. Joio Pinto, 7 :_ 'leI.

1M1 _

aNid. R. 7 de Setembro - EdU.
f!;r.u e Souu - Tel. 84ft.

Dr. Newton d'Avila
Dnrgia geràl - Doenças d. SeJlla�

raa - ProctoJogia
c

Eletricidacíe Médica
�Daliltório: Rua Vitor Meirelel n.

• - Telefone 1.307.
Consultas: ÁS 11.30 horas e • tal',

Ih das tõ-horas em diante
Residência: Rua Vida! RaÍnOI D;

fi - Telefone 1.422.

Dr. Guerreiro da Fonseca
EspeeiaJist&

.'dleo - Efetivo do ,Hospital, de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operações
Residên.cia: Felipe Schmidt, "

- T-elefone: 1.Q60 -

J:oDswtas: Pela manhã no HosoUal
II tarde: Rua :Visconde de Ouro
Preto n. 2.

.'

Horário: Du 14 ás 17 horas.

Dr.Milton Simone Pereira
Clinica Cirunnca

lIoleetias de -Senhor••
�-

CIRURGIA GÉRAL
:18oa Serviços dos Professores Bene
;(Ut.'lo Montenegro e Piragibe No-

,

. gueira (São Paulo)
100uultas: Das U ia i7 horas
'Ra F.ernando Machado, 10

Dr. M. S. Cavalcanti(
Cllnlca excIasiyamente da Iria....

Itua $a1dallha JIari.... 1.
TelefODe M. .7'2

/

ar. Polydoro E. S. Thi.go
lIM1eo e ,.rteln

.. Boepttal de Carf,dade de Flo
rianópolis. �istente da

Maternidade
Joençu dos órgãos íntemoe, "Je'
eíalmente do

-

coração, e vasol
1

.lcençu da tiroi11.' fi! demai. aluo
dulas internas

;l1il!e. e cirurgia de senhoril' "".
Parto!

"1SIOTERAPIA - ELECTROCAR
OIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
iOIURIO DE CONSULTAS: :
Diàr1amente das 15 às 19 ho-

ruo
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles D. l'
Fone manual 1.703

RESID:!NCIA:
Aven!dR T;-I.·rr:püwl;!t! n

Fone manual '"

;Or. Roldão Con,oni
CIRURGIA GERAI. - AI,TA CI·
RURGA - MOL�STIAS D. s.

NHORAS - PARTOS
.ormado pela hcaldada c1e 11841·

ata da Ua1nnidade c1e Sio Paulo,
onde foi' a8li8�nte por '!'ário. 1IIl�I'.dlI
/!lerYiCO Cirúrgico do Prof. AIlJie

c.n-lIà R..
Cirar&rla do e5tllm&lfo • YiaI àteala·

real Intestinos delgado e areMO, tlMII·
ae, rins, próstAta. bexiga, atero,

,

eririoe e trQUlPU. Varlcocele, JaIdni.
eele, varizea e hetaaI.

Cmuulta.: Da. 3 ii 5 boràa, a ru
.ellpe -Scbmidt. 21 (altDe da Cua

Paniao). Telef. '1:59'
'

-

aealdéDeia: Rua ElteTetI ]aalor, 110;
\ Tel,". M. 164 ' .

_...

Dr. A. Santeel.
(Pormado pela Paculdade ft.�o
Dal de Medicina da Universidade

,do Bruíl)
- IUd1co PQr concurso da A8é1Jt�D·

ala • Psicopatas do Dliltrtto
. Pederal

h·interno dr Hospital PslquU
trioo e liot:anlcômi,:; Judtc1l.r1o

da Oapital lPedera! -

b-intemo da Santa OaS8 de 111·
eer1córdia do Bta de, J!lnelro
OLfNIOA JaDICA - DOBNQ.Aa

NERV08A8 ,

Oonsulttlr1o: Ediflcio AmtlJa
.eto - 8alll I.

Besld&ncta :

Avenida Riu Branco, 144
Das 15 AlI 18 bor..

Telefone:
O,onsultório - 1.na.
Besld&nc1a - LlOS.

O Doutor Clovis Ayres Ga:na,.

Juiz de Direito da�Comarca de

Tijucas, do Estado de Santa Ca

tarina, na forma da I-ei etc-

Faz saber aos que o presen
te edital virem ou dele conhec,i
mente tiverem, expedido nos au

tos de ação executiva entrtlpar
-tes como exequente João Romão .

Sardá e executada a firma "In

dústrias
.

Reunidas Rosa SIA"..
'que se processa perante êste.
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 descrito com sua

respectiva avaliação, pertencente
. á executada que será levado a pú
blico, pregão- de venda a arremata

ção, a quem mais der e maior lanço ,

oferecer, no dia 30-6-p.· ás lO'

I horas, no local em que se rea-

: lizam as vendas em
. hasta PÚ-

IiJJIEm§[Eª-iªª�ª-iªiE�elE�emilii§mªei5�5!E�1!J I bl�ca .determinad�s. .

por
.
êst�

JUIZO, Ui porta do edificio da Prefei- ,

I tura Municipal. Descríção
"

dry

moveI que .será vendido em

leilão: - "Um tear marca �'MaI- ..I

bú" 3-T, sem ser usado, com tn-

dos OS seus pertences. avaliado

por Cr$ 22.000,00 (vinte e dois
mil cruzeiros)". E para que chegue
410 conhecimento dos interess�
dos e ninguém possa alegar
ignorância. mandou expedir ()

-')resente edital que será afixa
, do na sede dêste juizo, no lugar
do costume e, por cópia, publi
cado uma (1) vez no jornal "O

Estado" de Florianópolis na,

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, contere
e subscrevi- (a) Clovis Ayre-.s
Gama. Juiz de Direito. Está con

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

Data supra

O W,.'sc!ivão: Gercy dos AnJos-
flNTAS PARA PINTIJRA
'e O T T O -M A.R

DRA. WLADYSLAWA WOLOW�KA MUSSI
e

DR. ANTõNIO DIB MUSSI

Dr. Mãr-ioWendheusen ,

",.... ..6dica de adulto. e Iria....
,i/;;

aoa.ultórto - Rua Joio Ptnto. II
Telef. II. 16'

OIaaalta cl,u • Ia II .....
....... : _J'eIiM � ....

rr..... III

Médicos

'Cirurgia-Clínica Geral-Partos

,

Serviço eompjeto e especialisado .das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e trs-
, tamento. .

"

COLPOSCOPlA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas eur.tas-Eletrocoagulaçlio-,
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, na 1, 10 andar - Edificio

do MontepiQ.
Horário: Das 9 ãs 12 horas ,;_ Dr. Mussi;

Das 15 ás'18 horas - Ora. Mussl.

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

,. ... r�éÓMPINmr"mlNÇA·&�DA�liAmr,;;...�""·�
Fundada "em 1878 - Séde: BAHIA

mC-NOIos E TRANSPOR'fES
Cifra. do &lao4;o 'e'19"

CAPITAL E RESERVAS Crf
Responubildadea ....•• •.• • •• • •.•.-. • Crf
Receita •. • '. • • • • • • ,Crf
Ativo .......•.....•........•. -....... CI1
Sinistros pagos DOS óltimos 10 -anGa .•.• Ct�
Responsabilidades ••••..•.•..•••••••• Cdt

Diretores:

Dr. Pampbtio d'Utra Freire ,de Carnllao, Dr. Franelaeo _de SA,
AnIsio MassoITa, Dr. Joaquim Ban:-eto de Araújo e Jos6 Abre••

,

� .t"&�-& & � "&.& � �� _ w,,..._ & _..
w
..w..:-"::_..

w ..._,

80.900 Cl06,30
6.978.41}1:755,9'1
"7.053,245,3�
142.176.603,80
98.887.813,50

7t1.78CU01,sOIl,20

Dr. Paulo Fonte.
r ClbBo j opend...
1WiaIt�: 'RfIa Vitor 1(.......

