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Preços mi
o

o�: d,Q,"l�tk�
RIO, 5 (o. E.) r;,prinistro' padi

'

lt��" t-

baixou instrução par ,,11:alizar os preços'
'- ,

'

do trigo de produção nacional; a vigora;:_:_
de 1950-1951. Os preços obedecC'rão à 'segui'nte
bela: 82 hectolitros ou mais, preço mini:tl;lp,.J135 �,��
zeiros; 81 hectolitros; 154 cruzeiros e 50; 80' h�li ..
tros, 153 cruzeiros; 79 hectolitros" 150 cnazeiró� e

50; 78 hectolitros, 150 cruzeiros; 77 hectolitros, 184
cruzeiros e 50; 76 hectolitros, 157 cruzeiros; 75 hec-

tolitros, 149 cruzeiros e 50, e 74 hectolitros, 154 cru- (
zéTj:os. Havend� fração no preço de hectolitro ..este

Ideverá ser considerado como um ponto acima quan-
do igualou superior a meio, e como um ponto abai-
xo no caso contrario.

Ano XXXVI I Florlanópolls- � Terça-feira, 6 de Junho d� 1950 ; M. 10.866

Avulto a tensão popular ás yesperas
do pleito no Japão

TOQUIO, 5 (INS) - Os 8 ja', Os vários milliares de operá-I' processo dos oito japoneses.
poneses acusados de agredir cin- rios se dispersaram, depois que Os oito japoneses condenados
co soldados norte-amertcanos dU-' as autoridades consentiram em I foram transferidos para a peuí
rante a manifestação comunís- que seus dirigentes protestassem tsnctárta de Kosuge, nas imedia
ta de terça feira em Toquio ro junto a Mac Arthur contra o I ções de 'I'oquio.
ram sentenciados a, cumprtr de �••"'.�•••"'•••••••""•••••-••';'.".-"D"'•••••••••••••••_'."'''''•................."" ">1

.5 a 10 anos de prisão.
Os acusados, seis trabalhado',

res e dois estudantes se haviam'
declarado inocentes.
O veredicto da Côrte, compos

ta por tres of_iciais norte-amar+
canos, produziu-se em meio á

grande tensão popular dominan
te nesta capital, em véspera da
..ealízação de suas eleições ge'
.raís,
PROTESTO JUNTO A MAC

ARTHUR
Vinte mil policíaís japoneses

e vários pelotões da Polida Mi'
lítar NOrte-americana encon
tram-Se aquartelados na parte
baixa da cidade, na prevísão de I
desordens.
�--._---..--_._-�........,..,.._---..._---.---..�

II Cong�esso Brasi�
lelro de Homeopatia

SÃO PAULO, 5 (V. A.)
Instalar.se-á dia 15 próximo, às
20. h 30, em sessão solene no au

dítorío da Bíblíoteca Municipal,
o II Congresso Brasileiro de
Homeopatia, certame que se de'
senvolverá concomítanteman
t� !LO Rio de aneíro e nesta ca

pital.
Numerosos médi,C,os homeopa

tas, de varíos Estados brasilei
ros participarão do Congresso,
ao qual também devem compa
recer cünícos estrangeiros entre
os quais Paul Boíteaux de
Dijon' França, representando

, diversas agremiações horneopa
ticas de sua patrta.

o Brasil na Confe
rência do Trabalho
Rio, 5 (R) - Realizar-se-á em

enebra, de 7 do corrente a 1° de
, jUlho-próximo a Conferencia Inter
nacional do Trabalho. O Brasil far
�e-á representar por uma comissão
constituida de delegados do gover
.no, dos empregadores e dos empre
gados alem de assessores técnicos.
O governo d�signou para chefiar a

delegação o embaixador Hélio Lo
bo e para seu delegado o sr. José
Bandeira de M.elo:

Afundou no golfo
do Panamá
Posto de Escuta Naval "K.P.H."

em qualquer ponto da costa ameri

cana, 5 (U.· P.) - O cliper "Mil
Waukee" está afundando no golfo

\ do Panamá, nas proximidades, da
"Curva das Cem Braças", revelam

-

lloticias captadas pela estação lo
cal da Marinha.
A ultima posição do "Milwaukce "

foi dada como sendo entre a Ilha
,_,

das Perolas e o cabo de Maia. De
}Jois de enviado o pedido de so

corro, o radio do "Milwaukee" fi·
"cou completamente silencioso.

Não se sabe ele onde proc�dja o

"lV1ilwaukee" Oll quantas peSSOllS
�on,:uzia a hordo.

Realidades administrativas

Instalou-se ontem, 8' Conferência
Latíne-Americana de Nutrição
RIO, 5 (v:"A.) - Instalar-se-

ão, hoje, ás 11 horas, no Hotel
QUitandinha, OS trabalhos da

II Qonferencia Latino-America·
na de Nutriç�o, convocada pela
Organização de Alimentação ' e

Agricultura das Nações Unidas
(FAO) .

Á sessão inaugural estarão
Presentes o presidente da Repu
blíca- -míntstros üe Estado, re

pressntantes díplomatícos e al

tas autortdades-

I Durante a sessão, usarão da

palavra O secretario-geral da
Conferencia, .": W:P. Aykroyd, NUREMBURGUE, 5 (UP.) -.
que procedera a �eltura d: uma Um tribunal especial norte-ame
mensagem espe�lal �do lilreto:- rícano irá rever, 'este verão, as
geral �a Orga�lzaçao de Ah.� sentenças pronunciadas contns
mentaçao

.

e Agrioultura, o _preSI-!125 criminosos de guerra ale

d:ente eleito da Confereruc.la e, mães, inclu�ive dezesseis conde"
fmalmente, em nome do .gover-: nados á morte. i

Entre os que terão suas penas

Melhora o estado de revistas figuram o industrial

d S
Alfred Krupp, o antigo secreta-

sande e· mnl - rio de lE;'stado Von Waizssecser e

Pretoria, 5 (R) - O boletim des- o encarregado dos, campos de
ta noite, assinado por três medicos! concentração Oswald pohl·
que assistem o general Smuts, de-

c�ara q�e, embora o s.e,�l estado con- Aumenta Ir numero
tinue grave, se ver-ificou notavel

I'melhora no dia de hoje.

Acrescentai de cato IVOS
.��le o velho estadista passou um LONDRES, 5 (R.) - O car
ma calmo.

, dsal Bernard Griff'in- arcebispo
,

'

C
.de Westminster, anunciou 'hoje,

heuou ontem em carta postoral UIl) "aumen-

S
-

P I
to maravilhoso" no numero dà

·a ao. au o fiéis catolícos na Inglaterra e

SÃO PAULO, 5 (V. A.) - Chegou no Pais de --Gales.
hoje a esta capital o sr. Karim Az· Segundo ele, de 1850 a 1950
110ul, intelectual libanês, represen- essa cifra cresceu de um milhão
tante de seu país na ONU e vice-pré para -três milhões. A atual popu
sidente da Comissão de Liberdade Iaçâo da Inglaterra e do Pais dê
de Imprensa e Informações daque- Gales é estimada em 44milhões
la organização. I de almas.

no brasileiro, o ministro ínterí
no de Educação, sr. Eduardd
Rios Filho, sob cujos auspícíos
se realiza o certame.
No mesmo dia da instalação

terão inicio, á tarde, os traba

lbos regula�es da Conferencia.

R.,visâo de senteo
cas contra crimino
sos de Doer,ra

III
Exercída sem solução de continuidade, a assistên-

cia do govêrno Aderbal R. da Silva ?-o Oeste catarinen
se bem e eloquentemente se expressa em índices de

realizações concretas em todos os setores administra
tivos. Nesta série de considerações a respeito, cuida
mos estar prestando serviços a quantos pretendessem,
como um comentarista de rádio em cujas observa

ções injustas colhemos o motivo dêstes artigos, la
mentar a extinção- dos territórios federais, que com

preendiam as 'áreas de fronteira e que, restituidas ao

patrimônio territorial dos Estados de que haviam an

tes sido desanexadas, estariam sofrendo' o descaso
vdos poderes públicos. Queremos demonstrar que, pelo
menos quanto nos toca, a nós, Catarinenses, o conceito
não encontra o menor fundamento, como seria fácil
verificar ante o interêsse incontestável que o Govêrno
do Estado í1em aplicando ao desenvolvimento social,
econômico e cultural do Município de Chapecó, que
fazia parte do extinto Território do Iguaçu.

Temo-nos cingido, até aqui, ao âmbito das ativi
dades" educacionais de Santa Catarina, compreendi
das nos seus empreendimentos que vão ao encontro
das populações daquela região do Oeste, É tempo, já
agora, de passarmos a outro âmgulo de visão, para fo
calizarmos o que tem sido e o que está sendo feito no

sentido da viação. /' _,

Aludimos, dias atrás, ao fato de haver sido uma

das primeiras preocupações do govêrno atual a cria
ção duma Residência de Estradas de Rodagem em

Chapecó. Foi essa uma providência de que não' seria
-

lícito extrair outra interpretação que não a de achar
se o Poder Públieo de Santa Catarina empenhado em

empregar considerável parcela de atenções e de recur
sos materiais num plano de trabalhos tendente a do
tar de grandes melhoramentos o sistema rodoviário
daquele próspero Município. A intenção governa
mental- era nobremente inspirada, tanto nos mereci-

'

mentos duma população dada ao trabalho enérgico
para afeiçoar o meio físico às condições de pujante
centro de produção, como na fatalidade geográfica
e política que fixou alí as nossas lindes com territó
rio 'estrangeiro.

E assim foi que, efetivamente, Chapecó se cons
tituiu em uma espécie de núcleo celular de extrema
sensibilidade no organismo do Estado, correndo-se o
risco de havê-lo por excepcionalmente mimado na

partilha dos cuidados oficiais. É claro que com essa
referência ao trato especial de que tem sido cercada
aquela área que nos foi devolvida pelo Govêrno Fe
deral não vai senão o propósite de frisar a elevação do
critério com que a atende a administração estadual.
Bem que se Justifica essa convergência de atenções
para com o Filho Pródigo ...

