
o� rei Leopoldo III voltará ao trono da Bélgica Nav��u�!i��n��Jd:� um

BRUXELAS, 7 (V. A.) - o Os social-cristãos, precomr- dar por finda a regência do !(" ,

;;,

partido Social Cristão vitorioso nantemente eatoücoe- obtiveram Príncípe Charles, irmão. do Rei LO::,mRES, 7, (B.N.S.) - Planejá-se para, ;flns tio corrente ano

nas eleições' parlamentares de 107 cadeiras da Oamara dos Leopoldo III. Segundo os compu- o prrmeíro cruzeiro mundial a ser enl.Preendfdé,;:pô.r :um navio hr í

ontem, deu rnícío hoje ao estu- Deputados contra o total de 105 tos conhecidos, o Partido Social I tân ico dêsdc a í�Hima guerra. l'rata-se do, ipaqueti "Garonia"l 'qn�
00 de 'um programa destinado a das forças combinadas anti-Ieo- Cristão obteve cinquenta das receberá passageiros de Nova York.:' ,

,

'.

trazer o rei Leopoldo III de poldistas: socialistas, liberais e 106 cadeiras dO Senado. Por O itinerário do navio que acaba dle ser pormencrtzadamente.
•

volta ao tronn. Estusiasticamen- comunistas. O Mínlsterío do ln- sua vez, o Ministério do Interior anunciado, incluirá o Mediterrâneo, a Africa do §ul, América do

te, OS dirigentes do partido de- terior informou que o mesmo calculou que os conselheiros Si11, Austrália, Nova Zelândia, Ilhas ;;:'alomfto e outras do Pacífico.
,

clararam que esse regresso terá partido conseguiu tambem ga- provinciais darão ao partido .J,

lugar até primeiro de julho; mas rant.ir a maioria no Senado. no mínimo outras 25 cadeíraao Diz O presidente Truman que as
{)S lideres da oposição disseram Nos termos da lei belga, soman- que perfaz perfeitamente uma

que tal proposito talvez não sei te a maioria parlamentar, com oomoda maioria na alta cama- fôrças armadas dos ,EE. UU.
-(!umpra na data assinalada. as duas casas reunidas, poderá r�.

-----.;____----- são uma gard=ntia para a paz

o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

J"N,rJetúlo • D., Gerente. SIDNEI NOCETI - DIretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAve NEVES

WASHINGTON, 7 (USIS)
Falando no Dia das, Forças Ar
madas, o Presidente Truman
afirmou que o motivo do desen
volvimento das forças armadas
norte-americanas era a preser-
vação da paz-

I
no bem-estar do povo, e que

Disse, em parte- o Presidente, acredita nos direitos civis dt)
durante um jantar comemorati- individuo, então- e somente en-

vo daquele dia:'
,

tão, estará preservada a paz

"Ha pessoas neste mundo qua
só compreendem a força bruta.
E quando compreenderem que.
essa força não tem poder con..

tra uma república que acredita.

Terminou o reclonememo
carnes na Inglaterra

de
.1'0 XXXVI I florlanópo,lis - � QuartaJeira, 7 de Junho de '1950

Virá ao �io-um técnico do Boreau Caça graúda, africana servindo de
-

Sanitário Pan-A,mericano 'cobaia nas investigações 110r--
suecas

WASHINGTON, 7 (USIS) -I sivo para administradores de

Deverá chegar .ao .!:tio de Ja�ei-I hosPi.tais,
se realiz�rá no Rio de

rio, para contllluar' a orgamza' JaneIro, de 18 de Junho a 2 de Estocolmb, 7 (BISI) - rE'm
cão do 'I'erceiro Instituto Inter-I julho sob oIS auspicios do gover- uma e:&:pedição aérea de 25.000

,

I �acional para Administradores no brasileiro. FeÍix Lamela, o kilômetros á África, o eX-Piloto
SÃO PAULO; 7 (V.A.) , Em de Hospitais, o técnico em ser- ilustre visitante, Secretário Ge- americano da AAF, Goodall l1c'

eonsequencia das medidas relati i viços hospita�ares ju�to a? Bu-: ra do COl;:lÍté Execu�ivo do Ins- Chesney e o Dr. Arne Astrom,

vas ao financiameB�o cio Gafé por reau SanitárIO Pan-AmerIcano,' tltUtO, delxou Wasjungtoll a 16 de Estocolmo, vão se entregar
parte do g'ovêrno, o proâuio ex afim de discutir pormenores, de maio. á caça graúda' como leões, leo-

-perímen.Lou sensível aHa. no me1'- junto ás autoridades sanitárias Lamela fará uma ligeira esta- pardos, antilopes e gorilas. Es-

eado de Sant@s, A alta foi de 112 do govêrno brasileiro. da em Caracas e Guiana Holan-I tes animais serão empregados
cruzeiros por saco de 60 quüos, O Instituto, um seminário intel1 desa quando a caminho do Rio.1 como cobaias nas investigações

'Dr. João David
ferreira L\ma

"

Rejubilados com o restabe

lecimento do sr. dr. João Da

.víd Ferreira Lima, que dn

mingo último regressou a es·

ta Capital, os seus amigos
mandam celebrar hoje, às 8

horas, no altar-mór da Cate'

dral, missa votiva pelo auspí
cioso e grato acontecimento.
'Aos amigos e aâmiradores

do ilustre catarinense, os pro'

motores dessa homenagem
convidam, por nosslQ

dio.

intermé·

.Juizes em féri8s não
têm direito a

gratifíoa�ões ,

RIO, 6 (OE) - O juiz Milton

Ba,rcelos dirig'iu uma consulta ao

TRE si o magistrado que tem exer·

cicio \l3Im zona e'leitoraJ, qu:ando
em f,érias, percebe gTatifica'ção.
Levaclo o assunto ao pleaário da

quela corte foi long:amente deba-
-

tido, resolvendo·s,e por .fim deci

dir que os juizes na situação alu'

dida, não podem receber grD tifica'

cões.

Alta no mercado
do café

10.867

Fàlta de • •

LONDRES, 7(V. A.) - O Mi· mazens ingleses. O governo con

níeterío da Alimentação está: trola as somas em dinheiro que
pondo termo à aquisição e111 I podem ser díspendídas no es..

• guanrde "escala de carnes enlatadas, trangeíro, a fim de e;'itar danosI
de quatro paises americanos, em ao cambio brítantco. Os círcu-

I fav�or do comercio. O Minis- ; los comerciais ix:formam que al
terío informou que os consn ' gumas companhías já começa..
midores poderão conseguir licen- ram a embarcar. carnes enlata ..

ças para importar tais produtos das para importadores Pru:ticu•
da Argentina, Paraguai Uruguai e lares.
Brasil. O governo retirou as carnes

enlatadas importadas da lista de ra-

cionamento no mês passado. A car- Comissão Econômica
ne fresca, entretanto, contínua sob
O regime de racionamento. Con- LatiDo�AmericaDa
quanto as licenças permitirão
uma "importação em quantida
des ilimitadas », não há garan
tia de que passarão a existir.
mais carnes enlatadas nos ar-

----"_-_'_

MONTEVIDÉU, 'I (V.A.) - �
Comissão Económica para a Arné
rica Latina inaugurou hoje a sua

terceira conferencia anual, com a
�""""",·"""'_-""""'_""·"""'_·4·_·_·_·.·"'''' advertencia de seu presidente, ele

que as r'epuhlicas latino-america
nas jamais conseguirão Iívrar-se
das r-evoluçõo, SOC!aIS enquanto
não promoverem a sua estabilída
de economíca , Falaram na, reu-

HO",G KONG, ,7 (OE) - Seis nião inaugural ás delegados César
'passageiros morreram e seis ou. Charlone, do Uruguai, Hernan
tros foram feridos, ontem, quando Santa Cruz, /.do Chile, David,
uma canhoneira nacionalista bom Owen, assistente do secretario ge
bardeou tU? navio mercante inglês, Irai da ONU e Gustavo Martiuea
fora do porto de Amoy. Cabanas, secretar-ío da CEPAL.

espírito
Da coincidência ele havermos iniciado os n�ssos come�

tários, a proposito das realizações governamentais em Cha

peco, logo após ter o ilustre deputado pessedista sr. Cid Lou
res Ribas, da tribuna ela Assembléia, criticado, sob respon-

., sabilidade pessoal, o Plano RaHe, que, no esquema da adrni

nístraeão federal para o quinquenário, excluíra qualquer be
nefício ao Oeste catarinense - quis pérf'idarnente inferir
um comico do "Diar'io da Tarde" que

-

estivéssemos não só
a refutar o discurso daquele presligio.so membro da banca
da majori tár ia 'e nosso prezado correligionário polítíco co'

mo a hosfilizá-lo diretamente. �ão existe nada de surpreen
dente nas abstrusas ilações da chalaceiro e charlador mino

ris ta, adversário do deputado Cid Itjbas, tanto quanto nosso

opositor assíduo. Inooçr igível no vêzo, o bom-humor lhe as'

isenta, para efeilo externo, à intenção dcsvírtuadora dos

acontecimeneos e elas atitudes alheias,
Pois digamos, desde logo, que não nos moveu às con

siderações que vínhamos fazendo numa série de comentá

rios outro in íuitn que não o reiterndamenüe exposto por nós:

demonstrar, n-a- oportunidade em que já se ouvem vozes

clamando pelo restabelecimento dos terrilorios fed.erais há
três anos extintos, que o Govêrno de Saj1ta Catarina em na

da ficou devendo às melhores jierspectivas daquele regime,
,11 cêrca de uma assistência oficial convenientemente orien
tada para o desenvolvimento econômico, social e espiritual
daquela área de fronteira. E tanto isso é verdadeiro que,
se O deputado Cid Loures Ribas ,s,e queixou de qualquer me'

noscabo ao seu Mun ícipio, não o fez senão restritamente ao

que se lhe figurou na planíficação federal recenternen toe
sancionada pelc/ Presidente da República.

.Alíás, ,desconheciamos o discurso do nobre representan
te do Chapecó, cujos têrrnos quer o h ílare escriba 'elo "Diá
rio ,lil.a Tarde" sejam de aziume contra os poderes públicos
do Estado. Só agora procuramos conhecê-lo, �h'avés das no·

tas taquígr áf'icas - e felizmente não encontramos nada que
.

desautorize quanto aqui temos publicado, no que diz respei
to à solicitude do governo Aderbal R. da Silva para com a'
,próspera comuna do Oe,s'Le caJtarin�'nse. )jem fôra de �sperar
o contrário, tão certo é que, por força do seu inegável pl'es-'
tigi,o junto ao Poder Executivo- cio Éstado, tem o sr. LOUl'es
Ribas conseguido canalizar para a terra que dignamente re'

l)re.senta 'e cujos interêsses tão eiosamente defende, apreciá
veis recursos que se não afeririam apenas pelas rubricas do

orçamento em cuja elaboração também infl'uenttemlente 'COe
labora.