, rI'elefou: 1.<105
Qlualtu _dy 10 ... 12

-

.. dq 14 Ia
UI ....... mi.idêacia: Rua Bl_

Ill. - Telef""", 1.�

o 8ahão

TOR;\N

, [

s s e e SOCIAL:

PO�:rO ALEGRE

RUA VOLUN (ÁRIOS '�A PÁTRIA N." 68 • 1.· ANDAR'
CAIXA POSTAL, 68S - TEL�FONE 66411 : TELEGRAMAS: .PROTECTORA>

Agencia tleral para 8to. Catarina
Rua Felipe Schmidt,' 22-Sob. "

Caixa Postal. 69 • TeJ "P,oteclora" - FLORIANOPOLIS,

Juizo de_ Direito da
Comarca de Tijncas

I Edital de leilão, com o prazo
de vínte días

fEFIDI'S, REt:MATISMO E
PLACAS SIFILITICAB

Blixir de Npgoeira,
M.diClocõo CluziWu DO tl'ato.rnent '.

da .1WiI!

Transporta. regular.,. d. carga 8 c'C fêrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOiI 10111
[nfol'magõ•• oomol Aqant••

Plorienópolil - C.rl·311 HoepckeS/A - Cl- Tetetoae 1.212 ( Ea:i. teles·
São Prenci.co do Sul-Carlo'l Hoepcke S/A -CI- 'l'eleloae 6 'dJJ ��MACIt

---_ �._.__._------.-

A ROtJPA
�
-, f

BRANQUISSlMA

"VIR<iEM ESPECIALI ADE"
CIA,WETZEL INDUSTRIAL-JOINVfLLlTI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4-Cocktail Dans8nte, das 9 às 13' bs. Dià 7,- Onarta-feira - Soirée Mignoo das 19 às 22 bs.

íícíari« dos
. MU!1icipios
DO SUL·RIO

oll1unica'nos a Sociedade Mé-
.•Odon1Plogica e Farmacêu
do Rio do Sul que, após con

ida e movimentada sessão
izada a. 21 do corrente, foi

t� a primeira Diretoria que
rá os seus destinos durante
riodo de 19'50 - 1952, rícan-
assim constituída: ,

residente: Dr, Alfredo Ciniel'

ice: Farm. Emílio Odebreehet
eeretário: Cirg. Dent. Jai
Dorigatti
ice: Farm. Guilherme Gem'
a

esoureiro: Farm. Viriato AI,
García"
ice: Cirg Dent· Afonso Mar'
Reuter
rador-; Dr. Nelson Comine
da Racha
ibliotecário: Dr. Hernaní
nra de Oliveira.
s- solenidades da. posse efe'
r-se-ão no próximo dia 4 de'
ho, no Clube de Caça e. 'ti
Dias Velho, num grande al
ço de congraçamérrto, no qual
arão parte, além dos aSSo

dos e exmae. esnõsas. as au

idades. a imprensa e o rádio
ais.

stão assim de parabéns OS
hores médicos, odontólogos e

maeêutícos do lVo do Sul, pe.
undação da primeira socíeda
médica que surge no Estado
·aberrs. que se estendem de
do particular ao ilustrado fa
ltatívo. Dl'. Alfredo CinieHo,
e vê agora transformado seu

vado e nobre ideal em esnlên
a e 'útil realidade.
io dó SUl; não resta a menor

vida· pelo trabalho perseve
nte de seUS filhos e: àaiantado
el cultural de sua gente, es
fadada a' grandes empreen
entes e a 'figurar. portanto,

m justo e merecido destaque,
concêrto .das; principais co
as Catartnensss.

(Do "Jornal da Semana". de

'5'50)

ASE ·AEREA
<,

Comparecimento
'de civis

Estão chamados a compare
r á BasE) Aérea de Florianó
!is, para tratar de assunto
seu interêsse, OS, cidadãos

aixo: Walmor Gomes Soares,
svaldo João Silveira. WilSon
Silva. Newton InnOcellci.o

aves de Souza, Luiz Manoel
ardcso; todos da clas.:\:! de32· Claudio Gomes Jardim e
rdelino ViCente. ambos da
asse de 1933.

Dr, (La�NO G.
GALLETTI

ApvÓOADO·
t)

Crlrna a o�".i
Oflatltut!iião ,b Soclodadll'
NATURALIZAÇÕES
't'ituiol Declci!l'otól'ioll

E,critério 8 R�iJld:mclC!
�U\"l Tl.l'lld!ii�tl!l. �l.
FONE •• ll!ill8

Florianópolis, 2 de junho de 1950.
José Toteniino de Sousa

Adjnn(o do Secretdrio

WASHINGTON, 2 (V. A.) - Desmente-se categõticamente no "De

partamento de ·Estado 'as notícias recentes,' ianunctand., que a� duas

notas soviéticas, pedindo quero Imperador Hírohito fôsse levado pe

rante uma Côrte Ir]jternacional como crhninoso de guerra, ficarão sem

resposta, e acrescenta-se que essas noticias provém de êrro de. inter
pretação. ,

.

., r

Pelo coutrárto.. afirma-se que o govêrno norte-aener icano rejeitará
r'entro .. em breve, puni e simplesmente, as duas. notas, corno infunda
rias e r·e'presentançlo manobra doa propaganda soviética.

'. Pàra o Figado 8 Prião de Ve.ulre
PRISÃO DE VENTRE .•

.

PILULAS DO ABBADE MOSS
As vertigens, rosto quente, falta de ar, vômitos,

.

)ntciras e dores de cabeça, a maior parte das

vezes são. devidas ao mau tunctonamento do.

aparelho digestivo e consequente Prísão : de

Ventre. As Pílulas do Abbade Moss são. indica

das no. tratamento. da Prisão. .de Ventre e suas

manifestaeções e as Angiocólites Licenciadas

pela Saude Publica, as Pilulas do Abbade Moss
são usadas por milhares' de pessoas. Faça o seu tratamento

.

com o uso das pilulas do Abbade
,

Moss.

COMPANHIA
INTERNACIONAL.

. DE
CAPITALIZAÇÃO.

Sorteio do mês de Maio
de 1950

COMBINACÕES

R
G
K,
M
,E
X
8
II

v
S
R
V
G
C·
M
R I

!
Escritório à Rua Conse- I
lheíro Mafra 122. - Nesta. I

. • i
InspetorIas e agencIas nas'

principais cidades do
Estado

Fonte ,da Vida, ineruia e Juventude
.