O certo, pois. que ématerial e positivamente cer

to é que na distribuição dos recursos financeiros des
tinados" a melhoramentos rodoviários, coube a Cha

pecó, em 1948: nada menos de Cr$ 1.015.595,00, en
quanto para conservação de estradas se lhe conferi
ram Cr$ 1.727.518,80. Na primeira dessas consigna
ções nenhuma outra cómuna de Santa Catarina ob
teve tanto, pois a que mais o conseguiu não passou
além da casa dos setecentos e oitenta e dois mil cru-

Fracassaram tetalmeate as nego
\ cíações franco-britânicas

Paris, 5 (V. A-) - As conver Ianda- Alemanha Ocidental, Lu'

saçõe, írancobrttânícas em tór xsmburgo e Itália anunciaram
d,o do Plano Schuman rracas: seu acôrdo sôbre o "objetivo [me
saram totalmente e a França díato " da união da produção
e seus cinco vizinhos ocidentais carbonifera e Siderúrgica e da

criação de novo organismo suo

anunciaram que prosS€guirão pra-nacíonal. cujas decisões se

imediatamente, sem a Inglater' rão de cumprimento obrígatórío,
ra, no sentido de criar uma or- A conferência dessas nações
ganízação visando unificar suas para a redação dêese tratado
indústrias carbonifera e síde será cobrada em Paris, por vol.

rúrgíca, A França, Bélgica, Ho' ta de 15 de junho.

zeiros.

Fiq]lemos por aqui, até subsequente artigo."

/

I

,

Rádios de bolso para mé�icos-
NOVA YORK, 5 (U. P.) - Duzentos médicos

desta cidade passarão a usar rádios de bolso, para
que seus pacientes pçssam encontrá-los a qualquer
momento, num raio de 40 quilômetros em .tôrno de

Nova York. O Serviço dêRespostas Telefônicas

anuncia que nova rêde de rádio será posta em

funcionamento, dentro de um mês, para êsse fim.

Os médicos assinantes usarão um receptor de bôlso
do tamanho aproximado de dois maços' de cigru'ros,
e cada qual terá seu mimero de código. Nijo conse

guindo encontrar seu médico, o doente telefonará
à estação central, que passará a inadi�r cQntinua
mente o número de cliamada do facultativo.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AKRON (Qhío), 3 - .4. Clen ·t�
cia parece lumer remediado, com ��
a energia atômica, um mal bas ••�
tante comum nas conctios de golf� .:�
a perda das bolas. B F. Goodriclt ....�
Company fabricou, a titulo expe. .�.:
rimental, uma bola de golfo que .�.
contem certa quantidade de ma- .�.
teritü râdioatiuo, numa propor. ':�
ção bostante pequena para não �:.�
causar dano aos jogadores. Os gol �:.�
[istas profissionais, Lauison Little �:'�l
e Jimmy Thompson, utilizaram a �:.�bola atômica; lançando-a. delibera �:'�,âamenie no meio de ttm capinzal ••�
espesso e, com Q auxilio de um .....
detentor Geiger consequiram achâ .�.:
la sem dificuldade alguma. .�.:

:"

D �:.�,ores nas Costas �i�

I "Bf�fSIffi!:�� iSe v, sofre de dores agudas ou sensa- �
ção dolorosa nas costas ou nas espáduas, ••�iV. precisa eliminar 08 germes em seus �
rins, causadores dêsses sofrimentos, Ou- ••�!
troe sintomas de desordene Doe rins e .......
no aparelho urinário são: urina eeeassa � �

e ardente, freqüentes levantada. notur-
' .....

nas, dores nas pernas, lumbago, nervo- : t

sismo, enxaquecas, tonteiras, reumatis- ��
mo, perda de apetite e de energia, in- : '

chação dos tornoselos, etc, Cystex ••�ajuda a eliminar êstes transtôrnoS;-- re- � ;
JD.QYendo-8iiãiíàUeã:' Começa a agir em ••'+
24 horas e acaba com .os transtôruos � 1_

rapidamsnte, Peça. Cystex em qual- �t�quer farmli�i�BoEb nO,Bsa tgarantia. dáe ":�lque o a Vla_,.. ,

\ xpenmen, e-o e ver
como se sentirá melhor em pouco tempo, � [tNOSB" gaTa!!' ,é sua" maior proteção, : i

. ,e'"X no tratameIJID de: �:.�
�.�.,..( CISTITES, PIElITES E URICEMIA ,r �

, �.�
, �I

OS partidos soe �alis-l :i::
tas e o Sarre I':::COPENHAGUE, 3 (OE) - A ...�.
eonferência internacional socialís- ..�.
ta aprovou, hoje, uma resolução : I

.

dI' t ••�,
consignan o que .a comp eta In e- ..

_

da Yi
'_

d S à ••�.graçao a rrca regiao o. arre, � i
econômia francesa não é uma:�"necessidade Imprescindível". :Os' delegados conviram, entre- ��
tanto, que a direção da economia ..��
do Sarre deveria estar ,a, cargo de .�.
uma "superior autoridade in ler ....:1
nacional européia". ::J

�:.�
�:.�,
�:�
�t�\ r

-

.

.
.,

�� \ '
-

Desde tempos imernoráveís que : :.._....•..:....•....:..•..:.... +.t............................................................................................................•4� � �� �+t..••� "'............................................ • � • • • � � � .� � � � � • � � � � � � � � �i � • � � � � � � � ,'" � • � � � � � • • � � "" �,-o homem procura o rejuvenesci- ..._������_�___,..... o _

:���çf��:On: :ft��C�:,,���ri�n� Um japonês pedi� para ser prêso
droga ml�grOsa. De �ez em quan�o ' TOQUIO, 3 (V. A.) - Fontes aliadas revelam que um ja
as agênc:ws telegráfl,cas nos dao ponês mentalmente desequilibrado, pediu à policia para pren
cont� que em, a�hu.res alguém des- dê-Io,,,,- porque "tinha maus pensamentos", entre os quais
cobrIU: o remedlO sal�,ad�r. Agora, O de assassinar o general Mac Arthur. Segundo o mesmo fun
anuncla:se que um ClentI.sta russo cionário, O dito cidadão não possuia arma e não podia fazer
consegul;U .0 f�moso sôro .que pro· nenhum mal, não sendo tamb&w verdade que existe qualquer
longa a vItahdade orgâmca. De conspiração contra o comandante em chefe aliado.

, qualquer- maneira, o verdadeiro
restaur.ador da mocidade, o t�nico

que restitui a en.ergia fíSÍBa -e men

tal é VIRILA,SE, um produto de
altà classe e que afasta dos mocas
o faiÜasma d,a velhice precoce e

faz com que os idosos voltem:: go
zar os praze,res da mo'cidade. VI
RILAlSE norma!dz,a as funções se

'xuais. VIRILASE, para ambos os

sexos, é um pI'oduto do Laboratório
Jesa e é vendido em tôdas as far
mácias e drogarias, Pedidos pelo
reemlbôlso - 'Caixa Postal n. 3383
- RJ.o.

Bola afomica
para goll

- (.'

,.'_"::

o sôro �a Juvenlu�e

.. T. A. C.

Jransportes Aéreos Catàrinenses
'Ioora, sob i! ori6Dta�ão técnica da Crozei_ro do 801

ESCALAS

s.ft.

AS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FÉIRAS:
Rio de Janeiro-Santos-Paranaguá-Curitba
Florianópolie - Lajes e Porto Alegre.

.'

ÀS, TERÇAS, QUINTAS E SABADOS:
Porto Alegre-Lajes - Florianópolis - Curitiba
Pa.ranaguá-Santos e Rio de Janeiro.

Tarifas reduzidas
Moderll0s e ,possantes aviões Douglas

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

CRUZEIRO DO SUL

TRAFEGO MUTUO COM:

Crazeiro do Sul-R·ia
Savag-Porto Alegre
Ptuna=-Montevidéo

PAS�AGENS E CARGA .'"
Florianópolis: Fiuza Lima &: Irmãos

Rua Conselheíro Mafra, 35-Teletone 1.565

AgênCia
Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500

ITAjAÍ:
KNOT S. 4.--Rua Urcilio Luz. \,69

Outras cidades com os sub-agentes da Cruzeiro do Sul

o Sangue é a
DEPURE o SANGUE COM

los coraçües generosos

Vida
ELIXIR 914

INOFENSIVO AO ORGANISMO
AGRADAVEL COMO UM Ur.OR

REUMATISMO! SIFILIS!

, .

.Acos cora'ções generoso's ie quê nunca s'e cansam de falZer o be
SOCIEDADE DE Aj',IIPARO AOS TUBER.CÚLOSOS POBRES pede
prenda para a festa "NOITES DE NEVE", a ter lugar a 30 de jun
dias' 1 e 2 de julho, defronLfJI -do Departamento "de 'Educação, €-m

neficio dos 'enfermns que rião têm recursos para. $oe tratarem. ,.

Os donativ'os podem ser enviados à Rua Vidal Ramos, 19;
I\.venida ,Hercilio Luz, 53.

Antie:cipadamente agradece
A DIRETORIA

Uma vaca campeã
S: 'PAULO, 2 (V, A.) - Segun

do rev(:lla ,o Ministério da Agri'
cultura, 11; vaca mais importante

-

de todo o rebanho pauli_sta é
neste momento "Niagara", de
raça holandesa e pertencente
á fazenda Bôa Vista, em Cam
pinas. Em um' ano essa vaca
produ:iiu 9954 litros de leIte ou

-seja uma média superior a 26
litros. Bateu ainda o record de
produção- da gordura Com 334
qUilos em :um; ao.

dtr Senhor Jesus dos
;.-

e Hospital ,de Carida�e
Corp�s Christi

De ordem do ,Senhor Irm'ão Provedor tenho a honra' de convidar
os Snrs. Irmãos e Irmãs" para compa.reo�rem quinta-feiTa, dia 8 do

,

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

C(lrrente, às 15,30 horas, na Sacristia da Cat�dral Metropolitana,
I

Aulas Particulares,a·fim-de rev'estidos de baland-raus e f.itas da nossa Irmandade, e à
mesma incorporada, tomarem parle no vréstito em honra a Jesús Sa'
cr:ameniado.

,Consistório em Florianópolis, 2 de junh'o de 1950.
José Tolentino de Sousa

Tome o popul�r depurativo composto de
Hermofenil e plantas medicinais de alto
valor depurativo. Aprovado pelo D. N. S.
�..,. como'medicação auxiliar no tratamen·

to d aSifilis e Reumatismo da mesma

origem.
------------------------------------ ----------

rmandade'
Passos

" .

/

Adjllnto elo Secretário

,;

Prefessores : Pedro J. Bosco e Osvaltlo F. de Melo (Fi
Lecionam-se PORTUGU�S E MAT.EMÁTICA

Preparam-se candidatos a concursos

1, Tratar às 2as., 4as, e 6as. feir�s das 17 ás 18 h
Rua Trajano, 36 (�éde da Sdciedade XX de Setembro)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SR. NORBERTO E. DA SILVA

Faz anos, hoje, o sr. Norberto
·)Euclides da Silva, abastado comer

.ciante e industrial em Caiacanga,
O aniversariante, que é muito re

lacionado e estimado naquele dis

irito, é vice-presidente do diretório

do Partido Social Democrático.
ÁS homenagens que lhe serão

::prestadas pela passagem de tão aus

lIJÍciosa data, nós 1«>s associamos.