Fez'se necessário êsle desvio- do curso que desejáramos
imprimir às nos'sas considerações. Convinha"nos replicar
a astuta e fantasiosa ilação do esc.I1�vinhador filaucioso, que

costuma :sU'prir li escassez de espírito com o dito de espi'
rito ... Nem a'ss.im, todavia, impressionará mais do que o ane

dotário réle:s de c:ertos almanaques apo�tados em C01We'llCer

nos das propriedades dós sais ,de fruta, ...

IBombardeado um
'1UIVio lnglê;�

o maior helícoptero do mundo
LONDRES, 6 (B. N. S.) - A . Trata-se do helicóptero "Ait

Grã-Bretanha produz arti..lalmente Horse", produzido pela "Cierva
os helicópteros mais aperfeiçoa. Autogíro Company",
'dos do mundo, despertando gran- É dotado de motor Rollss RÜYC6
de interesse em muitos países a e tem capacidade para vinte e
eficiência desses aparelhos no

tralJl�porte de correspon.dência, no

j
quatro passageiros., e uma tripula

bornfamenlo de plantações COll- Cão de três membros"
tra as pragas, nos serviços de sal- Pode ,s'er também adaptado para
vamento e na condução de passa o transporte de qual[ro tonelaáaa
geiros. de carg'a .

o aumento de salar.ias para os
comercia rios do Rio

RIO, 6 (OE) � O próenrador seguintes bases: - Até 1.000 cru'
João Antero 'Carvalho, do Bupe' eiros 40 por 'cento; 1.000 cruzei
rior Tribunal do Traba,lho, d'eu ros até 2.000 cruzeiros 35 por cen.

parecer favoravel ao aumento de to; dois mil até 3.000 cruzeiros
salários- pleiteado pelos emprega· 30 por cento; 3.00'0 aM 4.000, 25
dos no comércio do Rio de Ja- cento e ,de 5.000 em diante 10 po:r;!
neiro. O aumento foi firmado nas cento.

A •

mODIcas
médicas a,cêr�a do problema d�
grande atualIdade da ação hor..
lUôniea sôbre as 'Úlceras e cel't
tas� psicoses, entre outros est�
dos mórbido.s. Êste notáVel tra..
balbo, qUe significa um impor'
t�ntê progresso da ciênc� lllé..
�lca, conta com o. apoio do Ins ..
tltnto Fisiolãgico do Hospitai E:a'
rolino de Estocolmo. ;

,1

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pr!!�U!��!cA!, 5ta!�", S�!�AC!'J!S!�P!!P�dja!�diS!U��! Informações
P.) - o Papa Pio XII advertiu o desemprêgo é Ut11 dos "fatore' sua miséria, com seu desâ,nimo, n_.....

'

_ ....._.......

B
·

dque o desemprego sem contôle que mais
-

rne preocupam na que o e�jr!tº do mal conta

I
. Of8r10! as· empr

fomentará a propagação do co' atual situação internacional". para afastá-los de Cristo verda: O ESTADO d
. ·

munísmo e agravará O perigo Fêz em seguida um apêlo a tô- deiro e único Salvador; para .._

.' sas ro Ollarlar
de que a guerra fria degenere das as pessoas de bom coração Ianea-los aos braços do at(�i.smo 1&Q'l'J!f!U.J'JIDL&
em "guerra cruenta", íncompa- do mundo, avconstttuír podere- e do materialismo, para íncor • a.daçlo. Ofiein.. • r..

7 =._.... 110 0IrIt6YIe _ �
. Joio Pinto Do I

ravelmente mais desastrosa ... O sa coalíeão para
..
resolver Os -S ao mecanismo das 01" Á�V,..., fta,Jaf _ ,JJIiQIJ _ 11

Sumo Pontífice fêz eSS!l;S de- problemas da "ímens a multidão ",anizações oficiais que se con-
Diretor: RUBENS A. RAMaS

�_..:...._. ..........Proprietário e Dir.-Gereo.t. - ..._. �

claraçõe, ao dirigir. a palavra, de infelizes) aos quais o desem trapõem à ordem 'estabelecida II JIoJu. .

em francês, aos delegados do prêgo faz padecer fome ou amea- por Deus". Di�lrE�eN��!��: _��- - .ema

Congresso Jnternacíonal de Es- ca-os de fome". O Papa Pio XI!, que denun- GUSTAVO NEVES _��� ea___. I

ciou várias vezes o comunismo ÁIltO-Vlaçlo C&W!:Muo
como doutrina materialista e Representante:

-� Ilal-BnIIIl _ ..,..ltteu. preveniu 'que Os homens A. S. LARA ._ .8 boru.

que sofrem fome são os mal's 1.lUhoPrludO. 8al·an.ne1ra _ JoblTlll
Roa Senador Danlaa, 40 - P ..

suscetíveís de acreditar nos que andar Rfpldo Sul-Brulle1ra - CUrItlbe
8 ·horas_

'

lhes prometem "sonhos doura' TeL: 22-5924 _ Rio t'e Janeiro I TJ!RÇA• .PJIDU
dos".

�

RAUL CASAMA\'OR �U�';;�tar1D_ - Ptn.

Rua Felipe de Oliveira, 21 _ Áuto-Vl.&çlio ca� -

- • horu
SO andar .Auto-v-, ca� _.

- • horu.
TeL: 2-9873 - São Paulo 4�VIaçIo oa�

ASSINATURAS - • hore•.
Jlz:prqto 110 c:1at.tYt. - r...-.

7 hoiru.
Ilmprt- Gl6rIa - Laftb - ,

• .� horu.
1IQr.., BruQ- - ........

18 Iloru.
4'Jt,o-VIq6o I� - [tajaf - 11

.....
Rápido Sul-Bru1lefra -

13 horu.
Rápido Sul-Brutlelra -

• horu_
QUJ.RTÁ-P.IIJt.&

4uto-Y!aglo C&t.I!rl.unM
- • boral. •

I j=i��::=: �tl..
I e horas.
.

Rãpído SuJ.Bru1leira J'oblY!l.
13 horas.

I :.��==-�=.:
ru.

•

EltP1'HlO BruIIQU4IIIM - .cmI
- i8.1l0 hOO'U.

I .
P.odOTI!r1& hl.BruIJ, - ......

''''''''II'T-� ......_..........,.",....� i-o
I bo...... -

Viação Aérea 1.IJ:;t;�lar�= - .....
(...1

... ã.
..lute>-Vlaç!o Catcr'..n_ - �

nor riO - 5 noraD.

Se(/unda-fdf'(J , _ ,\ll���O C&tulnalM Ictm1It

, -TAL" - 13,00 - Laje. e Pt. !ut.o-VI_o catutn_
-6h�.
4ut9-VIaç60 Ot�

- 1l,$0 boru.
l!lX'l'!.!'eNO 8&0 Crl.fiOTao -

'l ho:-u.
lI:mp.� Glór'..a _ � _ • 1

l' 7 1/2 horu.
_, I l!lJrpl'esll'') Bru.:;!ueJIM - .........

. i 1. 1101"&9. '
'

fOm' . I Auto-Vlaçao It.aJaf - lta.jaf - 11 lIIr
.

T.rça-f� ,-

-.tJ!Ii �Pldo Sul·Brutleira - Jo1DTDe-

·T�L· - 8,H -

_

Jolnvm.-- - 13�d� Sul.BrasileJra _ CUrltlbII ...
,

Cnitiba - P.raaap6 • .boru.

S t..... IImpreJla Sul 0esW LtcSa - X&peeO - II
- an os •.ruO. _ • boru.

PANAIR - 9,25 - Norte
,.llHJZEIRO 00 sm.. - ti." -

Cruz processional, Colégio Cora

Cão de Jesus, Asilo de Orfãs, Con

gregações Marianas Femininas, As

sociação :S. Zita, Associação S.
Terez inha, Damas de Caridade

Apostolados, Ordem Terceira Fe

menina, Ação Católica, Abrigo de •••...••. - .. . ..•..... - .• • ••••••.

Menores, Colégio Catarinense, Con na'd-gregações Marianas Masculinas, K 10
Aos qtde o presente Edital oirem, Irmandades, segundo a ordem dr -P 1II21111••

saudações, paz em Jesus Christo orecedência ou costume, Or.dem

PITUC
-

DAS' Fazemos saber que, sendo o <tia I'erceír a Masoulina, e por último a « �� »
8 de junho próximo, consagrado Irmandade do Santíssimo Sacra- Z. Y. J. 7 Rádio Guarujá "a mais
à. magna solenidade de Corpus mento - popular" apresentará, sexta-feira
Christi (Corpo de :meus), em qU,e ?ada Associaç.ão d�verá �presen-I próxima, às 20 h�ra.s: diretame.n!e
se homenageia a própria Devinda· tar-se oom os respctIvos e"tandar do seu palc_o audItono, a audlçao
de no Mistério do Santíssimo S. Les e 1iistintivos. São permitidas de estréia de "PITUCADAS", n

cramento; e. para atender aos jus- crianças na Procissão, só vestidas mais movimentado programa do
tos desejos de nossos amados Dio- de Anjos para abrir o préstito. O�· rildio catariniense. "PITUCADA:.S"
cesanos: Havemos por bem con fiéis e famílias que não puderem distribuirá aos ouvintes e ao audi.
firmar para aquela data a solene acompanhar"a Procissão assistirãc tório, Cr$ 300,00 de .prêmios em di

.

procissã'o do Corpo de Del�s que a sua passagem nos passeios das nheiro, além de inúmeros brindes
se verificará como segue: ruas do trajeto - -;'111 mercadorias. 12 alegres e di
Reunidas as Associacões Reli Aos fiéis dÍ!wensamo·nos de reco vertidas secções. Como cantor:es,

giosas abaixo esp�cificada.s e na mendar o maior res'peito ao San· PITUCADAS apresentará NARCl
quela mesma ordem, d·entro e no tíss�mo Sacramento em que está, SO LiMA, e a estréia de "OS MA
adrQ da Catedral, um pouco ante� verdadeira, real e substancialmente' PINGUARtS" um grande conjulto
das' 16 hs. - 4 hs. da tarde - contido o Corpo de nosso Divind musical que animará as audiç?jes
diesfilàrão ao sina! dado, lenta, Salvador. de PITUCADAS.
contiulla e orderwdamen&3, pr,e· Outrossim, louvamos e encart'

.