Com o �dvento de novas pesquisas e standardízação dos proeessos.,

biológicos, puderam os sàbios dJir à 'humanidade
.

os meios de defesa

eficientes e "seguros contra todos os males 'lia velhice, O" estudos atin-:
giram a tal adiantamento que os médicos. já chegaram a um resultado

positivo' para impedir o envelhecimento. prematuro e mesmo, combater
todas as manifestações de senilidade, Ja.is 'éomo _debilidade nervosa,
frieza, ii-rltabilidade, insónia, melaUl';jlia, memoria fraca, cacoetes e ;le� '.

pauperamento orgânico, C.011'. '.0 auxilio do' moderno . preparado Gotas ,"'I
Mendelinas, cuja açãc: eficiente todos proclamam; Gotas Mendelínas, fi,..

xercendo pape] 'preponderante no sistema nervoso do homem e da mn•.
lher tê��l ação decisiva, restaurando e ,_-estiniulando o sistema nervoso

I ri:: ambos os sexos Gotas Mendelíuas, �nçi�pt� f<'>���� ínq.!;�üâ, f9it�,
de plantas raras adaptadas para Os nossos 'dias agitados e febrls, é hoje .r
mais generalizada e'popul�r medicina contra os males da velhice r de
senilidade. Distribu1dores Araujo Freitas Cia. Não sendo encontrado
nas farms. e. drogs. do local, enviam antecipadamente Cr$ 25,00 para (l

I
end.: Teleg.: "Merrdelínas" Rio, que r-emeteremos, Não atendemos pelo
reembolso.

s >,

)

lrmandade du Senhor Jesus dos Insiste a Russia DO jUlgamento de Hiroit·o
Passos e Hospital de Caridade

Corpus Christi
De ordein do Senhor Irmão Provedor, tenho a honra dy convidar

os Snrs. Irmãos e Irmãs, para comparecerem quinta-feira, dia 8 do
corrente, às 15,30 horas, na Sacristia da Catedral Metropol itana,
a-f'im-de revestidos de balandraus e fitas da' 'nossa Irmandade, e à
mesma incorporada, tomarem parte no !préstito em honra a, Jesús Sa
craanentado .

Donsist1rio em

-f
r

.'.

I
.. -,,-.-. _.

EXP08i�ão de, máqui
nas de encadernar

."

-, I
o cão desconfia dêle... e a
dona do cão também. Que pode
esperar um "cara';' que não �.
gosta de se barbear? .,;.K.i.;#r'

LONDRElS, 2 (B.N.S.) - Anun
cia-se que os Iabricantes ingleses
receberam encomendas calculadas
em 250.000 libr-as esterlinas dos

I
compradores estrangeiros que visí
taram a Exposição Internacional
de .Mál{ruina� de Encadernação,
realizada recentemente nesta capi
tal.

Informa,se. que foi- a primeira
exposição de sua índole a realízae
se no Reino Unido e que' se rooe

beram pedidos dos ��tados l;Jni
dos, Canadá, Holanda, Frànça, Itá-.
lia e índia.

Milita. felidd.tI" ,816 ldIJelllliil_
to de III<3l1 filhinho 1

MI.t:�. eh $squeçL; qlls • ..Huu
,HeSc;,llh ,ara Il !I!'i'1l! "PIMPOLHO"

, f. 'v'm� e3denl!!t.� �� CItlID!TC
___________ I!ltJTUO ·PR8DUL.,

.
,

1

•• •• • o •••••• •• •••••• •• • •••

. ,

Despertou enorme. interessse �en'
tre ,os compradores uma máquina
que imprime quatro mil cartazes
d.e qUJalquer tamanho em varIas
côres. numa hora, a qual s'e afirma \

ser duas vêzes .m'ais rápida do que
'.

quarquer outra.

.
,

;
..
�"""' I

I
I
1

"",.

SIM, GILt.Err� AZUl'

Foi para casa e barbeou-se,
Agora, que sorte! Até a pe
quena, está caída por êle. Apro
veite tal.Iição. Use cliària.meitte
a lâmina Gihette Azul; Custa
menos porque dura mais.

"

geAI 8AQ8éAIJO ?
MINTO COTADO!

:".-018

A asma _não respeita'
sexo nelll idade

Até hoje a cieneia ainda não encontrou remédio positivo para evi
tar a asma. Diversas são às causas alérgicas' desta tão generalizada
eIÍfe�mid3de e com o decorrer dd tempo, maior se torna o número d,e
sofredores em·_todo o universo. Grandes são as eontroversias sobre a

verdadeira causa, exigindo a ciencia testes dispendiosos, inacessível"
à bolsa dos menos favorecidos.

Um notável médico inglês; porém, após arduos estudos, conseguia
l'eunir algumas plantas de efeito terapêutico seguro eficaz ,uso genera·

I !izado na farmacopéia, lançando no mercado um produto de fOfifiula

I si!l1lples e sem contra-indicação, para ser usado, por criança ou\.adul
to, sem a mais leve inconveniencia. REMEDIO REYNGATE - as go
tas (file dão alivio imediato .às tosses rebeldes, coqueluche, ansias, :lsfi
xia, cansaço, chiados, dores no peito, r,ealiza com apenas um vidro de
uso. um tratamento completo ..REYNGATE, a salvação dos asmático", é
um preparado feito exclusivamente de vegetais e por este motivo de
efeito rápido, positivo, além de ser de preço módico, ao alcance de to-
d�

.

Distr.: ARAUJO FREITAS. Não encontrando nas dfogs. e farms. do
local envie antecipadamente (Cr$ 25,00 pelo Elld. Telegr.: "lVIendellnas",Rio, que remeter,em.os.

••••••• 1..__ • ••••••••••••••

DR. FRANCISCO CAMAIU.
NETO

, Advogado
Escritório: Rua Felipe Schim1dt
21 (sobrado) (Alto -da casa ,"0
parajgo") \.'

I

Residenda: Rua Alvaro de Car..
"alho. 36

Florta.'16polá

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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b ú" �erí an a I aa mar o·e, e ama0 ã
o novo ((skiff» que vem de enriquecer o galpão - do Clube de R.. Aldo Luz, será lan
çado aó mar hoje pela manhã, após as solenidades do benzimento e batismo, qt1e se

verificarão na sêde do clube alvi-rubre, com a presença de altas auíerídades. Q. barco
-- receberá o nome de «Dudú», em homenagem ao, esforçado primeiro

mandatarío do clube sr. Alcides Rosa.

. Eotre DÓS -o plarer
Amouri .

Procedente de Joaçapa che
gou há dias a esta capital o co
nhecido atacante Amauri anti
go defensor do Caravana do An,.

. onde formou com Sanford e Leo
nídas um dos maís poderosos:
trios atacantes do Estado. Pr�
sentemente no futebol de Joa
çaba, onde defende com gran
de destaque as cores do Atlético
Amauri veio à ilha em. visita aos

seus parentes e amigos que
são em grande número.
Ao jovem e futuroso craque

almejamos felicidades junto aos
seus.

-

Avaí X C. A. Cua�aftí
O choque amistoso de hOje à,larde.DO estádio da E�C.D�I marcaodo

.

a estréia do novo "benjamin" da primeira' Divisão.
.

r

De todos os clubes que con- Isaías, Aníbal. Juca- Orlando"
correrão ao. Campeonato. ne Pro' Frederico. Acíolí- Lebeta. lbío.·
fissionais da .cidade.· um apenas Moacir, Jaime e Vitor. jOgadOrell

6 ainda não se apresentou êste que cumpriram destacada atuar
ano: o Clube Atlético Guarani. ção no ano .-. passado e 'lua;

� campeão amadorista de 49· estão em grande forma paira eu-

Promovido á la Divisão. pelo frentar (} esquadrão. "azzurra";••
feito 'acima referido, o símpátí- formado por Adolrínho.. Fat.éco:

Dire<:io de PEDRO PAULO MACHADO co grêmio tricolor fará. hoje. O e panda; Minela. Boos e Jair;
--------.-----------::----::--------------'----/----- seu debut entre os clubes da di' Benteví, Nizeta. Niltlnho. Beti-

- Do'm-Iogo prox·IIo a· Irimeira regala da F. 8. - S. c. ;���� ,�������,al� ���í�t����ca;. nh�o!:a;;�liminar jogarão os
II peão do Estado· quadro suplentes dos memos'

Atlântico; 7 - Martinelli.
Uma boa partida assistiremos clubes.