'1Hlgnrando-Ihe felicidades.
SR. JACó JORGE JOSÉ

À efeméride de hoje regista o ani

.�ersário natalício do sr. Jacó Jorge
.José, conceituado comerciante nes

.la praça, co-proprietário da firma

Jorge Salum & Cía e pessoa muito

_,estimada em nossa cidade.

"-:-FAZEM ANOS HOJE:
'7:

A sra. Robélia Silveira Póvoas,
'iespôsa do sr. Agenor Póvoas Júnior,
><competente rad�o-tele,grafista;. I DOMíNIO DE BARBAROS

-:
a sre, Placides Card�so, digna I COM: Henry Fonda, Dolores deI

esposa do sr. Manoel Felix Cardo- i Rio, Pedro Almendariz, Leo Carril

",-s�, chefe de secção da conceituada
I
lo e L. Carroll Naish.

firma Carlos Hoepcke S. A. - Co- No Programa: 1) - O Esporte
mércío é Indústria; _l em March; - Nac. 2) Metro
- o jovem Amauri Silva, filho do Jornal _ Atualidades.

-sr. João Silva, _funcionário público I· Preços: c-s 5,00 - 3,20.
da sra. Ebrantina Silva. Imp. até 14 anos.

IMPERIO (Estreito) ás 19% hs.
Sessão das Moças

Com a gentil senhorita Yolanda TRAMA SINISTRA
. Almeida, filha do nosso .amigo sr.

. �............. . .

Lourival Almeida, Diretor do Banco TEATRO A. DE CARVALHO
C. P.· Agrícola de Santa Catarina, e Finalmente Amanhã

-de sua exma. esposa, d. Anália Fer- ESTREIA
reira de Almeida, contratou casa- .. MESQUITINHA e sua grande

" menta, sábado último, o-. sr.

En-I COI.npanhia de Revistas.
,.genio Viana Filho, do nosso alto apresentando:·
-comércío. E S T O U A í N E S S A

.,-�NIVERSARIOS
_--0---

NOIVADO

Parabéns.

-,: 'TINTAS PARAIMPRESS10
COTTOrdAR

Devem comparecer
ii 168. C. R.
k 1ôa C. R. convida' as pessoas

abaixo a comparecerem á sua séde

��:ou��ê��:la'i:::�:��::tratar de as- Assembléia Legislativa
Luiza de AlfuQida Couto, Othilia Conclusão I

.

Luz Mannebach, Senhorinha Caro-. a palavra, voltando ao mesmo te-

lina Pires, Francisca Cavalcante, Pediu a palavra o sr. Bulcão ' ma.

Noemia Honorina Camara Rosa, Vianna, afim de pedir informações Com a palavra o sr. Saulo Ra

Maria Alice da Camara Rosa, Stelí- à Mesa, se a .Comissão de Finan- 1110S, representante do P. T� B.,

na Honorina Camara Rosa, Cecil!s : ças, Orçamento e Contas�do Esta- disse da falta de habitação no in

R. M. Marnburi, Albina R. Meirelles, do tinha conhecimento do citado ;feriar do Estado, que sofrem os

A.ugusta R. Meirelles, Olga Meireles, o' sr. presidente declarou que não, juizes de Direit�, apresentando â

lzabel Alves Eloy, Adelina Alves. retirando-o da Ordem do Dia.
,

Mesa um projeto de lei que bene

Eloy, Maria Caldas Machado de sou-l A seguir, pediu a palavra o sr. ficia aqueles.
sa, Maria Luiza Lopes Tourinho Biase Faraco, que solicitou e obte- Em prosseguimento, o sr. presi
Gomes e Tercila Conceição Eloy de a inclusão, na Ordem do Dia, do dente disse se achavam

..
em pauta

projeto \ que insenta i Sociedade a contar de hoje, os projetos n",

Ginástica e Desportiva São Bento 136/50 e outros:

do 'pagamento de imposto de trans- Com a �alavra, o �l'. Cid Ribas

missão inter-vivos. Encaminhan- requereu a Mesa o discurso do 'r.

I do a votação o deputado Biase Fa·1 Dib Mussi.
•

I raco ref�riu�e ao próximo 25')·- Finalizando, o sr. Konder Reis
,

níversárío da fundação daquela. pediu ao sr. presidente informa-

S
.

dade [ustifícando a procedên- ções do projeto n? 136/49, publí-
ocre ,

d D'" d A mblé
cia e justiça dessa reivindicação. ca o no 1�1'l0 asse .ela.
Postá em discussão, foi aprova- Como !!lllª,Ue@ �e !11�nJfe�tílªs.ª

do. f' <,,' Imais, o sr, presidente deu por en i

I Não havendo mais matéria a ser cerrada.a sessão, marcando outra

discutida, o sr. presidente conVI"I
para hoje, à hora regimental.

I dou os 81'S. Biase Faraco e Kondel' E. TonoIli

�ReiS
para representarem a

Ass.e.:n-Ibléia Legislativa, na colação de
gráu do Curso de Especialização

. �e Aprendizagem Comercial.
Livre a palavra, usou-a o sr

Saulo Ramos dizendo que não era

contrário à criação de municípios.
Protestou contra a insinuação de

se criar a município de Braço ,elo

Norte, sem primeiro auscultar os

anseios dos habitantes daquela
localidade.
Em seguida, pediu a palavra o

i rr. Armando Calil, que falou sôo

I bre inexatidões que encontrára
nas cópias de discursos, fornecidos
pela Secretaria da Assembléia,

Disse que tais não conferem
com o documento original, no ca

so, as notas do serviço· taquigráfi
co da Casa. E encerrou as sllas

I cO'nsiderações, pedindo providên-.

I
cias da Mesa. '

A seguir, pediu a palavra o sr.

Waldemar Rupp, que se referiu ás

I publicações feitas no Diário da A.s-

I ve a inclusão, na Ordem do Dia, do

I
proferidos por alguns .deputados,

I
apoiando o seu ilustre colega Ar"
mandO' Calil.

Este, novamente, pediu e obt.eve

Cine-Diário o ,segredo da
juventude

Enquanto muitos homens, a'

inda jovens, sé sentem .9ansa·
I dos, depauperados, ameaçados
de uma velhice precoce, outros,

Simultaneamente com a idade avançada, sJ mos'

Sessões das Moças tram jovens, dispostos à luta,
- Uma adorável história de amor como si estivessem em plena

nedícada á mocidade e muito espe- alegria de uma mocidade radi

:ialmente aos corações femininos! ante- Essâ diference. entretarr
ENCONTRO DESVENTURADO to, encontra a sua explicação
COM·: Lynne Roberts _ Peter logíca na revígoração fisica e

Cooksen mental por meio de um toníeo
No Programa: 1) - A Marcha de poder regenerador da vítalí

da Vida - Nac. - 2) - No Velho dade organíca: VIRILASE, O

Quebec - Short Colorido. restituidor da mocidade no de-

Preços: .correr da vslhíce- .

Sras. e sritas: Cr$ 1,20 VIRILASE é um toníco clen-
Estudantes . .. Cr$ 2,0'0 fico, neuro-muscular e de ereí
Cavalheiros .. Cr$ 3,20 I tns seguros em todos os casos

.

Livre - Crianças maiores de 5 de' depauperamento fisico. i
anos poderão entrar na sessão de 17 VIRILASE (para ambos OS i
horas. sexos) � vendido em tódae as II. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .... .,... rarmacías e .drogarias do Brasil.
HOXY -::- ás 19% hs. Pedidos pelo Reembolso Pos

tal. Caixa Postal 3.383. Rio-

ivIelo.
HITZ - ás 17 e 19� hs.

ODEON - ás 19% hs,

TINTAS PARA Il�lPRESSÃO
C O T.T O M-A R

BOCA?
.. 20 alucinantes GIRLS, 6 elegantes
20 alucinantes GIRLS, 6 elegantes

BOYS.

'.

Teatro Alvaro �e
. Carval�b

'{
.'

Amanhã, dia 7 , ft�anhã
20,30 horas

,

as
grande estréia de

.SIl�iliDba
,-

e sua, Vompanbia de Revistas com

:tNalara Na,
apresentando em primeira recita de assinatura a super-revista em 2 atos e

22 quadros de Luiz Peixoto e 0, Bastos.-Musica de diversos autores

alucinantes Copacabana Girl's
elegantíssimos Boys I

r I II !
--------------------�------------------------------------------------------------

Atravões:
20
6

aí bôca'11essa
Carlos Gil- noiavel imitador do belo sexo.
Lena e Sevil - bailarinos internacionais.

PREÇO: CamarJte Cr. 175.00 - Cadeira numerada Cr. 3f>,00 - Balcão Cr, 25.00
(imp. incl.)

Jngresso á venda no BALL cINE RITZ

Irmandade do Senhor Jesus dos,
Passos e Hospital de' Carldade

Edital de Fornecimento
De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do Se ...

nhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital,.
previno aos interessados que, até o dia 27 deste mês, às 12 ho

ras, receberá esta Irmandade e Hospital, na sua secretaria,
propostas, em'cartas fechadas, para o fornecimento de todos os

artigos necessários ao seu consumo, durante o semestre de [u
lho a dezembro do corrente ano.

Consistório erp. Florianópolis, 5 de jub.ho de lQ50.
Luiz S. B. Trindade - Secretário.

MI S S A
'-

ano de falecimento
Dias' da Silva

de primeiro
Francisco

Emília Dias da Silva, Santina Dias Falcão, Ubirajara Fal

cão e netos, profundamente compungidos eom o falecimento
de seu inesquecível espôso, pai, genro e avô Francisco Dias da

Silva, vêm por êste intermédio convidar aos parentes e pessoas
amigas para assistirem à missa de 10 ano de falecimento que
mandam rezardia 8, quinta-feira, às 7 horas, na Igreja de

São Francisco.
Desde já antecipam seus agradecimentos a todos � que

comparecerem a êste ato de fé cristã.

BiUU1DdS do Brasil
para ii 4rgcnUna -

BUENOS AIRES, 5 (U. P.)
Anunciou·se que o Ministério da
[ndústria e ComérciO' estará aber
to, de hoje a 12 do corrente mês,
para O' registro de firmas üu enti·
dades interessadas em adquirir ba
nanas procedent.es do Brasil, imo
portadas por intermédio do Institu
to Argentino de P1'0moção do Inter.
câmbio.

RENDAS EM: GERAL
Deseja-se entrar em entendimentos com fabricantes
de rendas. «Organisação Jacinto», R. S. Bento, 82

5°-s/503 - S. Paulo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Procissão de Corpus Chrisli
I

Dom Joaquim Domingues de

Oliveira, por mercê de Deus e

da Santa ISé A:poS\tI)lica, Arce

híspo Metropolitano de Floria-

nópolia, Doutor em Cânones,
Prelado Doméstico, Assistente
ao Bólio Pontifício e Conde Bo-

Cruz processional, Colégio Cora

Cão de Jesus, Asilo de Orf'ãs, Con

gregações Marianas Femininas, As
sociação .s. Zita, Associação S.