SEXTA FEIRA _ ÀS 2.0 HORSS
cedida da Cruz processional sob (lemos o piedoso costume de orna,

- AlJDIÇÃO DE ESTRÉIA DE
a direção imediata

\ do vigário Ge mentcyrem as, ruas e as frente;) �e ."PITUCADAS" diretamente do paI.
ral e seus Auxiliàdores, obedecen suas casas, em homena;gem a ta!. co-auditório da 'RÁDIO GUARUJÁ.
do ao seguinte itineráriO:

I
augusto Mistério. "MUSICA -. DIVERTIMENTOS

-Praça 15 de Nov·embro - Lado Hipotecando a todos antecipa· - PITUCADAS".
do Palácio - Ruas Visconde de damente as nossas humildes bén- •••......................

Ouro' Preto, Artista Bit..tencourt çãos, nutrimos a certeza �ue tu

Saldanha Marinho,- Pra,ça 'Getúlio do correrá para a maior glória' de

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

to Pra'ça Pereira e Oliveira R. fteligiãü em, G.eral_
, "

Arcipreste Paiva, Catedral. Dada e passada nesta Cidade de

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

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

no adro da Catedral, para alcan- ral do Arcebispado, aos 31 de
.

I

çar a todos os fiéis _ maIO de 1950_

A ordem' das Entidades e As- (Ass.) ,Mons. Fl'eduico Hobold

80ciações no préstito será a _ç.e- V1gálri'0 Geral. ,José Renato d/e

guinte: Bouza, Provedor da Irm. do Sso ,-

A0Agon�a
da lsma
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita

- Mendaco - começa a circular no

sangue, aliviando os acessos e os ataques
da asma ou bronquite. Em pouco tempo
é possível dormir bem, respirando livre e
facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo

que o mal seja antigo, porque dissolve e

remove o mucus que obstrúe as vias res

piratórias, minando a sua energia, arrui
nando su, �Baúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho.Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia
de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo alívio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa. «araneía é a sua maior
proteção. ,..,

Mendaco A�Q��,::.m

Emília-Dias da Silva, Santina Dias Fa�cão, Ubirajara Fal

cão e netos, profundamente compungidos com o 'falecimento

de seu inesquecível espôso, pai, genro e avô Francisco Dias da ,ç .

Silva, vêm por êste intermédio convidar aos parentes e pessoas .

amigas para assistirem à missa ,de 10 ano de falecimento que, Muita. feUeld.des ,ele JdIIellllé..

mandam -rezar dia 8, quinta-feira, às 7 horas, ria Igreja de t_.te Ha_filhhlho ,

,São Francisco MGg, Dlo elJQueta, C!l!Ie • ..slli.:

., '. • �r�8ên� para o íMVI '"PIMPOLHO'·
Desde ]a anteCIpam seus agradeCImentos a todos os que é UlDa eaderneta ie CJlIJDI'N'

compar�cere� 2. êste ato de fé cristã. MUTUO PREDIAL.

N. C.pital
Ano •••• : ••••••• _ Crt
Semestre ••••••.• Crt
Trimestre . _ . • . .• Cr,
M&I •••• �

••••• _ •• CrI
Nõmero avulso .. Cr'

10,00
45,00
25,00
',00
0,60

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

SOCIEDADE DE AMPARO AOS TUBEReULOSOS POBRES pede uma

prenda para a festa "NOITES DE NEVE", a ter lugar a 30 de junho,
dias i e 2 de julho, defronte; do Departamento de Educação, em be
nc,fício dos enfermos que não têm recursos para se tratarem.

Os donativos podem ser envtados à Rua' Vidal Ramos, 19; o.u

4venida lHercilio Lu_z., 53.

Antecipadamente agradece
A DIRETOlliA

Procissão de Corpus Chrisli
Dom Joaquim Domingues de

Oliveira, por mercê de Deus e

da Santa ISé Apostõlíca, Arce-
! bispo Metropolitano de- F'lor ia

nópoli�, Doutor em .Cânones,
Prelado Doméstico, Assistente
ao Sólio Pontifício e Conde Ro-

No IDter�or
Ano . _ _ Cr' 100,00
Semestre _ , Crt 80,00

, Trimestre v', Crt 85,00

! Número avulso .. Cra O,flo
,

Anúncloa mediante contrito.
811 onlPama, mesmo não

publicados, não serão

dnohid08.
'lt

A direelo 1110 se respon
aabillza pelos conceito.
emitidos nos arti,lO�

uaitiadoa.

'uegre
PANAIR - 9,25 - Norte
VARIG - iO,40 - No�vt!

PANAIR - 1.4,35 - Sul
CRUZBmO 00 eUL - !S,iI

!orte
VARIG - f!.30 -... �uJ

PANAIR - U,35 - Sul

Quar1a-feif'a
-TAL- - 13,00 - Lajes e PArto

mano.

�M 1'8 S A

I

.Ie�e
PANAIR - 9,25 - Norte

GRUZEffiO DO !U(, - n...
fõ:tie
VARIG ---: H,IO - Nort.
PANAIR - 14,35 - Sul

Ouinta-f.iN
·T�L" - SoM - JolaTUle -

CurlD. - Paraaa..'
- ••to. e RI•.

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

VARIG - i2,30 - Sul

ORUZEIRO DO 8UL - t.S.U
.erte

I iiU�UZEIRO 00 �UL - tIS,lIO

S�leta-f�t"'(J
-TALN - 13,00 - Lajes o P'rte

Alegre
CRUZEIRO DO !UL - 'f••1 -

.orle
PANAIR - 9,25 - Norte
VARIG - H,40 - Norte

, PANAIR - 14,25 - Sul
8�bado

-TAL- - 8,08 - ' JohlTille

Curitiba - Pauna,ui
- Santo! e Rio.

'f'A.R1G - 12,30 - !ul

_CRUZEIRO DO !UL - t.Ui.
iforte
PANAIR - 9,25 - Norte
PANAIR - 14,35 - Sul
P:ANAIR - 14.35 - Sul

DoM.a,o
PANAIR - 9,25 - Norte
CBUZlHRO DO Sm.; - {J."

ano de falecimento
Dias da' Silva

de primeiro
Francisco

UIX'l'Á·:t'm!LA
ROOo'Y1Ari. luI BrIlll11 - ��

- 8' boraa.
.Auto-Viaçlo Cat.vIJI.erIM

- lI.,boru.
Áuto·Vlaçlo Cata!'lMlue

- • boru.

Auto-Vlaçlo Caurm_ - ......
- 8,lIO hor••.
J:xpreaao 810 �Yic - 1...- -

7 horu.
.

ÀUto-V� Ita.ja! - ItajaS - 11 ....
ruo
:mxpre,.., BruQu_

le horaa.

'"Rápldo Sul·Brulleira '" - Jobl'rile:""
'1" horas.

Rápido 8ul-Brasllelra - Cuntlbll ...

ti horas_
IIA.B..ADO

.A.uto-Vla� C&tarIneuc - CW1Ulre
- IS hora�. ".
Rápido Sul·Bru1le1ra

13 hOi'l1l.
Rapldo Sul-Brasileira - CUrlUbII -

• horas.
-- • horu.

Auto-Via !:lo C&t&l1neIIH - Jobl.ue.
- G bar...
Auto-VillçGo C4rtarl!Den.. - '.l'uibuM

- II h01'&I!.
Expr..",oe .0 CI1arto'ri.o - LacwIa -

'J horu.
Expreso BrurIIquaruHl - 1II!'ug.. -

14 h01'u. .". Cd .

A.ute-VIaçAI) l'taja1 - iíaJal - 1W
!'1lS.,

.

lCxpreuo Brw!Qu_ - JI(�," �tf'
- i,1I0 har...
:!llxprell8o GlórlA - I...quu - • i/�

e 7 1/2 hoi'aa.
DOMINGO

Rápido Sul-Brasileira - CuritIba _
• horas.

1InIIIQ- -

JoblT'.Je -

() VALE DO ITA:IAl
Pro""_ .a J.ri.�1a

Pro�8H,
LIVRARIA 'I. LIVlUJI.l1I

ROfLlt
• • • • • • • '. • • • • • •• _. J tIf'
II:SCRITORIO IMOBILIARIO A. ...

ALVll:8

Encarrega-se, mediante eom1aalo,
compra e venda de 1m6vels.

Rua Deodoro 33.

, . ....... cf"

SENHORITA!
A'ultima creação 1

em reltl'i
�erante é o Guarana KNO'1"
EM GARRAFAS GRANDE_S

Prelerindo-oQ está.
acompanhando: a"'moda

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'ANTVERSARIOS
.

_

I
Asslnalando o festívo aconteci-

SR. ROBERTO
OLIVEIRA

mento os pais de Walter recep-

'Transcorre, hoje, o aniversário clonarão em sua
residência. os

tnatallício do nosso prezado coesta-l'
numerosos amiguinhos do aníver-

�uano, sr. Roberto de Oliveira. saríante,
oferecendo-lhe doces e

..-dinâmico
diretor-gerente do Ban- I

refr'igerantes.
'

.

.co, do
Distrito Federal e .influente I

Os convalescentes de celebre tifi·

!procer
pessedista ,

cumprimentos,
augurando-lhe feli

'O ilustre natatíciante sobre ser
I cidades.

t1eal e lhano, é de invulgar dis SRA. TERESA MARIA. BUSCHLE

.Unção, motivo por que,
nesta da' Natalícia-se, hoje, a exma, sra.

ia, será
alvo de Inequívocas de' d. Maria Teresa Buschle, dígníssí

- monstrações de apreço e estima
I
ma espôsa do .p.OS.:IO prezado cole'

-que lhe tributarão seus
numerosos ga Miguel Luiz Buschle, compre-

amigos,
admiradores e correligiO-; tente

auxí.liar de revisão dêste

nários, às quaíe nos
assocíamos jornal e runetónãrío do Banco

1)razerosamente.
Inco, nesta capital.

SRTA. DORIS BRUGGMANN
Aos muitos cumprimentos que

A eíemérãde de hoje- consigna
receberá a dama

àníversaríaníe

{I
aniversário

natalício' da gentil pela auspiciosa efeméride, iunta

:senhorita Doris Bruggrnann, díle- mos os nossos, mui respeltosos
,

ia filha do nosso prezado conter-

,

1'âneo sr, Prof, Henrique Brugg- FAZEM ANOS HOJE

mann, e fino ornamento do nos- A sra. d. Julieta Richard, espô-

:$0 "set" social.
sa do sr. Alfredo Richard, apre-

Doris, que frequenta com raro ciado maestro Jiesidente no Rio

.brilhantlsmo o
educandário Colé- e Janeiro;

.gío Coração de Jesús, onde 'é - o sr. Francisco Roberto da

;grandemente estimada por suas' Silva" próspero
comerciante em

-colegas, receberá, hoje, expressl- Biguaçu;

-vas homenagens que
tributarão' à - a sra. Maria Ligia Pereira,

: sua feliz jovialidade.
espôsa do sr. Osvaldo Pereira;

Os de "O Estado" II cumprímen-
- a sra. Margarida de Azevedo

':tam, augurando-lhe
felicidades. Brasíl, espôsa do sr. João N. Bra-

Atendendo a. ínumeros
pedidos e

- 20 Alucinantes
"Copacabana"

de Janeiro;

'ANIVERSARIOS
sil;

por achar-se
o CINE ODEON ocupa- Girls .. _

em 1868, sob vivo de ar-

Srta. Dilma Santana
- o jovem Manoel Bastos Laus, do com a "Companhia de Revista" (j

ELEGANTISSIMOS
BOY'S

tilharia e fuzLlaria o General

Faz anos, hoje, a gentil senho- competente contador e
funcioná-

POEIRA DE ESTRELAS
Atrações:

João !Manuel Mena Barreto re-

-rinha Dilma Santana, elemento de rio do Ministério da Fazenda; Colé, Emiltnha Borba, Lourdinha
'Carlos Gil e Lena Et Sevíl,

conheceu as passagens do arroto

-realce na nossa
sociedade.