Domíngo. próximo. efetuará re- remo. constítuta atração maior 40. páreo - 1 - Ríachuglo: 2
dentro de algumas horas. nome- .;:;-==......=-==-:;:=0;......;;;;;;;;;0---

cem-fundada Federação Aquá I: em nossa terra- - Atlântico, -

'nageando o ,prefeito Adalberto Waldir de OliveiraÚca de Santa Catarina a sua prl:
,;

�odas guarnições treinam há 50. páreo - 1 - Aldo Luz; 2 Tolentino de Carvalho. �.autostneira regata a remo. Em todo mais de um mes e se encontram kiachuelo; 3 - MarUnelli. O Guarani apresentar-se-á com 11I> Estado só se fala na granáiosa
I
em forma e dispostas a empre- 60. - páreo - 1 - Martinelli;

N IM· M b d Deixou a direção da secçãe�om'Petição de domingo. AlélU\gar o máximo pela vitória. 2 - Ipiranga; 3 - América; 4 e soo dllP ac a o de esporte da nossa confreirmjíos clubes locais. Aldo Luz. Ria' i
.

Terça-Ceira passada a F.A:S·C, Cachoeira; 5 - Atlântico; 6 -

Convidado pelo sr. Jairo Cal' "A Gazeta". em data de anta-
ehueío e MartiQ.elli tomarão par. procedeu ao. sorteío das balísae- Aldo Luz; 7 - Martínellí, lado, diretor proprietárto da "A ontem. o nosso estimado cole-
te nas pugnas náuticas que se sendo este o. resultado: 70. páreo - 1 - Ipiranga; 2 Gazeta", assumiu- ante-ontem, ga e particular amigo Iornalteaprozâmam- 'Os clubes Oachoei'l lO. páreo - 1 - Riachuelo; 2° - Martinelli; 3 - Atlântico; 4 o cargo de diretor da secção de ta Waldir de Oliveira Santos.
ra e Atlâa:lti1co, de Joinville, e - Cachoeira; 3 - Martínelli; 4 - América; 5 - Aldo Luz; 6 - esportes da nossa conrroíra da Durante o. tempo em que este-.
lAmérica e Ipiranga, de Blume: ,I - AtlâJntico; 5 -::::::.. Ipíranga: 6 - Oachoeíra; 7 - Ríacbuelo. rua Conselheiro Mafra o nosso ve à testa da página de espor
nau.

... Aldo. Luz; 7 - América. Oportunamente daremos maio- colega jornalista Nelson Maia tes do popular orgão da rua
Seis páreos de grande movi, I 2° páreo - 1 - Aldo Luz; 2· res detalhes a respeito da sen. Machado, velho militante da ím- Conselheiro Mafra. Waldir sou

mentação proporcíonarão ao - ij,iachuelo; 3 - M�rtinelli. s�cional regata d� domingo prÓ prensa de Santa Catari�. a be grangear a estima e admira
nosso público instantes de ern:�'1 .30. páreo - 1 - Iplra�ga; 2 ximo. em que: sera ho.m:nageadlll quem endere�amos cumpn�en· dos seus companheiros e do pU
ção e entusiasmo, fazendo reVI', Ríachuelo; 3 - Aldo Luz, 4 - a nossa glortosa - Marínba dfr tos pela sua Justa no�e�çao e blíco em geral pelo seu esforç<i
ver Os velhos tempos quando 01 Oachoeíra: 5 América; 6 -I Guerra-

.

formulamos votos de felICIdades. em prol d� esportes em Santa.
�--�------�--------------------------------�-----------------------------/� Catarina·

"

Katclpio DO 4vai=
Esta semana obteve o Aval

mais um craque de valor para (f
seu esquadrão. Trata'se do vigo,
roso zagueiro Katctpjs, íoeadoe
que se revelou na Assoelação
DeSPortiva Colegial, passandO
posterio.rmente para o Paula Ra
mos. onde atravessou má. fase a

,
.

Pio.n to ,wJe ser Ibaixado para a

esquadrão Secundário.
Ago.ra· no "onze" alvi'cele::>te<

Katcipis espetá recuperar a sua
fo.rma antiga, estando desde já
empregando-se a fundo nos en
saios,

Felicitamo.s o. Avai pela exce
lente aquiSição., pois estamol!
certos que o valente "player" sa

. berá corresponder, jogando CO'
mo nunca jogOu na Slla vida.

Figueirense _ x Olimpico, hije em
Blumenau

\

I

Blumenau em peso se trans

portará hoje à �arde para a pra
ça de despo.rtos da Alameda Rio
�ranco, onde presenciará o gran

díoso cotejo entre as equipes do

Olímpíco. local e do Figueirense·
aesta Capital.
O nossovíce-camreão- derrota

do domingo aqui mesmo. em FIo

rianópolis pelo seu mesmo ado

versamo que ostenta garbosa o

titulo máximo do Estido esperar
uma completa reabilitação do t

seu conjunto. Propala-se que o

goleiro carioca Dolly. do Canto
do Rio, guardará O arco do "es'
tarde com a esquadra de Leléco.
quadrão de aço" na rude peleja
que .Q alvi-negro sustentará esta

de cimento-amianto

BRASILIT
o. 100 a 1000 litros, paro

água fria ou .queftte

o Imprensa Oficiai festejará o· seu 11-,
aniversario

o Imprensa Oficial Futebol.

clube. uma das maíoree expres- ela. Ao que fomos informados.

sões do futebol menor de- San' o clube rubro-negro- íntetíeen
ta Catarina, sendo detentor dos temente presidido pelo sr. Jo.ão

titU'los de campeão amadorista Silva, festejará a data com um

de 1939 e campeão classista 'ca' programa capl·tchosamente ela
tarínense de 1948,· completará. borado. destacando-se uma soi

no próximo sábado, dia 10. o seu rée dansante no. Democrata Clu'

�écimo primeiro ano. de existen' be.
I

LEVES

IH OXIDAvEIS

HIGIENIC.AS

, � ,".
-

."
'I

: 1'�'

B R A 5', LlT

,Godoy -vai fixar residência em
. São Paulo ADentes: Comerei·o e Trônsportes

c. Ramos SI t\
Rua Jo.ão Pinto n. 9 - Caixa Postal, 220 - FLORIANÓPOLIS

Distribuido.res: Carlos Hoeucka S. A. Com, 'Ind.
Caixa Postal ns. 1 e 2. - Flo.rianópolis.

SÃO PAJULO, 2 (V. A.) - Artul'o ca Santiago do Chile ainda na se·

'Godoi, o famoso pugilista chileno, mana corrente, pa,ra vender um res;

vai fixar residência em S50 Paulo. taurante de sua propriedade. Pre
Nesse sentido o próprio Godoy in- (end'e êlainsLalar uma academia, de
formou 'à impNlUsa que seguirá pa cultura fisica em São Paulo.

/ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(JUIZO
DE DIREITO DA co-

Procissão de Corpus Christi (ófol"mações utets Ed=:'R�i���u�:! o

prazo de 30 di..
.

Cã�r�: i:soucs�S����\�Ob����. C;�: j:-.
��---"TJoT__.-v.. W

i
'

Borario � das 8l1pro.. deo�;�i��o�� ��:�r�:�: J��
�::;:�:' S�a�i�:�' �:�:;,���� �'. o ESTADO J sas "!!!'!y!.rlas ���:\�O l�::�:;e�,a�::. Cata-
I'ereziuha, Damas de Caridade

• a.daçlo. Ofiei r..
�

. "FAZ 'SABEtt aos que o ore-,
ápcstolados, Ordem Terceira Fe, Joio Pill&o I 7 hoIu.

ao or.t61oIe -. 1AIrUa' -
,sente

<

edital virem ou dele co�
menina, Ação Católica, Abrigo de � Diretor: RUBENS A. RAM.S rttu_t.V1a. I� - _.., - li"':: nneeímento tiverem. expedido-
Menores, Colégio Catarinense Con Proprietário e Dir.-GereJlt. 1.� ....... - ........ ..:. nos autos de arrolamento doff

.

t Bdit I·
gregáções Marianas Masculinas, SIDNEI NOCETI -�1"_ ...._� _ Jroq...... bens que rícaram por 'morte de.Aos qtde o presen. e 1 a Vlrem, {rmandades, segundo a ordem de Ali v..... __ lb- Diretor de Reda_o: Ãuf6.V'.-- n.. ...