Terezinha, Damas de Oaridade

Apostolados, OfICIem Terceira Fe 4 t 'Imenina, Ação Católica, Abrigo de umen OU a "'popu -a-
Menores, Colégio Catarinense Con "8-0 dos mE OUgregq_ções Marianas Masc�linas, \I li.

'

•

lIl.os qule o presente Edital virem, Irmandades, segundo a ordem dr WASHINGTON, 2 (U.P.) - A

�audaç�es, paz em Jesus Christo "'-
orecedêncía ou costume, Ordem 'atual população- dos Estados Uni

Fazemos saber que, sendo o dia I'erceira Masculina, e por ú!timô a dos atinge a cêrca de 151.000.000

8 de junho próximo, consagrado Irmandade do Santíssimo Sacra. de habitantes, comparada com �

à magna .
'solenidade de Corpus menta. de 1940, que era de 131.669.275.

(:hristi (Corpo de .eus), em que Cada Associação deverá apresen- Êsses dados foram anunciados

se homenageia a própria Devínda- tar-se com os respctívos estandar pelo escritõrio do censo, de acôr

de no Mistério do Santíssimo Sa- tes e distintivos. São permitidas do com informações sujeitas are-I
cramento; e para atender aos jus- crianças na Procissão, só vestidas' tifícações, -porquanto o censo de I

tos desejos de nossos amados Dio- de Anjos para abrir o préstito. Os 1950 .foi realizado até agora em

cesanos: Havemos por bem con fiéis e famílias que não puderem 98 por cento, ou seja, dos 230.000

firmar para aquela data a solene acompanhar a Procissã., assistírãc distritos em que feram dívidídes

procissão do Corpo de Deus que a sua passagem nos passeios das ?s E�ladus Unidos, foi levantado

fie verificará como segue: ruas do trajeto. o censo em apenas 223.230 dis .

Reunidas as Associações Reli Aos fiéis dispensamo-nos de reco -tritos ,

giosas abaixo especificad-as e na mendar o maior respeito ao San- •• •• •• • • ..••.••• • • . • . . . . . . .. . •• ,

quela mesma ordem, dentro e no tíssimo Sa-cramento em que está MmRCADO DE CAIE'adrç da Catedral, um pouco antes verdadeira, real e substancialmente 11
das 16"hs. - 4 hs. da tarde - contido o Corpo de nosso Divino NOVA YORK, 2 (U.P.) - Oca-

desfilarão ao sinal dado, lenta, Salvado;. / fé a têrmo esteve firme em merca-

eontiuna e ordenadamente, pre- Outrossim, louvamos e encare do calmo.

cedida da Cruz processional sob cernas o piedoso costume de orna- 0/ Santos S, 'a têrmo, fechou en-

fi direção Imediata do vlgárín Ge mentarern as ruas e as frente" de tre 27 e 65 pontos de alta.

€al e seus Auxiliadores, obedeceu suas casas, em hom-enagem a tãl As vendas somaram 162 lotes.

ião ao seguinte itinerárío ;

laugusto
Mistério. • •••••••• - - - - - .,. - .. ' - - .••

Praça 15 de Novembr., - Lado Hipotecando a todos antecipa-
ij,o Palácio - Ruas Visconde de damente as nossas humildes hên

Ouro Preto, Artista Bittencourt çãos, nutrimos a certeza que tu

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

Vargas, R. Visconde- de Ouro Pre- Jesus Sacramentado e honra da

to, Praça Pereira e Oliveira, R. Iteligião em Geral.

Arcipreste Paiva, Catedral. Dada e passada nesta Cidade de
A bênção, para que não haja in Florianópolis, sob 'o Selo de Nos

terrupção do préstito, será dada sas Armas e Sinal do Vigário Ge
(1'0 adro da Catedral, para alcan- ral do Arcebispado, aos 3') de

�ar a todos os fiéis. maio de 1950.
A ordem das Entidades e As· (Ass.) Mons, Frederico Hobold

•••..••.•...•....•..•••.. •.

socíações no préstito será a ,I1.e· ViÍg�ri'o Geral. (José Renato dle
guinte: Banza, Provedor da Irm. do Sso

Instalada a segunda
vara da comarca de
Rio 8rarde

RIO GRÁNDE, 3 (OE) - Insta:

lo�-se, ontem, a segunda Vara d� ,

Comarca, nesta cidade, tumandcr
posse o titular recerstemente no
meado, dr. Camerino 'Deixeir;t de:

Oliveira, que exercia o juizado dfJ

Direito em Santana do Livra:

mento. O ato teve concor.rida as-

Sim!Agora,mano.

sístêncía, tendo o novo Juiz

do muito cumprimentado.

BASE, AERE-A
Comparecimento

de civis
Estão chamados a compare

cer á Base Aérea de, Flori'an,6-
polis, para tratar de assunto
de seu ínterêsse- Os cidadãos
abaixo: Walmor Gomes Soares.
Osvaldo João Silveira. Wilson.
da Silva. Newton tnnoceucto
Chaves de Souza, Luiz Manoel
Cardoso: todos da elas ·:c de
1932· Claudio Gomes Jardim e
Jordelíno Vicente, ambos da
classe de 1933.

'

•

>ASTHMAti
\, MODERNO TRDTDMENTO,

.', DD DSMD.
:T.,o]OSSES REBELDES;.
','t-:;·, !>BRONQUITES
íA.SMDlICnS E CRONICnS

r-o

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina
� DORIVAL S. LINO

I
Edificio IPASE - 2. andar

Caixa Postal 260
Florianópolis - S. Catarina TINTAS PARA IMPRESSÃO,

I C O T TOM ,A R

-DATI LOGRAFIA
Nova ferrovia
no México 'orrespon�end I

Comerciai
Confere
Diploma

M;EXICO, 3 (V,A.) - As co

municações terrestres entre a

peninsula de yucatan e Q resto
do pais foram ahertas pela pri-
meira vez na Historia. Rua General BUleftcourl, 48

,

° presidente Miguel Aleman (Esquina Alber�ue Noturno)
inaugurou um novo trecho ter '-..:

roviario, entre o sistema príneí'
-----------...;;_--------------....._-....

pal de ferrovias mexicanas e o

sistema dâ Yucatan. segunda,
feira ultima, em Camiéche, tor
nando assim possível ir do Mexi
co a Yucatam por trem. mas

Com frequentes baldeações.
Os pantanos e as florestas bra:

vias impediam antes qualquer

Feltros-Maquinas ���:�.�. :��r�:��. �.��.
a penin

O PRECEITO DO 014

DIREÇAol
Amélia M Pigozzl

METODO.
Moderno 9 -RUeiant.

G. 8. Cal�ei[a �e An�ra�a
Exclusivista «RENNER»

PDINUIP! IS 48TI808

Roupas- Calçados
ue, O.N.S. N� a�84 021925

_ Jí'(I!!J2SE

de costuras

Loja RENNfR

. .. . .. . ..

COMO OU'I1RO QUNLQUER
O doente mental não é um ser A V I S Oque definitivamente "adquiriu" ou

"perdeu" alguma coisa. Como os A
.

•

VISO aos meus amigos e clientes que reabri meu Ga-
doentes jdo figado, dos rins DU do bínete Dentário a rua Tenente Silveira, n. 29, sala t:
coração, êle precisa de tratamento O consnltório esta aparelhado para atender todos )OS
adequado para a cuoa completa de casos da clínica dentária. '

seus Emales '. ,. d
. Anexo, um bem montado Loboratório de prôtese Den-

e ncamt� Le. os oenies menta�s táría, para confecção de dentaduras modernas e pontes
aos especialistas, para que nao

I' agrilicas.
....

lhes falte a assistência médica AR! .MACHADO
,

de que precisam; - SNES.
.

Círurgíão Dintista

I--------------------------------�----
R á d i O s A' t I â n t i d a

i

Rua Tenente Silveira, 29
Florianópolis .

O-N D A-S LONGAS
A.tlântida - Super construção para durar mais Atlântida - �om natural - Alta sensibilidáde

Otima seletividade VENDAS Á VISTA E A LONGO PRAZO

Electrolas TransmIssores Amplifícadores

ádão Catarinense �Limitada

Atlântida - O sucesso da técnica electrônica

Grande alcance

Hádto s

tlântidá
Diretor tecnico WALTER - LANGE Jr. Tcldoae n. 1459Rua Trajano, n. 31

f
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15o ESTADO-Terça-feira, 6 de Junho de 1J5J

suma.riamente
·

BDfENOS AIl;<.ES, ..3_(V. A.) - do· A Camara aprovou sem dís
$. Camara dos Deputados sUbs-1 cussão as nomeações dos no·

,tituiu todos os membros da co' vos membros, cuja politica não
.missão parlamentar investiga' sirá anunciada até que a co'

.dora das atividades contra a missao Se organize na próxima

.Argentína em consequência da semana, Apenas dois jornais
•.qual foram fech>ado� mais -de 60 grandes continuam fechados -

jornais e outras publicações na' "Intransigente", de Salta e a

-eíonaae nos 'últimns ;seis me' 'Nova Província", de Baia Bran-.
'ses. Os deputados José Bmilío ca - fora os jornais comunís
Visüa e 'Rodolfo Becker eram. tas "La Hora" e "Orientação".
",respectivamente, presidente e desta capital, e várias peque
secretàrío da comissão aludí- nas publtcaçõés do interior .

.

QUER
.

VESTlR.SE COM CONfORTO E ELEGANCIA'
PROCURE

Alfaiataria
A

�

Mello
Rue P'elippe Scbmidt 48

---'--_._-

I Stalin talhou\.�.
. NOVA YORK. 3 (V. A.) -.

Os jornalistas estavam prontos
para cumprir ,sua missão, porém.
Stalin não chegou. .. Fieis à
beoria de que "não se deve des
cartar nenhum rumor' por mais

ridículo que seja varíos repor'
teres invadiram o vapor turco
"Tarsus". pois círculara o boa.'
to de que o primeiro ministro
soviético; se encontra a bordo
dêsse barco.
Ao inteirar-se. do motivo da

Yende-se uma confortavel casa visita dos jornalistas, o capí
.-:residencia.l, situada em ponto ur· tão do barco Sait Ozege, fi·
'lJano central, com 4 quartos, sala cou perplexo. Somente atinou
-de visitas, sala de jantar, copa, es- a dizer:
.2inha, além de mais um pequeno Stalin a bordo do meu barco?"
,�l1arto :para empregada e amplas Depois qe revistar o vapor,
instalações sanltârlgs com eanalí- pois Stalin poderia ter viajado
.zação de agua quente e. fria, - lu-

como clandestino, o capitão
::formações na Gerência desta folha. convidou os jornalistas para al-
e,........ . OI • •• •• • •

almoçar ..