- a srta. �rezinha Roberge; Bi�tencourt, Darcy
Cazarré e ou'

Estrelando
MATARA NEY. Jacaré, durante a guerra do Pa

A distinta natalicíante por sua filha do sr.
Marciliaho Boherge, tros.

Cenários
Luxuosissimos ..•

Guar- raguai;

'Cativante, lhaneza e irradiante guarda aduaneiro da Alfândega; ", Preços: Cr$ 6,20 e 3,20 da: Roupa Biquíssírno!
- em 1870, no Rio de Janeiro,

-simpatía goza de muitas amíza-
- o menino Paulo Roberto, fi· "Imp. 14 anos".

- Um espetáculo inédito para .faleceu Pedro de Araújo Lima,

odes, motivo por que; hoje, ver-se-á lho do sr. Paulo M. da Silva, fun- . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

FlorianópoJis.

Marquês' de Olinda, qu� foi Re-

:alvo de expressivas manifestações

I
cíonárfo da Prefeitura dê São Jo- ROXY - Ás 1P%, horas I Preços:

gente do Império do Brasil. Nas-

de estima e aprêço dos seus Iami- sé;
1) - Cine Jornal -

Nacional.' Cads. numeradas
Cr$ 35,00 I

cera em Antas, nas proximidades

liares e amiguinhas, às quais nos
- a menina .Joscélla Maria Pe-

' II
. I LocaIs. avulsos '.'

25,00 i de Serinhaém, a 22 de dezembro

associamos, com prazer.
reira, fi:lba do sr. Antônio

Pedro
- Empolgante e violento drama

Camarotes......

175,00' de 1793;

- 0-
Pereira, dedicado

funcionério da de aventuras! i "Imp. 14 anos". _ I
André Nilo Tadasco

Sr. Osni Gama 1YEça
Alfândega. .'

-
Frente a frente com

terriveis'.. .

...............•
_. . . . . • ..

.,

l'ranscorre, nesta data, o ani

versário natalício do nosso preza

do conterraneo sr-, Osní Gama D'

Eça, membro do Conselho Consul-

,

livo da Caixa Econômica Federal,

nesta capital.
Reunindo em torno de si nume

rosos amigos que o ·admiram e o

,.estimam, por suas 'excelentes quaii.

. <lades, o aniversariante, hoje, pelo

decorr�r de tão auspiciosa efemé'

:sride, será alvo de :tiomenag�s, às

quai,s, por justas, nos. associamos,

augurando-lhe
fe!lcidades.

-0-

Sra. Iolanda de Souza

EPaldinglN t ..10 �

Ocorre, hoje, o aniversário nat.a OVO me Ou para
'licio da exma. sra. d. Iolanda de t I "8Sa-S
Souza: Spalding,_ digna esposa doiCODS ru

r �

�,sr. Cap. Mauricio Spalding, ofi- Londres, 16
(H.U.S.anuncialc'

eial da nossa ,Policia l\Iililar. I que
um novo

método de cpns

À distinta dama, os nossos res- tl'11ção d,. casas
com paineis ôcos

peitosos cumprimentos. ; de concreto está
revolucionando o·

- o -

I
sistema de habitações na Grã-, sre'j

Walter Miranda
tanha.

Comemora, _ hoje, o seu 8° ani' Conhecido pelo nome de casa·

versário o inteligente ga.roto Wal- "Reema" o novo- tipo de re,sidên.'

'1ter Miranda, querido filhinho dI) cia de um andar, foi
construido t

nosso prezado colega Adão Miran l
em numero de cem nos' dois ulti· I

'�L
mos anM em car�ff çxperimen�L

.���������������������������������������������

�. : c:--
. ".-

FALECt.MENTOS

LÚoCIO DESTRI NAPOLEÃO

Consternou profundamente a ci

dade de Crisciuma o falecimento

no dia 4 do corrente, ocorrido
alí

do benquisto cidadão Lúcio Des

tri Napoleão,
nascido nesta ca

pi,tal, exercendo,
atualmente, des

tacado cargo no Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado.

o extinto, que era pai do nosso

prezado
coestaduano sr. Nicolau

Napoleão,
- Inspetor Escolar e.lB

Arara'nguá, deixa viuva e fiThos_

-
Raje no passado

7 DE JUNHO

Em 1.494, foi
assinado ° Trata'"

do doe Tordesilhas, entre D. J'Oão ,

II, Rei de Portugal, e D. Fernan

Ri- do e D, Izabel, Reis de Castella.

Ficou demardada a dívísêo dos

domíníos
•

espanhol e português. O

Iéste da América do �ul (Brasil) •

caiu então no dominio português;

- 'em 1797, na Bahia, nasceu

Manuel Alves Branco, mais
tarde

Visconde' de Caravelas;

IV
- em 1828, o então Mitior Luiz

Continuação do
espetacular seria-

À1ves de Lima e Silva, mais
tar-

do
de Duque de Caxias, -'saindo de

MISTERIOSO MR. M
Montevidéu pôs em fuga as lor-

com
ças de inimigas que a bloqueavam.

Dennis .MoOl'e
regressando com algunS prisiQnei

30 e 40 Episódios.
ros;

Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
- em 1839, em Campos (Sergi-

"Imp. 14 anos,.
pe), nasceu Tobias Barreto de

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

Meneses, vindo a falecer em Reei-

TEATRO ALVARO DE CARVALHO
fe a 27 de junho de 1889;

HOJE -

Finalmente
_ HOJE

- em 1844, em Londres, foi

As 20% horas
fundada por George Willians II

Grandiosa ESTRÉIA de Associação Cristão de Moços, No

M ESQ U I T I N H A
Brasil se deve a fundação a 'My·

E SUA COMPANHIA DE REVISTA I
ron Clarck, em 4 de Jalho de•.. _

.Com sua super
revista-fantasia

1893; .

em 2 átos -e 22 quadros de LUIZ I - em 1�55, em São Luiz do Ma

PEIXOTO e O. BASTOS:
ranhão, nasceu o

coniedíografo,

E S T·OU, A t N E S S A dramaturgo, poeta, jornalista e

B O C A ?
novelista critico Artur Nabantino

Direção MusiCfl a cargo 'do maes-
Gonçalves de Azevedo. Faleceu

iro K.Al}ÚA.
em 22 de outubro de 1908, no Rio

-0-

Sr. Orlando Cunha

É-nos grato registar, hoje, o
' , - - . - - • - '. - _. • _

...•. _ .. _ •. _ ..

aniver�ari? nata'licio do nosso dis- DR. 1-.- LOBATO FILHO
tinto coestaduano sr. Orlando

Dunha, destacado desportista e

-competente chefe de secção da DoençrasUdao�RaCrêUlhoLOressPiEratório
iz;opol'tante firma Carlos Hoepcke

EF

:S. A. - Comércio e industria. Cirurgia do Torax

_

Às homen�gens que lhe tributa- Formado pela Faculdade Nacio

Tao.pelo
feliz eve�to nós nos sOli-1nal de Medicina. Tisiologista e

darlzam�s, envian,do-lhe cordial Tisioci'rurgião
do Hospital Nerêu

-�braco.
Ramos. Curso de eS'pecialização

,

-0- pelo S. N. T.
Ex-interno e Ex-

Sr. Álvaro Som'es de Oliveira
assistente de Cirurgia do Prof.

O sr. Álvaro Soail'e's de Oliveira Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).

- conceituado comerciante nesta ci� li
,"dade e destacado me1llbro da Ir-

Cons.: Felipe Schmidt�, i18

mand.ade dos Passos,' faz anos ho-
Consultas, {diariamente,

!

je.

das 15 às 18 horas. I

o auspicioso acontecimento le.
Res.: Rua Durval Melquiades, !

·vará a sua l'esidên�ia nume�osos
28 ---

Chácara do Espanha I

,-amigos que o felicitarão.

Diária,

l:1:lTz - Ás 1.7 horas

- Um filme humano,

comovedor!

- A <triste história de uma garo

tinha desamparadà que, só no

mundo, tinha por uniôo e leal

companheiro o seu fiel cãozinho.

Juntos contra o mundo!

Bharyn MoffeU - em

BANJO

-

Secundados bríthantemente

por:
Jacqueêíne White e Walter Reed.

No Programa:

f) -_Cinelandia
Jornal - Nac.

2) -
Jardins do Mundo - Sho1'1

Colorido.

'Preços: Cr$ 5,00 e 3,20

"LIVRE" - - Crianças maiores' de

5 anos poderão entrar.

com

Léo Carrillo.

.
.

criminosos, só' lhe restava

sincero e
I
ou morrer!

TRAMA SINIST,RA

com �

Phflip Reed, Hillary Brooke,

chard Travis e Anne Gíllís,

III

- Um espetaculo
eletrizante re

pleto de sensações e torcidas I

CRIME S. A.

........
"" ""..;

..

RITZ - Ás 19% horas

-

EXCEPCIONALMENTE,

-

i) - O Esporte em Marcha

Nacional.

II

- A triste hístõria de uma garo

tinha desamparada que, .sõ no

mundo, tinha por uníco e leal

companheiro o seu fiel cãozinho.

BANJO

com

Sharyn MoffeU, Jacquslíne
Whi

te, Walter Reed e Banjo.

• In

Teatro Alvaro �e Carval�o
Hoie� dia 7, Hoje

às 20,30 horas
grande estréia de

.eSIlDiIIDlla
e sua Companhia de Revistas. COlO

Nalara Ne,
apresentando em primeira recita de assinatura a su�er-revi8ta em 2 atos e-

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

aí 11essa "bôcà

Atra"o-e".
Carlos 'Gil--:- notav�l �mita?-or do �elo .sexo.='

, \I l'! fi Lena e SevIl -

baIlarmos
mternaCIOnaIS.