'

_ .._. Geraldino Silveira A anaz e'saudaçiJ,es, paz em Jesus Christo orecedência ou costume, Ordem NEVES
_� .._.-

GUSTAVO' - I hora. "

s!/mulhàr, que se processa pe-
Fazemos saber que, sendo o dia I'erceíra Masculina, e por último a

_Ã:� ca---. - c.ttaa

I
rante êste Juizo e cartório dO

8 de junho próximo, consagrado Irmandade do Santíssimo Sacra- Representante:
__� h1-BrMU _ ............. escrivão- que êste subscreve que,

li magna 'solenidade de Corpus mento. ,/ . Ao S. LARA RApldo Sol-Bru1Iein _ Jo1DY1l. _ atendendo ao que dos autoe
Christi (Corpo de Deus), em que Cada Associação deverá apresen- Ru Senador Dantas, 40 - .- 13J4;� Sul-BrutleJra CUl'iUbe _ consta, por despacho proferidO'
se homenageia a própria Devínda- tar-se com os respctivos estandar I andar 6_ horas., aos 26/5/1950, autorizou -a ven-
de no' Mistério do Santíssimo Sa· tes e distintivos. São permitidas. ; TeL: 22-5924 - Rio (.'e Janeiro

Ã�v��'_ Nrte.. da em hasta pública- do imóvel
Cramento,; e para atender aos jus- crianças na Procissão, só vestidas I' RAUL CASAMA\'OR IN - f{ l1or... - abaixo descrito, com sua respec-

. .

21 ÃU�ViIçao ca� - � _ , . ' .

tos desejos ele' nossos amados Dio- de Anjos para abrir o préstito. Os Rua Felipe de Olíveíra, -

- '. horu ' '" Uva avaliação, pertencente ao
'cesanos: Havemos por bem con fiéis e famílias que não puderem I, 80 andar

_ .4.lu�:� catam.... - I_�
espólio de Geraldino Silveir�

firmar para aquela data a solene acompanhar a Procissão assístírãc TeL: 2-9873 - São Paulo
.

.t..UtO-Vl&ç1to O&� � i'1IUIe ,Albanaz e s/mulhe'r, que será
procissão 'do 'Corpo de Deus Que a sua passagem 110S passeios das ASSINATURAS

. ;�"7�='160 OrI.t6YA. _ � _ levado- a público pregão de van-'
fie verificará como segue: ruas do trajeto. Na Cap1iaclr, 10,00'

/ 'V�.. Gl6t1a _ Lqua _ ,.
da e arre�ataçã?, a quem mais

Reunidas as Associações Reli Aos fiéis dispensamo-nos de reco Ano •••.......•••
• II� horu. der e maio- lanço oferecer. pe-

gíosas abaixo especificadas e na mendar o maior respeito ao San- • Semestre ••••.•.• CrI 45,00 1.�MO Bruliueue _ 1IruG.. -

lo porteiro dos auditórios ou

quela mesma ordem, dentro e no tíssfmo Sacramento em que está, Trimestre· .•..•.. Crf 25,00 _'·)to.Vl.aç6o na.teJ ::s. � - 11... quem suas vezes fizer; no dia
adro da Catedral, um pouco antes verdadeira, real e substancialmente II!.. ......•.•••• CrI' 'o'�� I:'URápldo Sul-BTuilelra _ ,)'o1DTile _ 7 de julho p- vindouro, ás 10

C d D·
. Número avulso .• Cr' ,vu 13 borasdas 16 hs, - 4 11s. da tarde - contido

. .9 arpo e .nosso rvino .

No Interior RáPld� Sul-Brasileira _ CurlUba _ horas, no local em que se rea-
ddfilarão ao sinal dado, lenta, Salvador.

I'
horas, Iízam as vendas em hasta pú-

O t
-.

I ' Ano ....•.•. ,. • •. CrI 100,00 QU.A.RTl.-J'DA
Ii ri t

.

d
•

teontiuna e ordenadamente, pre u rOSSIm, ouvarnos e encare

_ ÂIIU�!�Il�o Cliil!ri.:aen.o _. c.rw_ b l�a �e err�llna as ??�. es e
; cedida da Crus processional sob oernos o piedoso costume de orna- � Semestre Crf 80,00

Áuw-vj;�o catu1n__ I� Jmzo. as porta .do edlÍlcIÇ) .. d�. ,.

G t
-

frente de
; Trimestre .0' •••••• Crf 85,00

- • hor-'. Prefeitura Munieípal., Des"'rI'ça�,""a direção imediata elo vigarro e men arem as ruas e as tes , , �
,

v '"
.

b d h a tã' � Número avulso .. CrI o,flo

',_Á6u,;o-()Y�.
C&t&rtnebe - Lapu e avall'aca-o do I'moveI. que seI'á)ral e seus Auxiliadores, o (' ecen suas casas, em omenag:em

i Anúncioa mediante contrito. " uv.� _

do ao seguinte itinerário:

I
augusto Mistério. ) O. orl'''&--'., mesmo não Rápido Sul-Brasllelra - CUrit�ba - levado a leilão: "Um terreno.

.

t d t el t'
'" 6&- . fi horas. .

.

M
.

M'
, .

Praça 15 de Novembro - Lado HIpO ecan o a o os an eCIpa-
publicados, não serão Rápido Sul-Bru1lelra _ J·oIrlTil• ...: SIto em aJor. unIclplO e

do
'

Palácio - Ruas Visconde de damente as nossas humildes bcn-
dteTohidol!l. l15�8.o 110 cn.to.at _ Lcpu _ Comarca de Tijucas, ,com 25

Ouro Preto, Artista Bit.tencoqrt çãos, nutrimos a certeza que tu
A diretlo alo se respcn-

17
=..o Brw!ql__ Brw!q1J. _ braças de frel'l�e até 350· ditas_

.

Saldanha Marinho, Prava Getúlio do correrá para a maior. glória ,de
labilb:a pelos conceito. le haru.

. ele fundos e daI com 50 braças
Vargas, R. Visconde de Ouro Pr,e· Jesús Sacramentado e honra

da!
'.

ld r
A.uto-Vlaç6o L� _ ltajal - 11... de 'frent'es até' 0S- funélos no Tra-

• eIDlt os --nos ar 11l0�
_.

ruo

to, Praça Pereira e Oliveira, R. R.eligião em Geral. usinados.'� llruIIqu_ - Non-'n'U" vessão 'de 900 braças; área de
- 16,30 horu.

75 450 t d d . fArcipreste Paiva, Caleelral. paela e passada nesta Cielade de RodOTItr!& Sul Br2fdl _ Nne �4 1. me ros qua ra os, a-

A bênção, para que não haja in Florianópolis, sob o Selo de Nos·
)

"_T _ - w-..T T'_ -. boru.
QUDI."TÃ-J'IlIIU, zendo frentes a Oeste na estra-

te,rrupçã.o do préstito, será. dada ;;as Armas e Sinal do. Vigário Ge

'-IV.-ação_ Aérea .Al���!ar�� Niio da ,do �jor; iundosLa Lesdteino adro da, Catedral, para alcan- ral do Arcebispado, aos 3') de
Lo-

_ A.uto-Vl&Ç<io. C&t&1'1n_ 0II:r11ai no Travessão com eonar o

çar a todos os fiéis. maio de 1950., .