VENDE-SE Todos aceitaram, porque já
- qUe! deviaw. regressar a seus
Dois locom6veis, 150 cavalos, alta 'j jornais com as mãos vazias,

.:baixa. Marca "W.OLFF". Alemã. ano ra- .JeIO menos queriam ter os es-,lbricação 1920 com bomba. condensador, •
.

vapor super-aquecido. Estàdo de novo. \;!)magos cheíos .•
.. :Idem dois geradores, alternado 2801 •.•••••• - • - •• ; - •• - •••••••••••• - ••

-volts. 50 ciclos. marca "SIMENS", 2800
volts pr6prio corrente longa distância.
-em perfeito estado. Qualquer Informaçl1o
fl'ravessa 24 de Maio 18 - ItaJa1 - San·
"<ta Catar1na.

Subslitui1l.os

Dr. (L_ANO G.
GALLETT'

ADVOGADO
Crlm•• ai..l

Ooutltulção li. éocilMacl..
HATURALIZAQOE8
Titllloil Dlltlcuat6rloe

Eaorit6rio • R••ill.nola
Rua Thadente. n.

FONE •• 1468

CASA

· .. .. .. . .. .. .

• NEGOCIO URGENTE
Vende-se um Nash, modêlo

-49, com 9.500 kilometros, com
pletamente equipado, por _ ..

>Cr$ 90.000,00 ..
. Tratar com Delambert, prín

-cípío da reta dos Barreiros.
· DR:

..

FRANéiSCO
..

cÂMAiÚ
NETO

Advogado
.

critório:ftua Felipe SChimidl
:21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso")
:Residentia: Rua Alvaro de Cu
.valho, 36

FlorianópolJa
.. ' ..

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

".lta. rellelcladell ,ele aueI•••
t. I. ... rlllalah. J.

Mali, alo esqueça, ,.. • •••,.
,rueDte ,ara o ... trpOlPOLHO'
• ••á eaderaeta •• a.DJTe
MUTIJO PUDUL.

'Vende-se terreno
Vende-se um terreno medin

do 12x30 na Ponta do Leal
(Estreito), sito á rua 15 de No
vembro.
Tratar com o cap, Paulo

Samy na Fôrça Policial ou
nesta Redação.

Companhia Telefon·ica. Catarinense DR.I. LOB�TO FILHO
Aviso

. DoenrÜS(RCULOSEatóríO
AOS SENHORES ASSINANTES DOS TELEFONES Cirurgia do Torax

. AUTOMA,!ICOS -

. _ Formado pela Faculdade Nado-
.

Em VIrtude do crescente trafego das comumcaçoes nos
I d Medicina T" 1

.

centros telefônicos automáticos do Estado e principalmente ��. �
u gicio do'HOISL� o?;:.ta A

e

desta <?apital, recomendam?s muit� especialmente �� senho- R�:�;� �urso de esSp�tc�liZ�r:res assmantes para os segumtes dOIS pontos essenciais: I S N T Ex ';nt EÇ10) N- tir f d I t d t
.

ta pe o . .. -. erno e x-
ao

, �r o o,!-e o ugar, an es e er � � ou na
assistente de Cirurgia do Prof•m!mOrla". o numero do aparelho que _vaI. discar, U o Pinheiro Guimarães. (Rio).2°) Nao bater no gancho, quando esteja a espera do 9

zum�ido,_porque isso lhe fará demorar muito mais a Cons.; Felipe Schmídt, ú8
sua ligaçao. .

Consultas, ldiaríamente,
A DIRETORIA das 15 às 18 horas.

I F-r-u-t-a-··-s-,-R-e-f-r-e-s-c-o-.-g-e-·-l-�-êtã-....o-S· R:�'�_�Cahfc'::r�a1��i�!�t�s,
-Tl---NT-AS-P-AR-A-IM-PR-ES-Sl_'_O' procure POLLI S. 4. Comercio e Industria I.

fRÁQÜEzAs 'Êii °êÉiÃi··
c o T TOM A R PRAÇA 15 DE NOVEMBRO OSOTADO.KUA CONSELHEIRO MAFRA _ Edificio Montepio YlNHO elE'

"SILVEIRA"RUA FELIPE SCHMIDT - Edificio São Jorge

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

Estreito,
A tratar na mesma

•..•••.....•...••.•.•...•..••••.•

Se ricos quereis ficar
De modo tacil:elegei '

Fazei boje uma: inscrição
CredibhMutuo Predia

LUIZ FIUZA LIMA e Sra.
'

JUREMA FIUZA LIM A,

particfpam o nascimento
de seu filho PAULO

DATA DO NASC.: DIA

Fpolis., 27 :.. 5 - 1950.

F. :': .1�
. .,

CASAS III ftlRBlllNotI
Possue V. S. cassa ou terNDotI Jaft

vender?
Não encontra comprador'
Entregue ao ElICl'itório ··ImobWil1o

.... L. Alves.
Rua Th!odoro· D.

Como

,

estará

sua

saúdeí DE ESPERAR e desejar que seja excelente... Mas você es

tará, realmente, tão bem como agora, produzindo COmO hoje
para. o sustento do lar e para a educação de seus filhos? Cons
trua desde já as bases de um futuro sólido. com o seguro
de vida. Hoje é o dia de fazer o seu seguro. É mais fácil,

porque você tem mais saúde. É mais barato, porque o prê
mio aumenta cêm o passar dos anos. O seguro de vida na

StÜ Amer.ca é a proteção econômica do lar, em qualquer
hipótese. Procure, sem compronísso, um Agente da Sul

America. Êle lhe mostrará quàl o plano de seguro de vida

mais adequado a seu caso.

em

1960?'

Ouça como a
.

voz de um amigo a

palavra do AgeJ!,te
da Sul America.(O�PANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

Fundada cm 1895

---r--------,
I
IQUEIRAM ENVIAR-ME UM FO'I•.HETO SÓBR.E SEGURO DE VIDA.

NOME

ANO

PROFiSSÃO TEM FlLHOS"CASADO '1

RUA N BAIRRO

CIDADE Ií:STAOO

fl·PPPP 1 7 II o À SUL AMERICA - CAIXA POSTAL 911- RIO DE JANEIRO I
I

I1 ----------------------------------

r'
'

. . . . .. . .

CURITIBA

�,
PA"AN-\ >-

CASA MISCELANEA:Mlltri \
buidor. dOI :Ridiol 'SRi:C. A

ictor.IV6lvulal eFDi8co,.
Rua Ccneelheíro' Mair.TELECRA.MA: PROSEBRAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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10Uau(0 Jute-onlem em Blumeoau, o Figueirense logrou empatar. :-com . o -Olím�t:or
campeao do Estado pelo escore de 1 x 1. Dolly, do Canto· do Rio, guardou

do alvi�negror tendo destacada atuação. .

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

Batismo do' "Dudú" o

Participará das regatas de domingó o-novo
«skiff» do Aldo Luz

Para o simpático Clube de Re

gatas Aldo Luz o domingo repre

sentou um dos seus grandes dias,
com o batismo de mais uma no

va embarcação: o "skiff" "DU
DÚ", recentemente adquirido
em Pôrto Alegre.

As 11 horas, precisamente,
grande era o númerô-de espor
tistas e admiradores do grêmio
alvi-rubro que superlotavam o

galpão do Aldo Luz.

Após belissima oração, padre
Santos benzia o novo barco,
usando da palavra a seguir o Sr.

Orlando Carton í- 10 vice-presí
idente, que foi vibrantemente

aplaudido. Falou depois o sr, Al
�ides Rosa (Dudú); presidente
do clube e homenageado, cujo
díscurso transcrevemos: "Colhi
,tio de surpresa com a vossa de
císão de dar áo novo "skiff " o

meu nome, � escolhido fõsse eu

ainda seu padrinho, aqui estou
para cumprir essa determinação
embora

�

bastante emocionado
Não conhecesse a vossa bondade
� a siceridade dos vossos senti
mentes. teria na certa recusado
tão grande homenage_m, pois po
aia enumerar vários nomes en
tre vós que bem melhor mere
cíam essa homenagem. O que
fiz. afinal, pelo Aldo Ll1Z? De'
fender as suas cores e presidir
os seus destinos? Isso outros
tari1bém o fizeram! Modéstia á
parte, é bem verdade, que o nos

so clube teve nesta gestã,.o a sua

frota aumentava e completa
mente reformado o Seu prédio,
possibilitando o aumento da rsn:
da dos alugueres.
Mas não é sÓ a mim que o clu
be deve. Os meus companhei·
ros de diretoria, estes sim, é
que têm facilitado o meu de
sempenho, quer procurando
prestigiar-me, quer apresentandO
sugestões que tornei rêalidade,
� disci!pHna dos' remadores niuÍ
to tem contribuido para qU� le
ve de vencida a difi'cil missão
de dirigir .um clube de remo, que,
todos nós s,abemos, dispende de
grande e constante' trabalho.
:A.vesso á pUblicidade e ás €xibi'
ções, envaideci-me com a escoo
lha do meu nome para patrono
do nosso novo "skiff" que den
tro de alguns minutos batizarei.
Recebo esta homenagem-como
Um estimulo que também servi
rá a outros que me hão de seguir
na vontade inquebrantável de
manter o prestigio do

-

nosso

.querido Aldo Luz no .seio dos
nossos valorosos 'Co-irmãos. De
vo ,confessar que nesses 25 anos
de'atividade no clube, este é pa
ra mim: o maior dia. Maior mes
mo do que aquele dia em que
ajudei a dar ao Aldo Luz a SUo

premácia do remo em Santa Ca
larina, Quisera ter recursos pa·
ra externar com palavras b

.

onl- patou a partida e três minutos
�as o meu. agradecimento a to- após Guido enc-errava a conta
�?s vós leal.S 8;migõ..s e abnegados, gem, marcando O terceiro tento.
i!hreto�es e socios deste clube, Resultado: Avai 3 x

-

Guarani 1 Of�cial de Farmacia - Tecnico de Radio - Modista -

por ta� grande homenagem, Os melhores do Avai foram Alfaiate - Jornalismo Arte de falar em Púbrico - Radiestesia,
mas na? po�endo descreVê-las, Minela, Saul, Jair e Danda. No I

etc. - Peça uma lição: gra.tis - A'3sociaçla Elucacion!11
posso vos 3;fIaI?-çar _

que o nome. Guarani ,salientaram-s,e Acioli Caixa Postal- n. 589 - São Paulo.
de todos vos fl'cara eternamen'; (o maior do gramado), Frederi' I

� ,_.......
. o

.,.-- ..:- _

Q ESTAD-Terça-feirà,· ô de
l...