20 alucinantes Copacabana Girl's

6 elegantissimos Boys
Direção musical ii cargo do maestro KALUA

Direcão artistica de MJtj)QUITINHA

CamarJte ·Cr. 175.00 -
Cadeira

numerada Cr. 31),00 - Balcão Cr, 25:00

(imp. incl.)

Ingresso á venda no BALL CINE RITZPREÇO:

1
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4 Q ESTAD-Quarta-feira, '7 de- Junho de )1950

Exclusivista. «RENNER»
PRINCIPAIS 4RTI80S

... - . ....

Roupas- CalGados
Feltros-Maquinas

.�

de costuras .
, Frutas, Refresco.gelados

'LOIB;!I RENNER procure POLLI S. 4. Comercio e industria
lU PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

.

uUA CONSELHEIRO MAFRA -;;- Edificio Montepio
RUA FELIPE SCHMIDT \- Edifício São Jorge

Aumbntaram aS ex
-----�---_. portações da SueCia

,

Estocolmo, 5 (BISl) - Os alga
rismos que acabam de ser publica
dos pelo Departamento Geral de'
Comércio e Navegação da Suécia
mostram que o valor das exporta
ções dêst� país, durante o primeiro'
trimestre de 1950, subiu a .

1.184.000.000 de coroas (Cr$ .

4.186.080.000,00), contra 885.000.000
em igual período de 1949. Dêste to

tal, corresponderam ao mês de mar

ço sómente 426.000.000 de coroas

(Cr$ 1.542.120.000,00), contra .....

291.000.000, no ano passado. Em

comparação,' com as de fevereiro, as

exportações de março aumentaram

f �de 99.000.000 de coroas. ,

Comparado com o primeiro tri
mestre de 1949, o valor das impor-
tacões da Suécia passou de .

1.099.000.000 de coroas para .

1.266.000.000 (Cr$ 4.582.920.000,00),
'ou seja um aumento de 167.000.000 Ide coroas.

A rádio televisão no Bra�il
I .

� Londres, 5 (U. P.) - Pas.sando
Jlm revista .os progressos realIzados

pelas índustrjas britanicas do Já
filio televisão, o "Financial 'I'imes"
felicita-se pelo .fato de que "os

'�lH�rcados sul americanos estejam
ura abertos ás exportações brttaní

�as nesse domínio, depois de ésta

rem fechados durante cerca de um cantes ingleses, se eles produzirem
ano". O jornal acentua que as soo aparelhos receptores adaptados
�iedades britanicas já exportam àquelas novas estações'.

"chassis:' e realizam montagens no

Brasil ou na Argentina, afim de
conservar viva sua razão social.

Doutra parte ,.o jornal observa que
as construções de transmissoras de
televisão no Brasil e no México po
dem abrir os mercados aos fabr i-

GI I. Caldeira �e· An�ra�a

Rua Tenente Silveira, 29
Florianópolis

eODcluida& ás oego- SE I SUl LINGUI
eiaoões com,· a ESTA SaIDRROSa,
41emanba - Isso evidencIa

anormalidade i a s
funções gástricas. O

melhor, para normaãí
zã-las é a Ma g n é s i a

Bísurada, que neutra
liza o excesso de aeí
dez estomacal e exer
ce benéfica ação
/ sobre o fígado.

ftIO, 5 (O E.) - O Conselho
Consultivo' de Acordos Comer

CJalS. recentemente instalado
no Itamaratí. sob a presidencia'
do embaixador Oyro de Freitas
Nale, acaba de aprovar as listas
de produtos para o. novo trata'
do' de comercio entre o Brasíl
e a Alemanha." As referidas liso
tas, ánt;el'iormente esboçadas duo
.rante as negociações éntre a

Missão Alemã e os tecnícog do
Banco do Brasil. foram mínu
eíosaménte estudadas e modírí
eadae em alguns .de seus itens
:pelo Conselho Consultivo, em

sua ultima reunião Rsta agora
aguardar a assinatura oficial do

acerco entre as duas partes
contratantss-

Magnésia
'Bisurada',

.

DATI LOGRAFIA
(orrespondencll
(omerclel

Contere
Diploma

DIREÇAol
Amélia M Plgozzi

METODOI
Moderno e Eficiente

,�

Rua Generaí Blttencourl,' 48
.

(Esquina Alber�ue Noturno)

Companhia �
.
Telelonica· Catarinense

- Avisil
-c., AOS SENHORES ASSINANTES DOS TELEFONES

AUTOMÁTICOS
J

-

Em virtude do crescente tráfego das comunicações nos
centros telefônicos automáticos do Estado e principalmente
desta Capital, recomendamos muito especíaímente aos senho
res assinantes para os seguintes dois pontos essenciais: -

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

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

zumbido, porque iSS0 lhe fará"demorar muito mais a
sua ligação.

.

A DIRETORIA

) r

Dez anos depois
com sangue. os veteranos se di

Londres, 5 (U. P.) - Um pou· vertem.'
co melhor nutridos e menos ca Cinquenta embarcações .avan:
beludos- �'velhos soldados", vol- çaram pelas aguas picadas do
taram a Dunquerque, a-fim de Canal. seguindo a mesma rota
render tributo a 30.000 camara que quando acorreram, de tôo
das seus que. há dez anos. ali ela a Inglaterra.. para salvar o

ficaram, quando o exército brio último exército que restava en

tãníco evacuou Dunquerque, tre Hitler e a civilização. Aque
Hoje voltou um punhado de ve 'les "barquinhos" salvaram 335
teranos num punhado dos fa' mil homens .mas o esfôrço cus'

mosos "!barquinhos" que ai�dal
tou 80.000 toneladas de navios e

tlutuam.vdos 800 de h,á uma dé 30.000 mortos, feridos ou desa
cada. Nas praias, estão regadas parecidos.

�

SANQU'ENOL
contem excelentes e�ement6s to
nicas: Fosforo, Çalcio, Vanaiato

e Arseniato de- Sedio; etc.

!\ Os palidos, depauperados, esgo-
.. �:=. tados, anemicos, mães que criarrt,

� \'ê li magros, crían;as raquiticas

'"�"{ receberão a tonificação geral do

iIJf�� organ,ismo, com o

+

E-z-rJ � 11111 =I: III.!
Aulas Particulares

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

Lecionam-se PORTUGUÊS E MATEMÁTICA
, Preparam-se candidatos a concursos

Tratar às 2as., 4as. e 6as. Ieíras das 17 ás 18 hs. à
Rua Trajano, 36 (Séde da Socíedade XX de Sete:rp.bro).

Rápido alívio
para dores nas cos

tas, dores reumáticas,
contusões, lumbago,
torceduras, etc.

Emplastro Poroso
,

I�SABIAII
��

CURITIBA TE:.LE.CRAUÂ: �ROSE!RA$

II GARAPERIA··
Com'motor eletrico de 1HP

VENDE-SE
Tratar desta redacão com'
o Sr. Domingos ou em Itajaí

'

com o Sr. Luiz Ne cetí.
,/

....................... .o.o.o.o .. J .o.o r

�(,

LUIZ FIUZA LIMA e sra.'.JUREMA FIUZA LIMA,

participam o nascimento
de seu Iillro PAULO

1Fpolis., 27 - 5 - 1950.

FlerlanópoU.

••••••••••••••••••.••• �.· •.••• w.-

VENDE-SE
Dois locomóveis,' 150 cavalos, alta •

baixa. Marca "WOLFF", Alemã, ano fa

bríeação 1920 com bomba. condensadOr,.
vapor super-aquecido. Estado

-

de, novo..

Idem dois geradores, alternado 2301:1

volts, 50 ciclos. marca "SIMENS", 233
volts prõprío corrente longa distanCIa,.
em perfeito estado. Qualquer Informaçlíl'
Travessa 24 de Maio 18 - ItaJal - �
ta Catarina.
................

'

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

TINTAS PARA IMPRESSÃO
C O T T· O M A R

, J
. . ,. ... ......... to ..

_ V. Sia. da _tar, ao�
oe•• gentil_:EITG .É1m-
BFI1 O I1EU APERITIVO
&.. PREDILETO!

.......................................................... lI""I

CASA
/

Vende-se uma confortavel ca8&

residencial, situada em ponto ur"

bano
_ central, com 4 quartos, sal.

de visitas, sala de jantar, copa. ce-
_ zinha, além de mais um pequenG

quarto para empregada 'e amplas
instalações sanitárias com cana!i
zação de agua quente e. fria. - lJr
formações na Gerência desta foHul..
� .

DR.·' FRANCISCO CAMAll.l
NETO

Advogado
&critório: Rua Felipe Schimidfi
21 (sobrado) (Alto da casa "Q
Paraíso")
Resídeneía: Rua Alvaro de Cu-.
valho, 36 .

,. .. . .

Vende-se terrena
Vende-se um terreno medín

do 12x30 na Ponta do Leal
(Estreito), sito árua 15 de No-
vembro.

.

Tratar com o cap. Paulo
Samy na Fôrça Policial ou

nesta Redação.
'

'

••••••
,
•••• _. • •• • ••

'

•• ,. _

•••• "�oC

CASA MISCELANEA:'dilstri
buídora 'dol :Rádiol·n�,:c. A.

i('to'l'.�V'lvlll�1I ��-Dhll:�o••
Rue C;'::8clhei'l'o M�!n�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• � DIA 3 - SÁBADO - SOIRÉE DAS LANTERNAS - PATROCINIO DO GRÊMIO FEMININO DA FACULDA DE DE DIREIlO E EM BENEFICIO AO ASILO DE MENM

·_DlCIDADE "IRMÃO JOAQUIM" - GRANDES PREPARATIVOS - MAJESTOSA ORNAMENTAÇÃO - DIA 24 - SÁBADO, - TRADICIONAL BAILE JOANINO
-- CA�AMENTO SINHô ZÉ ROSA COM SINHÁ JOANA- DANÇA DA GOSTOSA QUADRILHA - DANÇA DA RATOEIRA - APRESENTAÇÃO DE UM· GRANDE
:SANFONISTA. BOITE DA COLINA - DEVERÁ FUNCIONAR EM DUAS NOITES, PRÉVIAMENTE ANUNCIADAS E SEMPRE APRESENTANDO /GRANDES ATRA

'ÇÕES. BREVEMENTE O CANTOR QUE EMPOLGOU FLORIANóPOLIS - JOAQUIM PEREIRA. - NOTA: - FOI SUSPENSO O COCKTAIL DE DOMINGO -
DIA 28. - PARA AS FESTAS ACIMA RESERVAS DE MESAS NA RELOJOARIA MORITZ.