Horarfo - .â.�t!�r:;.o catarin_ la.ruo Sehmidt; extremando ao Norte
A ordem das Entidades_ e As· (Ass.) Mons. Frederico Hol)old 8eounda-feif'a - I horo. com Luiz Teodoro Kamers e

&ociações no préstito será a -"e· Vtig*io Geral. !José Renato dje -TAL" - 13.00 - LaJea e P.....
,

...��àçIo catam_ TüutCl
ao Sul com Pedro Paulo de An-

guinte: .

I Bouza, Provedor ela Irm. do SSo Alegre I

-

Áutg_�t'ç.o catAl1UDM _ unss I drade até 35.0 braçás e daí com
'.

PANAIR - 9,25 - Norte ,-��r':lo� _ Lepu _ Joaquim deraldino Albanaz, no
VARIG - tO,40 ....;' Norte " :::... Gl6:rla ..::.. a:..qou,u.:.._ I l/t valor de' Cr$ 2.900,00 _(dois"mi1PANAIR - 14,35 - Sul,

'

• 7 1/2 horu.
.

e novecentos cruzeIrOs). E
O DO ·UL ts III Expresso BruIIQu_ - 1I!Inwqju. -

h h
.

ORUZEm ., - ... .....

18 hons.' para que c egue ao con eCl�
10m Áuto-V1aç1o Itajal - rtaJa1 - 11.. mento elos interessados e nin

Terça-,dH I"Umpldo Sul·Bru1lelra - Jo1DT1le - guem possa alegar ignorância,
"TAL- - 8,Oe - Joln'fm. � 13�� Sul.Brasllelra _ CurlUN ..;. mándou expedir o presente edi

'Carltiba - Par.up' .::� Sul oene Lt4a _ Xapeçc) -Ia ta_l q_ue s�rá afixado na sed�
- Santos e Rio.

_ II hora. deste JUIZO. no lugar do cOlÍs-
PANAIR - 9,25 :- Norte IUlXTÃ-J'IDlJ.A tume e, POr cópia public<l:dQ
"HJZF..IRO DO SUL - l.... -

_-r=la lu! :B:ru1l _ PIIrte.Ale8n
uma (1) vez no jornal "O ES-

Iõrte Ãl1to-Viaç40 catartn_ - carttftII TADO", de Florianópolis. Dado
_ a ..hona.

VARIG - 12.30 - !S!,ll Ãuto.V1açIo· C&� - 1_T9it e passado nesta c.ielade de Tiju"
PANAIR - 14,35 - Sul - I hora.

_- h_ caso aos 27 dias do.mês de,maid
Ãuto-V1açlo ca� _

(Juarfa.-fnra _ 6.30 horu. do ano de 1950. Eu, Gercy dos
-TAL" - 13,00 - Lajes e parto

7 =uo 8&0 '�Ao - 1..- - Anjos. Escrivão, o datilografei�
Alegre ÃUto-VI.açIo ltajaf - l� - l' a. conferí e subscrevi. (a) Clovis.

na.
PANAIR - 9,25 - Norte EEpMuo BraQu_ lIlWQua - Aires Gama' Juiz de -Direito.
CRUZEmO 00 !SlJl, - n." - 11Ji��' Sul.Brasllelra Jo1D�e _ Está conforme o original, SOOl!�

forte 13 horas. .
- O qual me reporto 'e dou fé.

. RápIdo Sul-Bru1leJn CUrltiba-
VARIG - U••O - Norte I horas. Data supra.
·PANAIR - 14,35 - Sul "Áuto-VIaoIo � _ 0WI.ltbI O Escrivão: GERCY DOS.

Quinta-feira. - li horu. ANJOS
RápIdo Sul-Brullelra Join'Yll. -

�_-TAL- - 8,...... lolllTlll. - 115 hO;""ls.

C 1\-'L. , RIiIl!do Sul-Brasileira CUriUbe -

AS'CurlU•• - F.n.... 'horu.
- ..&o. • RI.. ._ I hora. . .' JI,

PANAm - 9,25 - Norte
_ ",U�O, CatartneIIM - IcàYU. Vende-se uma co�fortav.eJ .cas_

PANAIR - 14,35 - Sul
_A:� c.� - 'h'balrtt residencial, situada el)1 ponto ar'

'VARIG - t2,30 - Sul lIllrDr•.uo 1110� - lAIraU - bano ce.ntral, com 4 quartos, sala
OR ZEIRO 00 -UL '1811 7 har". .

de visitas, sala de jantar, copa, ce-U "" , ,

,-

ElIlprelllO BrIuIq__ _ ...... _
l' horU. "*Ill'''tn zinha, além de mais um pequen�
ÃUto-'VlaeIo l'tajaJ - itIIJIJ - 11 -

quarto :para em.pregada e amplastI.IO - ru.

_��ueue - Jlon ........
, iJlstalaçõ�s sanitárias com canali-

Se�ta-fet'(J , Ilxpreuo GI6* - Lacua - • l/I iação de' agua quente e. fria. - ln-

-TAL" _ 13,00 _ Laje. e Plrt.
• '1 1/1 hoI'u.

DOMINGO formaçõesc na Gerência desta folha.
Mpldo Sul·BrasUélra - CUrItiba

• libra..

'Dom Joaquim Domingues de

Oliveira, por mercê de' Deus e
.

-' da' Santa 'Sé A:po$Uílica, Arce.
bispo Metropolitano ele' Floria
nópolis,

--

Doutor. em
-

Cânones,
Prelado Doméstico, Assistente
ao Sõlio Pontifício e Conde Bo-

mano.

QUE!. ,V�$TIR.St COM CONFORTO E ELEGAMCIA 1
PROCURE A

Alfaiataria Mello
Rua Felippe Schmidt 48

.

Irmandade do. Divino E.. Santo
Santíssima Tríndadee

Festividades da SS. Trindade

OONV_lTE
De' ordem do Irmão Proved,or, tenho a honra de convidar ·as Au

toridad'es Eclesi1asticas, Civis e Militares, Associa'ções' de classe, bem
COrnG o pov,o em geral, para assistir'em 3. tradicional festa da SS. Trin

dade, a realizar-se nos dias 3 e 4 de junho proximo no Sub-Distrito de

Trindade, constando do seguinte programa:
Dia 3 - Sabado. - Novena ás 20 horas, bar,r,aquinhas, kermesses,

Jeilão etc. e queima ele fogos solto e lindos fogos de artifIcias.
Dia 4 - Domingo. Missa com cOlTIunhão geral á'l 7,30�ho,ras. Mis-

8a Solene com sermão ao evangelho às 10_ horas, continuando parra
qUinhas, kermesses, leilã,o ele. "" noite serão queimados .lindos fogos
de artifícios. .

'

lÉ fesjeiro 'do Sr. vm�HNlp TOMÉ DE BORJA, que sairá' com' o
par de "ESPADINS" da casa Paroquial.

Abrilhantará as festividades a' Banda Musical "AMOR A ARTE".

Co.J;lsistório, aos 29 de m.aio de 1950•.
Osmar LauTin'd.o da Silva - Secretário

-

Aulas Particulares
Prefessores: Pedro J. Bosco e Osvaldo F. de Melo (Filho)

'Lecionam-se PORTUGUÊS E MATEMÁTICA
Preparam-se candidatlJs a concursos

Tratar «às 2as., 4as. e 6.as. feiras das 17 ás 18' hs. à
1;tua Trajano, 36 (Séde da Sociedade XX de Setembro).