Junho' 'de

o arei

te gravado 'no meu coração e

reafirmo aqui o meu propósito
de continuar como até então a

servir ao Aldo Luz com todas as
minhas forças. Muito obrigado,
pois, a todos".
Ao

-

terminar o seu díscurso
foi o sr. Alcides .kosa entueras
tícamente aplaudido. como

aplaudido foi ao derramar a

champanha sôbre o barco, bati
zando-o.

Boa-Vista T. C. conquistou
. Taca «Bulcão .Víana})�

,

a

do domingo com as disputas das:

duplas.
Todas as pelejas foram muito

bem disputadas, notadamente en

tre os campeões Armandino Capa
reli e José de Freitas, que culmi
nou com a vitor-ia do nosso tenis
ta. Tambem Hubert Beck e Raul:'

Viveu o 'esporte de Joinvile na

ultima semana. dias de gra-nde mo

vimentação com a apresentação de
v�l'Ías -dislpu,tas Inter-estaduaís e

inter-municipais em diversas mo

dalidades.

tEm seguida foi oferecido um

coquetel aos presentes e mínu
tos depois era o "Dudú" )ançaao
Veloso, dando um passeio pela
ao mar pelo 'remador Belarmino
baía sul. .'

Segundo a nossa {eportagem

Entre estas, destacou-se a inte
ressante contenda em que se em

penharam os .tenistas de nossa ci
dade, representando o Boa Vista e
os da Capital do Estado, defenso
res do Lira Tenis Clube. Conforme
anunciamos com antecedencíe, es

sa disputa foi a segunda psla posse
da taça "Bulcão Viana", belissímo
troféo oferecido pelo Deputado Os
valdo Bulcão Viana, ilustre presi
dente do clube florianopolitano.
Os j-ogos foram iniciados sábado

á tarde C0111 las singles, terrninan

Schmi(llin fizeram uma boa parti
da, saindo vencedor Beck.

Darci Cubas do Boa Vista e eu
berto Fonseca do Lira deram ini

cio aos jogos .0 tenista joinvilense
começou mal, perdendo o set íní
cial por 5x7. Reagindo bem con

seguiu .vencer o 2° por 6xO para
confirmar na negra por W.
Curt Colin (B. V.) e Arnaldo Mes

quita (L.) fizeram o segundo jo�
go. Embora..muito disputada, essa.

par l.ida- terminou com a vitoria de
nosso tenista por 2xO (6x3 - 6x4)
Hubert Beck e Raul gchmidlin"

este do Boa Vista. Raul perdeu oS'

dois sets por 6x4, sendo de se no

(ar que em ambos chegou a estaz
vencendo por 4x1.
Sem pretendermos desmerecer Oi .

brilhante triunfo do tenista visi,

(ante, que, diga se de passagem, «
presentou-se ·em grande forma, te.
mos a ressaltar aqui que Schmi
dlin atuou adoentado.
Darci Capareli enfrentou "a se

guir - a Carmelo. Pr-isco, vencendo-o

. I co, Vitor, Ildefons? e Ibio.
.

Como partida preliminar joga- .com dificuldade por 2x1 (6x4 -

-

O campeão amadorlsta de : Os quadros J ogaram aSSim ram as e,quipes secundárias, ven- 5x7 e 6x3), tendo o defenssor do,
1949 - Clube Atlético Guaraní, eonstítuídos: eendo o Avaí também pelo escoo Lira demonstrado ótimo jogo de

apresentou-se ante-ontem pela,
•

AVAl - Brognolli ; Fatéco e re de 3 a 1. defesa.

primeira ,NêZ apÓs o seu ínsres- Danda; Katcípis. Mínela e Jair: I ..•... o o • o.' Sob grande espectativa defronta

so na dívísão de profissionais. Bolão (Benteví)- Nizeta (GUi:J st: d T b Ih ram-se os 2 jovens e valorosos-

En;bora deixando algo a dese: do), Guído (Bolão) , Bentev: í U .'ç�l. O .. ra 8 o campeões Armandino Capareli de:

[ar. o tricolor convenceu ao pú� (Tião) e SauI. Nizeta deiXOU o 1 PROCESSOS ,EM PA_UTA PARA Joinvile e José de Freitas de Fio'

blíco na árdura peleja que sus gramado aos 34 minutos da 20 INSTRUÇÃO E JULGAMENTO rianópolis.
tentou com a equipe do Avaí, etapa, seriamente contundida-II MES DE JUNHO Armandino iniciou mal, perden ..

campeã da cidade. num encontro com Juca. Dia 6, ás 13,30 horas: do o 1° sei por 6x3. No 2° mes o

Entenderarn'se bem os "bu- GUARANI - Oscar, Jüca e I
PROCESSO N. JCJ - 79/50 mo sem apresentar o seu Jos«

grínos" nos noventa minutos da Botelho; Aciolí. Frederíco e Aní,
Reclamante: Patricio Machado normal, conseguiu vencer por 8xõ

porfia. jogando pelo sistema da bal (Ildefonso); Lebetinha (Vi Oliveira Gomo estivesse já es-curo o "set;"
diagonal pela direita. mas as in- torj , Jaime, Moacir, Iblo e Vitor

Reclamado: Tte. Ayrton Capela decisivo foi jogado na manhã de

vestidas não ofereceram grande (Nelson}. Objeto: Indenização. domingo, quando o nosso . tenístao

I d
,.

I F
..

d t d' Dia 6, ás 14 horas: c lh
.

tri f fia arme. para O arc� a' versa�lo. .

raquissima a c�n u a o ar o . eu expressivo .rrun o por xi

N'ecesslta o GuaranI de maior bítro Manoel Tourmho.
.

I
PROCESSO N. JCJ - 82/50 jogando com muita habil idade �

velocidade nos avanços carecen , . . . . . . . .

Reclamante: Pedro Aniceto dos calma. José de F-reitas nesse set

do ainda de bons finalizadores. Passos mostrou-se nervoso, não apresen

O Avai atravessa no 1110men' Reclamado: Cláudio de Vincem:J Lando seu jogo normal.

to uma das suas f�ses maip difi- Objeto: Aviso prévio. As duplas ,apresentaram os se�

ceis. O conjunto encontra-se Dia 6, ás 15 horas: guintes resulta,dos:

qua;se completamente desarticu" PROCESSO -N. JCJ 84/50 Nas duplas tivemos os irmãos

lado, com sua li:nha fu'ncionan Reclamante: Carlos Alberto Li· Ca,pareli que vencel,am Guerreim
do mal Iprincipalmente o ata' qhares e \Vilson Elias (Lira) por 6xO e:

que, onde apenas. Saul se. está .H.eclamado: Ciriaco Cristoval & I 6x2.
exibindo assombrosamente. era. -

Carmelo Pris,co e Mesquita (Li-
Ante-ontem o quadro "azur- Objeto: Indenização, aviso prévio ra) venceram Olsen e Cubas (B�

r,a" teve a sua mais fraca exibi' c salário. ._ V.) por 6x4 e 6x4.

ç§,o do ano, devido, talvez, á au-
Dia 7, ás 14 horas: Colin e Schmidlln (B. V.)

sê:n;cia. de Adolfinho, Boos, Biti PROCESSO N. JCJ - 83/50 venceram Beck e José Santos (Li
hho e Niltinho. Mas, embora as

Reclamante: Pedro Jones da SiJ. 1"3) por 3x6 - 8x6 e 6x4.

repetidas falhas, o alvi�cej.este va Olsen e Langesch (B. V.) vence-

buscou a OfenSiva; conseguindo. Reclamado: Alvaro Soares de Oli- ,ram EI\as e Aciole (Lira) por
o triufo nos instantes derradei

veira '7x5 e 6x2.

ros pela c�tagem de 3' tentos a
Objeto: Salários, aviso prévio e (De "A Noticia", de Joinvile de-

1- indenização. 31 5-50) .

Fllorianópolis, 3 de junho de
• � � • • .. -.,# �- -

..
1950.

apurou o "Dudú" participará
das regatas de domingo próximo,
dísputando com o Riachuelo e o

Martineli a sensacional prova
dos dois mil metros,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

-I·

lHO, 5 (O. E.) - Informa-se que.
.

tudo está pronto para o inicio d$
quinto recenseaménto geral do
Brasil, marcado para 1° de julho•.
Comenta-se, a proposito, os exem·

plar,es do boletim de familia do re-

A primeira fase terminou com
um

_ tento para cada bando, sen°

do seus autores Moaci::· aos 3
minutos, e- Bentevi, aos 25. Sô
bre o tento avatano existiram
dúvidas, porqmmto o árbitro
não permitlb- que na cobrança
dO tiro indireto os tricolor'es
exeflcessem qualquer marcação
sôbre Os avaianos. Aos 38 minu
tos, numa carga perigosa sôbre
a cidadela tricolor, Tião desem I ----------------�-------------

Tudo pronto para- o
inicio do recen
seamentfl

Antônio Adolfo Lisboa, Chefe da

SeFetaria.
Agentes: Comercio & Trans'

portes C. Ramos S. A.
Rua João Pinto, 9.-Caixa
Postal,220.-Florianópolis

,��"\5-;;;;;"I"i 'I� r __ .. : ,

�':c'i�tribuidore� C�rlos Hog-�'
pcke S. A. Com. c

e Ind
Caixa Postal, 1 2
Florianópolis

lIaU•• r�..lielclad" II". ..."1•••
t. •• •• filhinho J
Mali, elo .squ,iI>;;a. 4IlIO • .",111 ...

fr_ent� !]Iara 1)1 M'II "PIMPOI.BJ!'
§' lima r.adert!CI>b •• Cl'llmiTS'
MUTUO PREDJA.I..

Cursos ?raticos .. Lt�Õ8S pala carreio censeam.ento com duas armas

ponta: ligando Natal a Dakar.
na

• _. • • •• • ..... oooo... eoo.oo... • .. oo .... III(!