'truzada contra a bomba alumiei
ROMA,5 (V. A.) - "Que Terracini se acalme, o Papa con

odenou já o emprêgo da bomba atômica, assim como de todas as

.armas que tonos destróem, sfm discriminação, e o fêz.muito

.especialmente em 8 de fevereiro de 1948" - éscreveu o '''Osser
-vatore Romano", a propósito do discurso no qual Terracini,
J'enador comunista, declarou que o Papa deveria tomar a fren
te de uma cruzada contra: a bomba atômica, seguindo (\) exem

plo de..lnocêncio IH, que condenou o emprêgo das armas de

1ôgo, após descoberta a pólvora.
"Assim, proseguíuo jornal, o Papa já estaria à frente da

,-eruzada contra a bomba atômica. Mas, se a condenação de Ino
.eêncío III não, foi suficiente para conjurar a guerra, isto não
·significa que' as condenações papais não sejam suficientes: é
necessário ouvi-las, acatá-las e submeter-se a elas. Isto não

pode acontecer e não acontecerá enquanto houver tantos ho
-mens que repelem e zombam destas condenações".

Transportes Aéreos Catarinense S/ft
,

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

Santos e Rio de Janeiro.
. .'. ,

Passagens e encomendas com os fj gentes:

FIUZA LIMA & IRMAOS

Séde: FLORINÓPOLI S
Uma crqanização genuinamente catarinense para servir

Santa Catarina.

Opera com aviões Douglas

.\
Rua Conselheíro Mafra, 35.-Tel. 1365

Agencía da «(;RUZEIRO DO SUL» -- Machado & Cia. SIA
Rua João Pinto n. 12 -- Telefone 1500

MAU·TEMPO
NÃO SAIA NUNCA.

rmandade do Senhor Jesus do S A

Passos e Hospital· de Caridade. 1: V?O tra?sa
tlanbco a lato

Editlll -de Fornecimento o T TAW A, 5 (U, P�) - o

caça a jato canadense "CF 100"
De ordem da Mesa .Administrativa da Irmandade do Se-

r-ealizará este verão um vôo sem es-

calas até a Inglaterra, o qual será
o primeiro vôo transatlantico a jato.
Tal decísãõ foi anunciada pelo Mi.'
nistro da Defesa canadense, Brooke
Claxton .

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

oras, receberá esta Irmandade e Hospital, na sua secretaria,
ropostas, em cartas fechadas, para o fornecimento de todos os

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

Consistório em Florianópolis, 5 de [uahó de 1950.
Luiz S. B. 'I'ríndade - Secretário.

,QUER VESTlR.SE COM CONFORTO. E ELEGAM"A 1
PROCURE A

Alfaiataria Mello·
Rua Felippe Scbmiclt 48

Falsificou etê a identidade
RIO, 5 (V. A. - Fato curioso aca

a de apurar-se na polícia de Nite
oi. Uma bela jovem, Hilda Conceí
ão, que aparecera há pouco fre

ne. tando os melhores circulos soo

iais Iuminenses, muito bem vesti
a e e gante, aparentando cerca de
inte a os, conseguiu matricular-se

� a u dade de -Medícina.

Surgindo certas dúvidas acerca

de sua documentação veio -apurar-se
ser tudo falso. Hilda falsifiCará to
dos os documentos, inclusive o cer
tifificado do curso secundário. En
tretanto, o mais grave não foi isto. :f;
que Hilda, não passa, conforme a

policia concluiu, de refinada ladra,
especialmente de joias.

GRÃos DESAUDE
Dr FRANCK

'.�.<" .. " ....
-

�·NOVA APRCSCNTAÇAO EM CAIXAS ESTAMPADAS

lic.t>.N.s.,,'t�ti LABS. PRIMÁ Cx.R 1344. -RIO
•

....

-,---A-V l S-O-.----- IA,viso aos meus amigos e clientes que reabri meu Ga-
nete Dentário a rua Tenente Silveira, n. 29, sala t:

O consnltórto esta aparelhado para atender todos )os
sos da clínica dentária.
. Anexo, um bem montado Loboratório de prôtese Den
rt�; para confecção de dentaduras modernas e pontes
flhcas.

sem uma lata de

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

Receios soviéticos
GENEBRA, 5 - A Russia procu

rará fomentar o comercio entre o

oriente e o ocidente. Foi 'pelo me,

nos o que' anunciou o sr. Arutinian,
delegado, soviético ao quinto perio
do de sessões da Comissão Econo
mica para a Europa. Mas afirmou
temer que essa intenção fosse difi
cultada p'elá supôsta politica dos Es
tados Unidos, de vender seus produ
tos abaixo do custo nos mercados
europeus.
. . ..

. .

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIIAn

Dr. (L.ANO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crlm•• ai".l

OOl18tltulgão II. áooledad..
NATURALIZAQÕES
Titlllol D.alarat6rlol

Eeorlt6rlo • Relidlnala
Rua Tf1.adlnt.. n.

FONE -. 1468

.. Boa a situação da Light
que es'Sa empresa houve-se me'

lhor do que muitos serviços de

utilidade pública de proprieda
de estrangeira -na América do
Sul e alhures, frísandç que to
dos os setores � salvo' os rrans

portes - realizaram avanços.

LONDRES. 5 (U, P.) - As

contas -completas da Traction
LigM &' Power. do Brasil; rela'
tívas a 1949 apresentam a ren

da liquida de 31,758.803
.

dóla

res (em moedas norte-ameríca'
na) ,' contra 27,086.232, no ano

anterior. As entradas brutas
de exploração. passaràJ:p. de, Vende -se
aprOXimadamente, 101 milhões

.

de dólares, no ano anterior. Uma .clJ,sa com bom terreno,
para 123,8 milhões em 1949, re sifü'ãCf1/ na Rua3 de Maio no

presentando um aumento dé Estreito, -

:Ü.5 por cento, príncípalmente. A tratar na mesma

devido ao aumento das vendas •••••••••• � •••••••••••••••••••••

e do reajustamento das tarifas,
nos tênnos do acôrdo de salá
rios e tarifas.
As despesas da exploração suo

bíram em 24,1 por cento, devi
do principalmente, às elevações
de salários, no principio do ano

As de�pesas capitais calculadas
para 1950 serão de, aproxima
damente. 53 milhões de dóla

res- Dêsse total. 43,900.000 dó'
lares serão empregados nos

Programas de construção assen
-tados com o Baneo Iriterp.acío
nal. A êsse respeito, espera-se
que a companhia saque no Ban
Co Internactonal. 'êste ano cêr'
ca de 13.000.000 dotares. IA companhia. terá, assim, que
encontrar recursos próprios pa
ra desenvolvimentos capitais.
durante 1950, equivalentes a,

aproximadamente' 39,400,000 dó'
lares. -'
O "Financial Times" comenta

Homens . Rejuvenescidos
porTrafamenfoGlandular
Freqüentes levantadas ou micções no

turnas, ardência, resíduos esbranquiçado.
na urina dôr na. base da espinha doraal,
na ingu�, nas pernas, nervosismo, debi;
lidade perda de vigor. podem ser cau

eudoe 'por uma enfermidade na próstata ..

Esta glândula é um dos mais importante"
órgãos masculinos. Para controlar êstes
tranatômós e restaurar rapidamente a.

saúde e o vigor, siga, o novo 'tra.tamento

científico chamado Rogena, Mesmo que
"eu sofrimento seja antigo, garantimos
que Rog.na o aliviará, revigoriaando .9U&

glândula prostática e íasendo com que
V. se sinta. muitos anos mais �ovem. Peca
Rogena em qualquer farmác�a, No.... «a
rantia é a aua melhor proteção.

R
'- indicado no tr..-

ogena tamento de pro.t.....

titea, uretrites e eiatites.

CASAS II TIlRRllNOtI

P!)SIUe V, B. CUU ou- terrenoe pan
vender?
Nilo encontre compra�or'
Entregue ao Eac1'itórto bn®!UirIe

.. L. Alves.
-

I

Rua�",

. Irmandade da Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de

\

Cari�ade
Corpus Christi

De ordem do Senhor Irmão Proved-or, tenho a honra de convidar
.

os Snrs. Irmãos e Irmãs, para comparecerem quinta-feira, dia 8 do

corrente, às 15,30 horas,' UfI. Sacristia da Catedral Metropolitana,
a fim-de revestidos de balandraus e fitas da nossa Irmandade, e à
mesma incorporada, tomarem parte no préstito em honra a Jesús Sa
cramenfado .

Consistório em Flor-ianõpol is, 2 de junho de 1950.
José Tolentino de Sousa

Adiunto do Secretário

I

l'balholl'o. Idh!l'lcau:
vlllita

'":�

r":

c-

e-

.,

.

f

"
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Bolão IVencida a Franca J

Blumenau 1 X Florianópolis 11�:::a�c�;:�1:rrr! ���f�i��1
Infl�ç'-a-o .:-íleWu·el.nt,·leza - outras nolas �Uh��;e���aed��ou ��t:�g�a�q�!l�';u U" JlI .

1 queando pelo alto escore de ·1 a AS9(jciaçã'l dO!! E.cotei o, de Florianópolis
Retribuindo. a, visita que aqui mais uma vez demonstraram ° alto' 1. A A.E.F. realizará hoje, às 20 horas, no salão Paroquial, ° início

lhe fizera ° Clube de Caça e espirito de camaradagem e esporti- 1-
\ do segundo curso para Chefes Escoteiros. Na mesma ocasião, será;

Tiro, da cidade de Blumenau. vidade que 'reinou em toda as fa Campeonato I

realdzada uma, Assembléia, jpara a q.ual são eon�idadOtS Lodos os:

para lá excursíonou. sábado úl- ses das disputas. . I Associados e mais as pe�soas s,imp�tICas ao Movimento, alem dos
timo, uma embaixada' do Co- Logo após foi feitá a entre-

p � ranaense I 'IOVOS Chefes que se desejarem matricular. •

queíros Praia Clube, desta Ca- ga das med-al�as é taça, díscur- Q
. 'I Dado o entusiasmo que o Escotismo rtem despertado em nossa.

pítal. afim de disputar diversas sande o Presidente do Caça €
. Curitiba, 6 (V.A.) Com cidade espera-se que rnujtos jovens se insorevam neste curso.

partidas de bolão. ,Tiro, que ressaltou sua satisfá- I mais dois jogos prosseguiu o certa-

,A entrada daquela cidade' ção ,em entregar �os praíanos o; me paranaense de futebol. Iaguardavam a caravana floria- trofeu que\ merscídamente con- i Sáoado á tarde () Atlético
nopolítana OS senhores Afonso quistai'am. Presente ao ato o derrotou fàcilmente ° Juventus IIOliveira e Fran:cisco He:ring, res- doutor Arno Hoeschl, que na- � por 4 a 1 e ante-ontem ° Cor!
psctívamente, Presidente e Vice q��la cidade �e encontrava. �l1l1 tíba a .duras penas conseg.u.�u! FábricaIde artigos de �atéria plástica em São �auI();Presidente do Caça e Tiro, que vísíta a pessoas de sua ramílía.: sobrepujar o Palestra Ita�a procura um ótímamente relacionado no ramo de armarinho;
a conduziram diretamente para fez uso da palavra para, de.sta II pela contagem mínima. I miudezas etc., - atacado e varejo - para trabalhar na base:
sua séde social onde a Diretoria vez como blumenaue�se, satien. __ o

._.�-. -. -

-I de comissões nos Estados de Santa Catarina e Sul do
-e grande número de associados tar a fídalguía com que seus

18el BrasllelfO fi Par�nlt. Candidat? deve dispor de tempo sufi�iente para
Carinhosamente a recepciona- conterrãneos sempre

. soub,era� S I O I 4: dedicar-se energícamente a esta representação. Ofertas-
,ramo

/' tratar
.

os que,. �1U1l1 intercâmbio X e rena' indicando referencias a R. S. C. , Caixa postal, 539 - S. Paulo.
As 18 horas foi servido lauto de amizade, visitam Blumenau.! Rio 6 (V.A.) _ No estádio

Ilantar, fazendo uso da. palavra, Ftnalmeríte, o senhor Manoel; d-- V' d G
"

mIJ . . �
_.

d p' o asco a ama, .