'Frutas, Refresco, gelados
procure POLLI S. 4. Comercio e· industria

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO
!tUA CONSELHEIRO MAFRA - Edificio Montepi6
RUA FELIPE SCHMIDT Edificio' São Jorge

'.m

CRUZEmo DO !SUL

'UI

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

Alegre
CRUZEmO DO !SUL - '1••8

forte
PANAIR - 9,25 - Norte
VARIG - H,40 - Norts
PANAIR _:. U,35 - Sul

4

8dbado

••••••••
·

••••• '.�� ••••••• e ••••••• �.

VENDE-SEo TAU n. ITUAJ
Proeue... ..l....

.

Propell.,
LIVRARIA .', I..cIV1U.JIUi

'

BOBA.

Dois locomóvels, 150 cavalos. alta fi'

-baixa. Ma.rca "WOLFF". Ale1!llã, 11.1'10 fa

bricação 1920 com bomba. condensador,
vapor super-aqueoldo. Estado de novo.

Idem dois geradores, alternado 28a.
volts. 50 cicIas, marca "SIMENS". 2301
volts próprio corJ:.ent� longa distancia.
em perfeito estado. Qualquer Informação

.. Travessa 24 de Maio 18 - Itajal - San.
ta Catarina.

-TAL- - 8,4)0 - JOiIlTIll. _

Cllritlba - PH.na.ui
- Sallios e lU••

V,UUO - t2,30 - !ul
ORUZEIRO 00 !SUL - ta.11

f�orte
PANAIR - 9,25 - Norte
PÁ.NAfR - 14,35 - Sul
PANAIR - H.-35 - Sul

�
P�MR - 9,25 - Norte
UI� DO � - U..."

Encarrega-se. med1ante oornfMio,
compra e Tenda de 1móTWI.
Rua Deodoro SI.

,. • • • • • • •• • • • • •• •• • • • • • •• •• • • ••• • NEGOCIO URGENTE
SENHORITA! I Vende-se um. Nash, modêIo,

A ultima creação; em relri-149, ��m 9.500 kl�.ometros, com..

.

gerante é o Guaraná KNO'I I pleot,
nente eqUIpado, por ".1

EM GARRAFAS GRANDES

j
Cr$ 90.000,00.

.

. Preierindo-oQ está
. �ratar com Delambert, prm....

- acoinpanhandoj almoda ClplO da r:eta dos Barreiros. .'

./
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Eleições, hoje� na Belgica
BRUXELAS, 3 (v. A.) - Com indiscutiveis demonsorações de

cansaço da parte do povo ·por toda a situação, os belgas votarão mais

uma vez, amanhã, sobre a sorte do exilado rei Leopoldo. Mais de 5 mi

ãhões de um total de 21 milhões, votarão para a escolha do novo Par la

mento, pela segunda vez no periodo de um ano.

FLORIAttOPO�15 -4 de Junho de 1950

E' a
-

"Revista" que volta
Por Sálvio de Oliveira

Não há dúvida! -A "revista", gênero teatral que teve, no Brasil,
J10 começo do século, grandes animadores, .volta, v4tol'iosa, neste ano

de 1950. Já em 194.9 - "Está com tudo e não está prosa" de Walter
Pmto, encenada no Teatro Recreio, do Rio de Janeiro, superava ti

todos os espetáculos da temporada parisiense, não respeitando nem

(J famoso "Follies Bergéres" com a sua não menos famosa estrela ne

gra Josephine Backer,

Com .chuva 'e sem chuva, o :.9hurras·co será assado e comido!
Estão ins·critos uns 250 ,antigos alunos ... a festa será aprimo.rada

pela banda do 14 B. ,C., ge�tilmente ofe,recida pelo M. D. Coman'
dante!

Programa: 11,30 Missa rezada pelo Dir,etor do Colégio Catarinense.
12

..
horas: Churrascos!

14 horas: Jogos tradiüionais!

Produz·.a
leriais

'.

LONDRES, 2 (U. p.) - O Mi micas bdtâ1IÚcaS, disse que a pi
nistério .dos Suprimentos diz lha atômica de Harwell - a

que as pilhas atómicas da ln principal instalação de _'esquisas
glaterra estão, provávelmente, atômicas britânica

h- quebrou
produzindo maior parcela dos todos Os recordes an eriores de
materiais rádio'ativos, para em produção nos rêêentes meses,

prego em fábrica's e

hOSPitaJi'l
num esfôrço para atender às en'

que mesmo as norte-america:Q.as. comendas de isótopos que cho'
Êsse ministério, que é responsa vem sóbre ela de todos os pon'
vel por tôdas as pesquisas atô' tos do mundo·

--

�NUN!JFrEXISTIU IGURLJ

Mais uma esmagadora derrota sofreu a Russi"
LAKE SUCCESS, 2 (V, A.) �

A Rússia retirou"se do Conselho
de Fideicomisso da ONU, depois
de haver sofrido esmagadora
derrota em sua última teôfati·
va por privar de suas creden
ciais a delegação da China na'

cíonalísta.

Alexander Soldatoy, delegado
soviético, retirou-se depois que o

Conselho, por 9 votos contra I.

rejeitou sua proposta de excluir
dêsse organismo o 'delegado na

cíonalísta chinês S. S. Líu. A

Argentina e Grã-Bretanha abs
trvaramse de votar. A Rússia
foi a única nação que "votou a

-ravor da expulsão da delegação
nacionalista.
Prastou-se grande atenção à

votação de hoj e no Conselho de

Fideicomisso, devido às recentes· Os Estados Unidos,
atividades do secretário Geral China Nova Zelândia. Aust
da ONU, sr. Trygve Líe. para Iraque, Filipinas, República
solucionar o. impasse" criado I.minicana e Bélgiêã votaram
na ONU pelo problema chinês tra a proposta soviética.

õê·sfi1õn�õ·mo�éfér�
ROMA, 3 (V.A-) - O novo

I
até a Piazza Venezia, onde

Exercito italiano desfilou para solíní costumava fazer Os
uma revista presidencial e mos' discursos, o Exercito desf'
trou ao publico, pela primeira com seus tanques Shermann
vez, seus armamentos' norte' com sua infantaria ostent

capacetes norte-amêrícanc,
americanos, inclusive os canhões. uniformes tipo brítanícn
pesados "How:itzers" e a ar tí carabineir-os e 'outras unid
Iharía de montanha. O Exerci' da policia armada totaliza
to, cbmemorando o quarto aní- 15.000 homenS, de um total
versário da nova Republica, ct'es, 300.000 permitido pelo Trai
filou pela historiéa Avenida-dOI de Paz para o Exercito, Ma'
Forum Imperial, do Colyseum e Forças Aéreas da Itália.

Os Estados Unidos discordam da formMão dum
forca policial alemã de 25 mil homens

. WASHiNGTON, 3 (V.A.) - . atitude repousariam no temor de. BONN, 3 (V.A.) .- As autori
Circulas autorizados revelm'am um rearmamento da Alemanha,' des da Alemanha Ocidental n

que o çonêrno dos- Estados Uni Da mésma formo: a propagaIlda' ;'ltm-se a discutir a proposta
dos rejeitou; definitiuomente, a soviética e comunista poderia va': criação de tlma força policial,
proposta de criaçcio de uma forço 8er-se_ da mes1na para seus obje J iirniando que somente o fari
p06icial fiederal aertnonica de tivos. I depois do nronunciamenio d«
25.000 homens. Os motivos dessa RESERVA EJ:I BONN comissaria -cl7ada a respeito.

Escola de madeireiro
RID, 3 (V.A.) - 'Esteve ontem

no Instituto Nacional do Pinho
uma comissão de diretores do SE
NA! que ali foi-tratar da organi
zação da ,Escola de Madeireiros .