CASA MISCELANEA '�Rdhtri
buidor� doe :Rádiot!l tR,';C. A

!.:tor;�Vâhmlsl e' Dit<('03J
Rua Cry-,!>eHp-iro M�i(lf

......... ' .• I .; c •• � l' <# � .....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Juizo de Direito da
Comarca de TijDCIS

Edital de leilão, com o pra�()
de vinte dias /

o Doutor Clovis Ayres Ga�na4-
Juiz de Direito da Comarca d�
Tilucas, do Estado de Santa Ca�'

tarína, na forma da lei etc.
'

Faz saber aos que o presens
te edital virem ou dele conhe_çi"
mento tiverem, expedido nos au:"
-tos de ação executiva entrepar.
-tes como exequente João Rbmãll

Bardá e executada a firma "lu"
dúst.rias Reunidas Rosa SIA ".�

_ que se processa perante êst_e
Juizo e cartório do escrivão'quê
êste subscreve, que atendend�
,ao que dos autos consta, autori"
zou a vénda, em leilão públicos
do moveI abaixo' descrífo com suai

respectiva avaliação, pertencente,
á executada que será levado a pÚo;
blico, pregão de venda a arremata"

ção, a quem mais der e maior hm\:6
oferecer, no dia 30-6-p., ásc lO

horas, no local em que se rear

IJllfs!Eê!j5l1.E�iE�§;!!E�E!E�§�ªE��tE�EDEªêliJJ
Iízam as vendas em hasta pú;'
'blica determinadas p-or este
Juizo, á porta do edificio da Prefek
tura Municipal. Descrição do

moveI que será vendido em

leilão: - "Um tear marca "Mal"
bú" 3-T, semse- usado- com to
dos os seus pertences, avalíado
por Cr$ 22.000,00 (vinte e dois
mil cruzeiros)". E para que chegue
010 conhecimento dos interessa"
dos ,e ninguem possa alegar,
ignorância' mandou expedir o
presente, edital que será afixa"
do na sede dêste Juizo, no lugar
do costume e, por cópia, publí
cado uma (1) vez no jornal "O

Estado", de Florianópolis n�
forma da lei- Dado e passado
nesta cidade de Tijucas' adS:
trinta dias do mês de maio do
ano de mil novecentos '8 cín
coenta. Eu, Gercy dos Anj os,
Escrivão; o datilografei, conferi
e subscrevi- (a) Clovis Avres
Gama, Juiz de Direito. Está con

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

Data supra

O _JE.'scrivão � Gercy dos Anjos.

TINIAS PARA PINnJRA
COTTOMAR

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTôNIO DIB MUSSI ,

Médicos
Círurgía-Olíníoa Geral-Partos

,\

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

.

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA .-:_ ME
TABOLISMO BAS�

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Aleade. diàriameDte. DO Hoipita) de Cariclad'-

,
(

.:ro.,-..:r..........."_-..,_..,..,.,...-IJI...........-'...
-

••---....--'.-.-.-,,..._.....-.-,......_-.-."".-_'WV'_ ........
-

..._.._�.

, Radioterapia por ondas eurtas-Eletrocoagulação-
\

Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, nO 1, 10 andar - Edificio

do Montepio. �

_

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Mussi.
Das i5 ás JS horas - Dra. Mussi .

Resídênoía � R�a Santos Dumont, 8, Apto. 2.

/

Dr. _
Lins Neves ·,Dr. Pofydoro E. S. Thiago

lMn&or da Maternidade e mélUco .0 l16dico e partelJ'e
Hospital de Caridade .. Boapital de Carldade cMl ,10'

CLOOCA I\E SENHORAS - CI- rlanópolis. Assistente da
RURGIA PARTOS r·

- -.

CÕMPÂNliil'!'liíÂNçX�DI-BAHíA""''''�-
t Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
� INC:INDJOS E TRANSPOR'!'ES

Cifraa do Balall�o de; 1944
CAPITAL E RESI'llVAS Cr$
Responsabíldades ,...... .. • Crt
Receita ....•. ....•. . . • • . . . • • • • Ctt
Ativo ......•. ......• .•...••.. Cr'

� Sinistros pagos nos últtmos 10 aDOI •••• Ct�
� Heaponsabilídades .•.... •••• ••.•.•••• Crt

!
Diretores:

D"" Pllmphilo d'Utra Freire -de Carvalho, Dr. Francisco de Si.
Anisio Ma!!@.Orra, Dr. Joaquim Barreto de .Ara'6jo e -los' Abreu.

w;r'f&-".r-
-

_••-..._ _••- _- -_ -_-.-••_._ -J"t..-.-••_-.-,.__-.__ •••
-

w • iii'

Maternidade

Ois.póstico, controle- .e tratamento

�a.lizado da gravídês. Distar

MOI da adolescência e da menopau

Mo Pertubações menstruais, l'ln'\·

..ções e tumores do aparelho gení

.. feminino.
Operações do utero, ovártos, trem

'"u, apendíee, hérnias, varizes, etc.
�gia plástíca do perineo (ru-
'!VU>
JSSISTENCIA AO PARTO E \WE·

RAÇOES OBSTBTrUCAS
.�JlÇIl8 glandulares, tiroide, od-

":$i0l, hípopíse, etc.)
'lHsturbios nerV080! - Esterilidade
- Regimes.
�!liu1J6rio R. João Pinto, 7 - 'I"L

UGt
Reaid. R. 7 de Setembro - El!if.

tm. e ·SOUia - Tel. 846.

loenCIl!I doe órgãos ínternos, es lHt

cialmente do coração e vaso.'

!oenças da tiroide e demai� 11!'.1)·
dulas internas

"liniC.! e cirurgia de seeborse -
'

Partos
'1SIOTERAPIA - ELECTROCAR·
DIOGRAFlA -- METABOLISMO

BASAL
10RÁRIO DE CONSULTAS: -

Diàrlamente das 15 às 19 há
ruo

80.900 �O(l,So
6.978.4ÓÚ55.97

67.053,245,30
142.176.603,SO-
98.687.81f!,So

76.736.401.306,20

CONSUL'rÓRIO :

HUIl Vitor Meireles' a, HI
Fone manual 1.702

RESID:J!NCIA·:
Avenida Trompowskí U

Fone manual 781

lDt. Roldão (onson'i
0:'
CIRURGIA GERAL - ALTA Cf·
!tURGA ',- YQL:tSTIAS DJS 8.

NHORAS - PARTOS
"

:l'01'IIIado pela Faculdade d. Medi
.. da Ullinraidade de SIo PaulO,
onde fei a••ístente por ....rio. aDO. do

.
- Serriço Cirúrgico do Prof. A11t1e

_

Cerrll. K_
CirUJ'IIÍa do e.t<'lltlllgO • Yiu efNula·
re., inteetinos delgado e (1''''.0, tir9f.
de, rin., .próltata, bexiga, ntero,

,rinos e' trompal. VarleoceJe, �
, ceie, "arizea e berDI•.
'Ctmanltae: Dal 3 i. 5 boraa, I ....

l'elipe Schmidt, 21 (alto. da CaM
ParailO). Telef. 1.598

l<uicUncia: Rua E.te"es ]1UIior, 110;
-

Tete!. M. 764 '

...

Dr. Newton d'Avila
c:tral'lia geral - Doenças de Senho

raa - ProetoJogia
Eletricidade Médica

Conllultóriot Rua Vitor Meirele� n.

U - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e l tar

te das 15 horas em diante

Residência: Rua Vidal Ramos n.

• - Telefone 1.422.

s s o e SOCIAL;

po�ro Al�GRE

RUA VOL(JN ,ÁRIOS DA PÁTRIA N:O 68 � V _ANDAR'
CAIXA POSTAL, 6.8.S • 'l'E\.I;FONE 6641) , TaEGRAMAS: .pROTECTORA> FERIDAS, REUMATISMO E

,Agencia' Geral para ,8tH. Catarina
PLACAS SIFILITICAS

Rua Felipe Schmidf. 22-Sob. _

Elixir de Npuueira
Caixa Postal. 69 Tel "Pi'otaclar.... FLORIANOPOLIS

MadiClQcéio Q9ZiliGr no tratam.nt

,____

u
�������� �L�.�d:a�ll:f:iJ:i.�__� __

I
I

I
!
I
I
I

I
-Dr. MárioWendhausen I,

&lti!IH& mMica de adulto. e e:rI&a«&t'
"'. j

�

oon!:u.ltório - Rua João Pinto, l'
Tele!. )lo 769

Couuit& du 4 .. 6 UriI
IlNidfaéia: .ellpe �cbd4t .. 'lo

rl'eIef. II'
'

Dr. A. Santaela
(Pormado pela, paculdade

r

Naao
nal de Medicina da Universld..'lde

do BraÍl1l)
II6d1co PQr concurso da LS8If!t�n·
c1a • Pstcopatas do Distrito

l"ederal
lIx.interno de Hospital Pslquiã
triCIJ e lIanicr.mio Jud1c�rio

da Oapital l"edersl
lIx-interno da santa Oasa de W·
sericórdia do Rio de Janeiro
oLtNiOA u::eDIOA - DODeM

NERVOSAS
Oonsultt!r1o: EcUficl0 Am6l1a

..eto - Sala I,
,

Resid6ncla:

Avenida Rio Branco, 144
Das III U 18 bar..

Telefone:
oonsuJtórlo - 1.11:...
Residência, - 1.305. '

Dr. Guerreiro da Fenseca
Especialista

lI'dico _. Efetivo- do Hospital d.
'- Caridade _

OUVIDOS - NARIZ e GAR·

\_
GANTA

Tratamento e ()peraçõel
Residência: Felipe Schmidt, '9

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no HOIIl)ttal
Á ta.rde: Rua :Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horãri'o: Das 14 ás 17 horas.

Dr. Milton Simone Peleira
Clinica Cirurgica

Molestiu de Senhoras

CIRURGIA GERAL
-Ooa Serviços dos Professores Bene

tJ.eto Montenegro e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Oonaultas: Das U ás i 7 horu
Rua Fernando Machado, 10

Transporte. regularas de carga a de pôrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOV4 IOBI
Infol'maoõ•• comol Agente.

-

FiorillD6polil - Carlos HoepckeS/A - CI- Teletoae b'212 ( Rod. teíeg.
São Fr.�ci.co do Sul-Carlos Hoepcke S/A -CI- TeÍelone fi VlOJRii:MACr(

Dr. Paulo Fontes
CUnico e operador

C."."ltóna: Rua Vitor M4lird8í. ...
Telefone -: 1.405

_ -

CeUultãi ilu 10 ii 12 -. Iii U ii
U lIl:8. ltUldéncia: aila BI--.'

112. - r:r.fóii� 1.620

w:::
.. ----

Dr. M. S. Cavalcanti
CliDica exclu.i;ramente «Ie eriaDtai

lI.ua Saldanha MariDlla, II
Telefone M, 7U

o Bahão
/
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Elevato ao máximo . �e I�� cruzeiros o salário·famili
. ,

'.

RIO, 5 (O. E.) - Vem de ser aprovado pela ..