Jogara
w" I

-

víeítantee ooncaives- /presIdente o C. .!
bl djO;Auma sauc açao ao.s ."C :discufsoú asrradecendo as. ante-ontem OS com ma os. na-� senhor FrancIsco Heríng. 1

"

.' '. "

i cíonal e Grêmio-InternacIOnal
!A'gradecendo em nome dos ho- gentüszas recebidas e entregan- i I P t AI vencendo op, .

.

d t d C T' 'c e or ° egre,
msnagaadoe dis-cursou 'efoquen. do ao Presí en. e o aça e 1-

nr imeiro pelo' escore de 6 a 4 AV. RIO BRANCO, 91 _ 50 ANDAR
'

.

1'0 a flâmula' do Clube visitàn- .
I. . .

"emente o doutor Arno Hoescbl. após estar perdendo por 4 a 3. (Móveis e Imóveis)
Aue dísse da grata satísração te.

O uuacro sulino [mpressíonou Carta Patente -113 Expedida pelo 'I'esouro Nacional
CI Não obstante tantas homena-�om que o Coqueiros Praia u- vivamente enquanto a s€leçã.G Resultado do sorteio realizado no dia 10 de' Junho referente.

lhe sxcurstonava àquela cidade, gens prestadas foram' os floria-
do BI'aSI'1 na-o convenceu sal- .

E t d d R' d J
.'f'J '"

d '" � da mês de Maio ,dle 1950, pela Loterí a do s ao, ° 10 e anerro,
mo intuito de ainda mais estreí- nopoíítanoe recspcíona os, à

vando-se a's substítuicões. d D' t d R d I t".�

d' d
., tarde, nos palacetes dos senho- graças

.' de eonfornridade com ais instruções ° sr. Ire 01' as .en as n er-
tal' os laços ' e" amiza es, ja

res Francisco Hering, Afo'nsO Os te.ntos for�I? consI�nados nas, publi-cadas no Diário Oficial de 17 de Março.
tão sólidos.

Oliveira,
.

icudolr Weickert, e I
Ademir (3), Zíaínho e Jair (2).

{
PLANO F1EDERAL DO BRASIL X, Y, Z e PLANO ALIANÇA

Eram 2'O-horas quando os ho-
Fritz Keller, sujas cujas família f(l Para os gaucl�os marcou Her- 9351 Prêmio maior . . . . . . . . . . Cr$ 10.000,00 Cr$ 5.000,00

lonist-as praianos davam ImclO
ram pródigas no acolhimento. mes quatro" lIndos" tentos, t�r� 351 Oentena . .. Cr$ 1.200,00 -Cr$ 600,00

ii. primeira das partidas em me-
Eram 18 hor? s a.uando regres- nando·.se o SCOrer

. da. peleJ�,
I

Milhar invertido . . . . . . . Cr$ 300,00 Cr$ 200,00-
lhor de tI·és. A' equipe blume- O d f t s C b PLANO ALI ANQA-

saram os praianos, impressiona- s qua- ros. �ram es e . som 1- ."-

nauense, comandada por Fran-
dos e trazendo a taça conquista- nado BrasIleIro � Barbo a, Au- 59351 Número 9351 série 5 ....

· Cr$ 50.000,00 Cr$ 25.000,0(JI
ciscO Hering, estôva constituida

da, que no dizer de Jú "vinha g�sto e M�uro; Ejh (Bauer), Da 46035 Milhar de qualquer s,érie .. Cr$ 2.500,00 Cr$ 1.250,00
dos seguintes elementos: Ru-

tra sbordando de amizade e gen- nllo. (Rm) e Alfredo (Noro- 1655/1 Centena Cr$ 600,00 Cr$ 300,00
dolfo Weickert, Horst Scheicle- til-e�a'" I nha); Manéca, Zizinho (Ade- 49351 Inversão do milhar Cr$ 200,00 C-r$ 100,00
manteL Francisco Battistotti, mir), Baltazar, Ademir (J.air) '36554 Inversão da centena Cr$ 60,00' Cr$ 30,0CJ-
Otto Socker, Alberto Dietrickert, ., '. ..,. . .• ..•. .... .....••.

e Chico. Combinado Gre-N-al-Ivo, ADAPTADO AO DECRETO 7930
Alfredo Creuz, Adolfo Bahr,

..S,uI;. Brasileiro Nena e Jdni; Hugo, Ruarinho e Número 9351 série 5 . .. -Cr$ 1&000,00 Cr$ 20.000,00<
Afonso Oliveira, Willy Schur- - Heito:r; Balejo, Hermes, Adáo- I\Hlhar de qualquel' ,�·érie Cr$ 5.000,00 Cr$ 2.500,00
mann, F�ritz Keller e Fritz Un'l'VllrSl'lareiO zinho, Mujica -@..AriovaldoCeT\ilena........................Cr$ 1.20(\,'00 Cr$ 6°°100,Schurterhitz. Sob, a direção de � (Api'S), Juiz: Mário Viana. Ren- Milhar na ordem inversa Cr$ 2.000,00 Cr$ 1.000,ou
Mário Garcia, a equipe do Praia São P�ulo, 6 (V.A.) - Conti- da Cr$ 111.000,00. P.LANO ALIANCA TLPO EXTHA
era c�nstituida de Mundéco,

nuou ante-ontem ° CampeonR- .i '... iIflIl' W s 59351 Milhar do 10 prêmio e final do 20 Cr$
.JÚ, Navarro, Gonçalves, Amim,

::,0 Sul Ameri�ano Universitário Instalavao de um 46035 Milhar do 20 .p��m�o e f�nal do 3° Cr$
Evangelista, Cardenuto, Camill�,

de FutebdJ., tendo o Uruguai 16554 Milhar do 30 premIO e fmal do 4° Cr$
�estor, ScheidE'mantel e Faria.

derrotado ai Argeptina pelO eS- banco de �aljnue 49351 M�lhar do 10 pr�m�o e ��nal do 3°, Cr$,
Cheia de entusiasmo, de am-

core de 2 a_ 1. Amanhã, quarta- BLUMENAU, 6 _ Foi eurique" 16035 MIlhar do 20 pr�m:o e f:nal do 4° Cr$
tlos os lados, transcorreu a pri- feira fiefrontar-se-ão Brasil e cido o círculo médico blumenau.136554 !Milbar do 30 pr:m.lO e f:nal do 5° Cr$
pleira partida, demonstrando OS

Uruguai. decidindg a liderança, enlse com a' in;-;talação, no Hospi- i 19351 M,�lhar do 1 °0 p��m:o e f:nal do 4° Cr$
locais !perfeita homogel:1eidade já que os nacionais também der- tal Santa Izalbel 'de um banco de 36035 MIlhar do 2 premIO e flllal do 5° Cr$
.e maior padrão de jogo do que rotaram os argentinos por 3 a

sanglle, iniciati;a do. dr. Diogo 39351. -Mil.har do po prêmi? e fi:lal elo 5°0' . . . . . . . . .. Cr$
os visitantes. Foi, pois, justa a

" 1\.r Ih d 3" f nal do 1 Cr$. O. Vergara. Apenes na fase de insta- 16551''1I ar ° premIO e 1.. . ...

::.:..
.

yitoria, dlos bluimenauenses.
.... .....

I
-

d f' 1 ....... f' ,Cada, I'nversa-o da dez'ena de mIlhar, da dll.e'lta para a esquerda
Também a segunda partida, ··U··m_.··· 'd"',;a'" "c'h"e'::o p!lfa

a�ao o. l'e er�cdo serv;ço. Qd�atm das combina'ções do Tipo Extra, está prémiada �om ° valor de ...•

apesar da forte, reação dos _ . . ii
saLvas elllco VI- as, pe a �me la a

'

e simples transfusão do sangue.' GrS -5.000,00.
. . , .

.praianos, final1zou ,com a vito-

I t b I B .,. Observações: - O próximo sorLeIO reahzar-se-a no dIa 29 de:
ria do Caça e Tiro, que conquis� O U e o raSi el ro jmiho, 1}ela LorLeri,a do Estado do Rio d1e Janeir-o, na forma das mes'

tou, assim, doze belissimas me-
Braga, 5 (V.A.) - O esqua- Tllas in�truções. Continuando as realizações pela referida Loteria, en--

.clalhas· -<irão da Portuguesa Santista, da quanto perdurar' a failta da Loteria Federal.
Entre o grande número, de as- Cidade'" brasileira de Santo'>, es- Rio d'e Janeiro, .1° de junho de 1950.

sistentes, tivemos oportunidade treóu ontem elll gramados por- Eduardo F. Lobo.- Direlor·P'residente.
de notar a presença dos senho- tugueses, vencendo pelor escore Visto: Alexandre da Paz _ Fiscal Federal.
Ires João Cunha, ,Arno Hoeschl. de 5 a 3 ° Sparting local. Co.nvida�os os senhores .conlemplados, que estejam com os s'eWi
Saulo Ramos, Carlos Gomes de

Montevidéu, 5 (V.A.) - No. títulos em dia, a virem a n/,séde para receberem Iseus prêmios d�
'oliveIra, Rafael Cruz Lima- Tel- Estádio Centenário jogaram no· "eôroo com o n/Regulamento.
mo Ribeiro, Alfredo Campos, vamente, ontem á tarde, o Fiu- _

Duarte Pedra Pires' Joel Souza minense, do Rio de Janeiro e a

.e Otávio Guimarães. seleção uruguaia que disputará.