O estabelecimento compreenderá
os cursos de manutenção e llpe
ração de serrarias, exploração ra

cional das florestas, serragem, be

n'eficiamento e secagem da ma- I
deira, afiação e laminação de ser'

ras bem como o de mecanico ser

ralheiro, mecanlco de automo

veis, aletr icista, carpinteiro e ge

rente de serraria.

Emprestimo aoBrasil,
WASHINGTON, 3 (OE) - O

Banco de Ímportação e Expor
tação anunciou a concessão de

um empréstimo de 2.070000 de

dotares para o Brasil, para a:pli·
cação Iluma industria de ci

mento, nas proximidades de

Salvador.

I
Inaugura se, ta.mbem, naquele ano, o "Ttatl'o Follles", em Copa-

cabana, peqráenino mas confortável, com boas revistas e excelentes
atores, entre os quais vamos 'encontrar MESQUITINHA, que dentro
.d,e poucos .dias estará ern nossos palcos.

.

A estréia de MESQUITINHA foi saudada pela crítica teatral ca

r.oca com -as seguintes palavras: "Um elenco- bosttmte numeroso, co

'mandado po« MESQUITINHA, que volta ao "seu antigo çênero, de onde,
aliás, Ilunca deveria ter saido, il:IESQUITINHA aparece em nada menos

ge sete quadros, com droerscs caracterizações, tôdas ml!!ilo boas para
serem destacadas uma atI duas como sendo melhores, 'mas se ta.l [ôr
l1ed_essdrio, direi que em""" única Alegria" onde aparece como funciona
l'io público (sua antiga especialidade), o pobre diabo burçuê« que, ape
sar de tudo, deve salvar ,Js aparências, teve sel� momento mais feliz
mo ator". MESQUITINHA aparecia assim na -revista "Já vi tudo".

Agora, em 1950, ao lado de outros sucessos nesse gênero de teatro,
.avultam as revistas "Escândalos 1950", com Bibi Ferreira, e "Nega Ma

luca", com Dercy Gonçalves. Tudo isso, porém, no Rio, para os cario
cas, le, esporadicamente, em São Paulo. Para os demais Estados, nada,
mesmo porque a "revista" requer grande montagem, guarda-roupa cus

toso, elenco numeroso e caro, e não se pode dar ao luxo de excursíonar

pelo inter-ior, enfrentando a incerteza de encontrar um publico pouco
receptível e urna bilheteria anêmica.

'

'Essa incerteza,
....

e não outros motivos, distanciou Florianópolis,
acostumada a visita do bom teatro, de mais de dez anos da "revista".

A visita de ''.:MESQUITINHA e sua companhia de Revista", com ato
res do quilate de NATARA NEY, 'CARLOS GIL, AUGUSTO ANIBAL, deve
s.cr, pois, recebida com OS nossos melhores aplausos. Êles nos colocarão,
novamente, em contacto com o mais versátil dos gêneros teatrais, a

"revista", onde há comédia, drama, musica, dansa, humorismo, decla
mação, num espetáculo completo para os olhos e para o espirito.

Florianópolis, que deve, andar. saudosa de "Seu Jeca qué casá",
"OUl'O sôhre azul", "Floi- da Roça", "Ilha dos Casos Raros", produtos cá
da terra, muito terá para ver no repertório que MESQUITINHA nos ote
recerá, o qual não conhecemos, mas, temos certeza, será' sempre alta
mente valor izado pelo talento de seus intérpretes..

.Aguardaremo. a estréia de MESQUITINHA c do seu "Iunci.mái io
público", pedido que lhe antecipamos e desejamos ver atendido.

_

Florian6polis, 3 de junho de ,1950. :.
- RegUlamento provi-

Churrasco da Saudade 'sorio para o Estado
HOje, dia 4, todos para o Colégio Catarinense, para o tradicional Maior do· 'xércl·to.Churrasco da Saudade! n

Crédito a favor do
Coase'lho Nacional

Inglaterra Ina- do ?etróleo,

d· I-ra 10·a 1vos RIO, 3 (V:A.)O-;inistro da
Fazend,à: a.utlorizou o Banco do
Brasil a levar a credito da conta.

"d·epósito de pod.eres publicos",
aberta a favor do Conselho Na
cional do Petroleo, a importancia
de 105.000.000 de cruz'eiros corr,es'

pondentes a 75 por cento da

dotação d.a> verba "obras, equipa
mentos e aquisição ),de imov-eis·'
do vi·gent,e orçamento.,'

RIO, 3 (V.A.) - O Presidente
da República aprovou por decre
to o· regulamento provisório para
o Estado Maior do Exército.

PA R A F E R IDA S,
ECZEMAS,
I N f L A M A ç O E S�
C O C E I R A· 5 I

F R I E I R A S'
�__ I

ESPINHAS, ETC.

Partido Social Democrálic
(Secçâo- de Santa Catarina)

Convenção Estadual
Devendo realizar-se no dia 3 de outubro do corrente ano

a eleiçtioe para o cargo de Governador do Estado, convoco, na

forma do artigo 2·1 dos Estatutos, os representantes federais
e estaduais- pertencentes ao Partido e os diretórios munici-

pais para, em convenção, nesta Capital, nos dias 24 e 25
do corrente, escolherem º candidato do Partido àquele

[unh» próximo, escolherem o candidato do Partido àquele
cargo e deliberarem sôbre assuntos outros de alta relevância

partidária.
Florionopotis, 3 de junho de 0/950.

Celso Ramos - Presidente ela Comissão Executiva.

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

Cria.ram, por ai, a lenda de que sou intransigente com

pastéis dos 'Colegas de imprensa. Menos verdad(e! Boato, e

to tendencioso! Tenho, não neg'o, o defeito de não eng'lllir
bença err.ad'a, atribuida, no dia seguinte, -ãos indefle;sos revis
Estes, concordo, não Itêm infalibilidades papaisl' Se e,rram, pa
mo.s·lh�s OIS, past-is. O. meu, que é dos bons, ontem comeu um II

por um ih'a! Não será por um lh'a sem_.atitude que eu lh'o JD

tore o olho da rua! 'l'ambém, a,ind,a ontem, e ainda o :rruesmo

sor, mancomunado com o üpógrafo, bigodeou me a crónica,
cluindo-a de uma barulhenta di,gressão sóbre coi.sas tintila,ntes,
começar pelo modesto tintimmm, com passagleln pelo tintinnift
lum do Frei Pinho, ª'-té descer para o dimim-wtivo tiIltinnabelu
Êsse material chacoalha.nte, por oerto, pelo harulho infle,rnal, d

dór de cabeça no r8v.isol', que o silendou, á :bIco de pena!

. "-...
E por falar em banlllm, as,.convenções 'estaduais por ai a f

estão Dan.do no dito. Entre.. nós; conLudo, o caso vai ser simpl
Ainda ontem, lendo um ofício do meu qt.e·rido mest.re Des. 11

rique Fontes, à Câmara Muni�ipal, nele encontrei" êste trechi
"e aqui deixo. a sugestão· .. ao ilustre PresideIlte' e aos seus dü!
tos ·Paus, que, natu1'almente, hão de subir da esfera munic
pw',ª mais ampla:s l'epresentações". �

Temos aÍr os do' p.s..n. e da U.D.N;; um 'foI de ca,ndid�
naturais ou natuNllll1)ente à caminhoIlete e ao onibus!

Não re8'ta dúvid.a, q'ue o :Oes. Fontes, faz'en'd,o a f€visão· -

sunto de hoje - no) Regimento dos Verea.dores, nele 'incluiu I

,artigü que fali,.a.va: ;'Allt. - Ficam os ahl�is ve·readores pro
vidos ...."

O vaticínio pode falhar. Mas, na

ilustr.a.do ::.VlesLre, tOMOS se levantam.
,

Câmara, qua,ndo faJalll
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