Comissão de Serviço Público Civil da Câmara dos ,/ dendente. Para os que perceberem mais de 8 mil

Deputados um substitutivo ao projeto de lei que ele- cruzeiros será pago 50 cruzeiros por dependente,
va o salarío-famtlia, instituido pelo decreto-lei nr. desde que estes sejam ou excedam .de três. Não per-
5.976, de 10 de novembro de 1943. Por essa nova pro- ceberão salario-familia algum os servidores cujos
posição 'os salarios-familia serão os seguintes: ven- vencimentos ultrapassem a casa dos dez mil cruzei

cimentos até 2 mil cruzeiros, Cr$ 150,00 por depen- ros.

dente; de 2 mil a 4 mil cruzeiros, Cr$ 100100 por de
pendente; de 4 mil a 6 mil cruzeiros, Cr$ 60,00 IlPr

. dependente; de 6 a 8 mil cruzeiros, Cr$ 50,00 por de-

gência da lei nr. 488, de 15 de novembro de 194�, que
-modificou a lei original, instituidora do salario-fa-

milia.
Todos os documentos exigidos para o fim a

-

que:
se refere o projeto serão isentos de selos, taxas, 6
emolumentos.

As . despesas que decorrerem da sanção da lei

em causa serão atendidas por créditos a serem aber- -

tos nas diversas repartições pagadoras federais, no
limite máximo de cem milhões de cruzeiros.

Serão beneficiados pelo projeto em causa, caso'
o mesmo se transforme em lei, com a atual redação,
os dependentes dos servidores falecidos antes da vi-

II ,Dr.João David Ferreira Lima
Rejubilados com o restabelecimento I

do sr. dr •
João David Ferreira Lima, que domingo último re-

gressou a esta Capital, .os seus amigos mandam cele
brar amanhã, às 8 horas, no altar-mór da Catedral,
missa votiva pelo auspicioso e grato acontecimento.

Aos amigos e admiradores do ilustre catarínense,
os promotores dessa homenagem convidam, por nosso
intermédio.

Submetido a inter
vencão eiruruica-
LONDRES, 5 (R.) - o minis-

tro das Relações t6'xteriorês, Er-'
nest Bevin, submeteu-se á deli:'
cada intervenção círurgtca sob>

anestesia geral.
Falando á imprensa, um por-:

ta-voz do Mrníster ío do Exterior'
salientou que é bom o' estado.
geral de saúde de Bevín.

..-;

FlORIA140POLlS ..éS de Junho dd 1950

TE A TR O
------------------_._

Assembléia Legislativa
Sessão do dia 5-6-1950 Em discussão, pediu a palavra o

Presidência - Sr. Hui Cesar sr. Wigand Persuhn, autor do pro-
Feuerschütte. jeto, para mais uma vez acentuar
Secretaria - Srs. Pinto Arruda a necessidade do auxílio pira o

e Protógenes Vieira. município e a população vitima-

Com a presença de 26 deputados, dos.
'

teve início a sessão. Suhmetido à votação, foi apro-
Lida a ata da anterior, foi a vado unânímemente,

mesma aprovada sem retificação. 50) Primeira discussão e votação.

A seguir, pro,cedeu-se à leitura d p o iet de Ieí ° "6/50 '"
o r J o e ei n'< z , que au-

do expediente. -toriza a doação de um terreno à
Inscrito na hora do expediente, Prefeitura Municipal." de Joaçaba,

ocupou a tribuna o sr. Dib Mussi.
para a construção do Estádio Mu-

Correndo no sul do Estado a
nicipal. Aprovado para 2u discus

notícia da formação de novo muni- são.
cípio, o de Braço do' Norte, com a

70) Primeira discussão e vota

inclusã? do di�trito de Grão, p�rá" ção do projeto de lei n? 36/50,
o sr. Dib �USSI protestou energlc�- Concede insenção de impostos a
mente e disse que assun procedia I Gercfúo Ziliotto. ,

p.g-f' representação de todos os
C t'

'd d O I
- 't d

on mua na 3a. pago
parti os e r eaes represen a os

nas pessoas do Dr. Waldir Cotrim,
presidente do P, S. D., dr. Dante

de Patta, presidente da U. D. N. e

Manoeal Bertoncini, presidente
do P. T. B. Salientou, ainda, a

união de todos os orleanenses na

defesa da integridade do seu mu

nicípio. "Braço do Norte póde
emancipar-se dentro de sua .cé

lula mater", respeitando, le,ntre
tanto, os seus vizinhos e, rio caso,

Orleães, que, pequeno entre os

seus irmãos do Estado, não póde
assistir .à sua mutilação sem um

protesto com a adesão de todos os

seus habitantes.
Terminado o seu discurso e, co

mo não se apresentasse mais ora

dor, foi encerrada a hora do expe

diente, passando-se à Ordem do

Dia.

NAT'ARA NEY
,

por Sálvio de Oliveira
,

Mais uma atriz deixa, vitoriosa, o teatro declamado e vem

emprestar seu talento à "revista".

É NATARA NEY!

..
f Conhecemo-la em temporadas de comédia, com Mesquiti

nha, em Joínvíle, Florianópolis e Rio. O gênero ligeiro ou a al

ta comédia sempre encontraram em NATARA NEY uma intér
prete inteligente, colocando-a entre· as melhores comediantes

do nosso teatro.

Agora, transportando-se para o gênero musicado, traz,
além dos-seus dotes de beleza", aquela graça, a malicia, aquele
tom inconfundível de interpretação, que nos fazem crer abso

-lutamente no seu sucesso como "vedette".
Pelas fotografias que dela vimos, lembramos logo de Lin

da Batista, quando "estrêla" dos famosissimos "shaw" do Ca

sino da Urca; lembramo-nos de Déo Maia, a malícia que can

ta;�áe Mara Rúbia, a insinuante estrela de "Escândalos 1950:'
e outros grandes sucessos. NATARA NEY, parece-nos, reune

as qualidades tão apreciadas dessas grandes estrêlas: talento,
beleza e graça maliciosa. /

Por todos êsses motivos, nós que já a conhecemos na co

média, não podemos esconder a 'expectatíva de sua estréia na

"revista" .

Parece-nos que, como nocaso de Bibí Ferreira, cuja apa-
'-rição na "revista" convenceu plenamente a tôda a critica tea

tral, ficaremos, diante de NATARA NEY "vedette", a pergun
tar-nos se devemos felicitar o teatro musicado pela 'excelen
te aquisição ou apresentar pêsames à comédia pela ausencia
da atriz!

De qualquer maneira, será sempre um prazer tornar a

ver NATARA NEY em nossos palcos.
Para a apresentação da nova "estrêla" do teatro musica

do, Mesquitinha não poupou esforços ao organizar seu elenco.
Na parte cômica, traz-nos o notável imitador CARLOS

GIL e-o nosso já bastante conhecido AUGUSTO ANIBAL. ORDEM DO DIA
OS bailarinos LENA et SEVIL, de fama internacional, as 10) Votação da redação final da-

"COPACABANA GIRL'S" e um grupo selecionado de "boys",' da ao prójeto de lei n? 12/50, que

terão ao seu encargo os bailados. __ o

'visa alterar disposições da lei n?

A direção musical dos espetáculos bastante se recomenda 61, de 19 de dezembro de 1947.

pela presença do Maestro KALUA, figura amplamente conhe-
Aprovado.
2°) Votação da redação final da-

cida nos círculos 'teatrais do Rio de Janeiro. da ao projeto de lei n? 32/50, que
NATARA NEY não será, pois, uma estrêla a brilhar na altera a letra b, item XL, anexo n?

solidão. Entre outras estrêlas e muitos astros, num trabalho 2 da Lei n? 247 de 30 de dezembro

verdadeiro de equipe, ela comandará, com MESQUITINHA, os' de 1948. Aprovado.

espetáculos de "revista" que terão sua estréia amanhã. '

3°) Votação da redação final da-
da ao projeto de lei n? 38/50, que

F,'lorianópolis, 5 de junho d� 1950:
I visa dar nova redação ao art. 23,
da Lei Orgânica dos Municípios.
Aprovado,

E I d eh f
4°} Segunda discussão e votação

. sco a e e es Escoteiros do projeto d� �ei n? i/�O, que visa

,
abrir um crédito especial de

Todos os que desejarem cursar a Escola de Chefes Escoteiros estão CI'<!> 500 000 00 iti.
_

J, '" • , ,para socorrei' VI 1-

c�nvldados a comparecer ao Salão Paroquial, às 20 horas do próximo I mas da enchente do Rio Benedito,
�Ia 7. I ' ,.

dR'no mumcipio e odeio.

, ,:;

I
/

I

Em Madrid a

sre, Churchill
MADRID,5 (V. A.) - A sra. Wíns

ton Churchill, acompanhada dê sua-.

filha, a sra. Christopher Sommer,
chegou em avião a esta capital; pro
veniente de Londres. Foi recebida'
no aeródromo pelo . encarregado dá'

negócios da Grã-Bretanha em Ma

drid, sr, Johnston.

Mõrreu
.

ó
'

ãfcêbIijo:�'
de Bogotá

BOGOTÁ, 5 (V. A.) - Faleceu>
ontem monsenhor Ismael Perdemo;
arcebispo de Bogotá e primaz da

Colombia, nascido em Gigante, de-:

partamento de Hu lla, no" dia 22 dc.,:
fevereiro de 1872.

notáveis editoriais da Cidade de Blume-'
nau:

"Ora bolas! Porque um cidadão, na hora "H", deixa.
de impingir sua candidatura à presidência da Repúblíca.;
sustentada por elementos que todo bom senso partídárío
combate, quer-se vê-lo dignificado recebendo aplausos de
todo país em curvaturas ...

Se valer o argumento a "êsse alguem em Blumenau que-.
lançou-se a si próprio como deputado federal", mesmo

sem uma quadrilha querernísta, se não fôr escolhido pela.,
Convenção Partidária, obrigatoriamente irá receber um.."
jantar de gala"!

Bastará que surja um "cristo mal achado" em seu.

lugar?! Mesmo que não fôr causa de desunião de partídá
rios de verdade?!

"Ontem e Hoje" que "A Folha" registrou é triste coma',

troféu de uma batalha de 15 anos por uma ambição ...
Melhor escreveremos nós para "hoje e amanhã": o- �

sr. Nerêu Ramos, apesar das aparências que mandou en

saiar no Estado por mêdo do General, pretende traÍ-IO-:,·
mais uma vez!

Não era isto que referiam os telegramas da véspera.
da sua derrota aos seus correligionários hoje inconsolá-·
veis?!

. Achilles Balsini"
Leram? Mas leram mesmo? Pois é! É mesmo! É! Se

é? Poisnão, pois não! Mas que é, é!
Guilherme Tal.

P. S. Ao Tam-Tam. Bem aventurada (sic) criaturás.
Decore os artigos de fundo do dr.' AchyIles. Acho êles, para
o seu caso, genialmente específicos. Devorando-os, em:

grosso ou no varêjo, você, com apenas dois ou três quilos
dêles, terá de regresso ao seu espírito as alegrias que lhe
venho roubando.

Leia Balsíní pela manhã, pelo meio dia e pela noite'
a dentro, que similia simiIibus curantur.

Guilherme Tal.
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