Domingo, com inicio às 9 ho-
o Campeonato Mundial de Futebol.

rãs, realizou-se nç>va partida, Novo empate entre os <dois aúver'
de-sta vez para a disputa de ri- sários acusou ° marcador, desta

.ca taça de prata, oferta
-

do se- feita pelo escore de il a 3. Os tri
nhoi' Francisco Hering. eolores cariocas venciam po'r :3 a O

�' �1uito mais renhida que ae Trinta mil pess'ofJs assistiram o en

1110 dia anterior, coube a vitOria. contra.
(em duas partidas, aos v'itan- -Cidade do México, 5 (V.A.) -

lies,' que, já acostumados com a O conjunto do Éotafogo' do
cancha não perderam a oportu Rio de Janeiro, realizou na tar
nidade de trazer para esta Ga- de de ontem a sua anup.ciada
pital a taça da amizade. estréia em gramados mexicanos,
'iAs 12 horas. suculenta churras conseguindo derrotar o selecio
'cada foi oferecida aos visitan- nado nacional que disputará o
tes nela tomando parte todos, certame mundial de futebol. Três,os'holanistas dü;putantes, os quai.; tentos a doiS foi ° resultado.

Djreção de PEDRO PAULO MACHADO'

Agentes: Comercio· & Trans'
portes C. Ramos S. �.
Rua João Pinto, 9.-�ixa
Postal, 220.-Florianópolis
Listribuidores

. Carios H09-
pcke S. A. Com. e Ind.

Caixa Pootal, 1 2
Florianópolis

Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es- '" '!_�
tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que são basea- ;

dos nos resultados da extração da' réferida loteria não estão
sendo realizados.

Entretanto, logo que volte a mesma loteria a í'unoionar,
realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos Ii

quem em dia.
J. MOREIRA & ClA.

CONCESSIONARIOS
.

i

u. E. B.

/ Representante· - Viajante

A' Aliança do Lar Ltdo.

60.000,00
50.000,00'
40.000,00-
30.000,00-
25.000,00-
20.000,00
15.000,00
10.000,00,
iO.OOO,oo
10.000,00

••••••••••••••••••••••Go�•••••••••••••••••�a ..

A. DAl\1ASCENO DA SILVA
ADVOGADO ,�� ..

�����' \��
..'v,� ,

•.� ,

AÇõES CfVEIS E COMERCIAIR

I
i
II ,norianõpolis - S&llta Clltarinlii'

'1••••••••••••efis��.G�e��s������

praç. 15 de Novembro, 22 - ze aDL

(Edifício Pérola)

P'1)nes; 1.324 e 1.388

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
A.tende. diàriamente. DO Hospital de Carid.d.

CO _T......_._-.-_.........:.._-.-_-.-.-.-_-.-_._'_...- ... ••-.-...-.-_••'_...•_-_._..........w."J',_-_..... _........".......

Dr. Lins Neves
eín&or dá Maternidade e médico tio

Hospital de Caridade
Cl.INICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

iDÚl.1IJlóstico, controle- ,e tratamento

,.vecializado da gravidês. m,tnr
llloa da adolescência e da menopau-

tiL Pertubações. menstruais, 1 'l�"I'

'llnações e tumores do aparelho gemo
:ila} feminino.
(}perações do utero, ováríos,» trem
Ji'JlZl. apendice, hérnies, vm-iles, etc.

:i!i71Drgia plástica do perineo (ru
:,_u)
USISTENCIA AO PARTO E Of"E-

RACOES'OBSTE11UCAS
IJoenÇ8S glandulares, tíroídê, od

riOl, hípopíse, ete.) -,

.bturbios nervosoa - Esterilidade
. .:: Regimes.
toDIUUÓrio R. João Pinto, 7 - TsL

-ilMl
Relid. R. 7 de Setembro - EdU.

(::m� e Souea -- Tel. 8411.

Dr. Newton d'Avila
Clnrgia geral - Doenças de Se....

ras - ProdoJogia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meirele. n.

II - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas � 1 tar

de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vida! Ramos n.

• - Telefone 1.422.

Dr. Guerreiro da Fonseca
Especialista

Médico - Efetivo do Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 119

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no HOIIDttal

•

A. tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.

" Horário: Das 14 ás 17 horas.
u' _

Dr. Milton Simone Peleira
Clínica Círurgíca

1I0lestias de Senhoras

CIRURGI·A GERAL
OCIJ Serviços dos Professores Bene
Ceto Montenegro e Piragihe No-

gueir.a (São Paulo)
OonauUaa: Das U ú i7 horas
Rua Fernando Machado, 10

Dr. M. S. Cavalc;�ti
Clini� excluliyamente d. 1riu(IU

Rua Saldanha Marinho, 10
"relefouf' M '1:"

Dr. Polydoro E. S. Thiago
.

lIécHco e parteb.
•• Boapital de Caridade d4I 1'10;

rianópoüs. Assistente da
Maternidade

;oonç!UI dali órgãos Internos, ell"'
eíalmente do coração e vasol

!(;tmçall da tiroide e demaís glaD'
dulas internas

llnlca
_

e cirurgia de senhora, -
Partos

flS'IOTEHAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA - METABOLISMO

, BASAL
WP..ARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
ruo

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles n. 11

Fone manual 1.702
RESID:tNCIA:

! ..eníds Trompowskl U
Fone manual 7f11
"

s». Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
I.URGA - MOL"tSTIAS O. S.

NHORAS - PARTOS
J'ormado pela :Faculdade eh Medi·

Iba da UIliTenidade de SIo P.alo.
onde foi "••ístente por TII.rio. uoa do

SeniQO Cirúrgico do Prof. AII,I,.
CorrIIi N'"

Cirurllia do estômago e TIu Ilrtala·

...m, inteatinol delgado e (1'000. tV9!.

de, rins, próstata, bexiga, atera,
",trlOl e trompae. Varieoeele. �

eele, nrize:o e bernal.
eonlultaa: De. J te 5 horu, li na

I'elipe Schmidt, at (alto. da Cala
Paraiao). Telef. 1.5'8

Ilc"ldéncla: Rua E.teve. Jldior. 118,
Te�f. M. 164 .

...

Dr. A. Santaela'
(pormado pela l"aculdade Na"lo

na! de Medicina da UniTersidade
.'do Bras1l)

Y6d1co PQr concurso da Assi!!tell'
cía a 'Psicopatas do, Distrito

, pederal
Ih.interno de Hospitlll Pslqulf..
trtco e Manicômio JudiclArio

da Oapital Pederal
!Ix.lnterno da Santa' Oasa de 1Ill.
serícõrdía do Rio de Janeiro
OLlNIOA lUDIOA - DOBOU

NERV08AB
oonsultnrto: Edifício .Am6lla

lieto - Sala Z.
,

Residência:
Avenida Rio Branco, 144

Das 14 t.a 18 hona
Telefone:

oonsutteeío - 1.1111...
Residência - 1.305.

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

-

DR. ANTONIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço compjeto e especíalísado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de díagnéstícõ e tra-
tamento.

'

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME
TABOLISMO BASAL

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

Consultdrío ; Rua Trajano, nO 1, 10 andar - Edificio
do Montepio.

Horário: Das 9 ás i2 horas - Dr. Muss'i.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

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

@@@@@@ê@êê@êêêêêF
"""" ...'

cÓMPANiiYÃ-"lU1Nç:r-wíll-Wa'BAJiíf,;W&T.Y&%V'
Fundada em 1870 - Séde: 'BA.HIA

mC-NDIOS E TRANSPOR'l'ES
Cifras do Balanço de '1944

CAPITAL E RESERVAS Crt
Responsabildades •.•..• _ ••••• � ••..... Cr'
Receita ....•• ..•.•• ...•••.•••...••.• Crt
Ativo •.•....• •....•• . ..•...•• --1'::1'f
Sinistros pagos nos últimos 10 ano.l .... Cj"�
Responsabilidades .•.... .• •• •.•....•• Ct1

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Franelaeo de Si,
Anisio Mal!lSGrra, Dr. Joaquim Barreto de Ara6jo e .Tosé Abre••

80.900. fl06,!o
6.978.401.755,97

117.053,245,30
142.176.60�,80
98.687.816,50

7ft.73MOU06,2o

Dr. MárioWendhlusen
� médioa de adulto. 9 erlallÇ&«
OOJUlllltór1o - Rua JoAo Pinto. l'

Telef. M. 76i1' ...

CclllUlta du 4 ,. 6 lIIeriI
._dtlléla: )'eU,. SeJtal4t ....

(l'elef. 111'

,,_.,,_-_..-_-,.._...............-i&-.-_-,_-_-_-_-_-.-.-.-_�.--.---._---.·.-A-a-•••-_!"_-_-.. __'"'. __ .....

SEDE SOCIAL�

'PO�lO ALEGRE

Agora, Sim!

RUA VOLON ,'ÃRIOS DA PÀTRIA N." 68 • 1.· ANDAR

CAIXA POSTA!., a.as • Ta.�ONE S6..o • T�Gr.AMAS.: .PROTECTORA> FERIDAS, REUMATISMO E

.
AlleDCit6�a��! P.�!�I. �2tasob�atariDa IM�!�f:!�J.��!!�!Carla Postal, 69 '_ - Te} "Pi'otectoran - .FLORIANOPOLIS da .mil.

.

I
, I
I
I
,
i
�
t

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina
if- DORIVAL S. LINO
.

Edificio IPASE - 2. andar

ICaixa Postal 260
Florianópolis - S. Catarina .

NEGOCIO URGENTE
Vende-se um Nash, modêlo

49, com 9.500 kilometros, com..

pletamente equipado, por ""j
ces 90.000,00.
Tratar com Delambert, prín

cipio da reta dos Barreiros.

BASE AEREA
Compare,cimento

de civis
Estão· chamados a compare

cer á Base Aérea de .
Florianó

polis, para tratar de assunto
de seu ínterêsse- os cídadãos
abaixe: Walmor Gomes Soares.
Osvaldo João Silveira· Wilson!
da Silva, Newton Innocenclo
Chaves de Souza, Luiz Manoel
'Cardoso; todos da

-

clas.:ê dei
1932· Claudio Gomes Jardim �
Jordeitno Vicente, ambos da
classe de 1933.

Transportell t8gular�9 de carga 8 cC'pêrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL -para NOV4 fORI
Infol'magõe. oomo. Agent...

FlorillD6poUIl - C.rloa HoepckeS/A - OI - Teletone 1�212 ( End. t e leg ,

B\o Frenci.co .do Sul-Carlos Hoepcke S/A-CI- 'l'delone 5 .' :'dO)���4ACK

"VIRCiEM 'ESPECIALIDADE"

'I�
....

�

.'

�'r'"{. -:.': ".�

Dr. Paulo Fontes
Cllnico e �

Crilultório> Rpa Vitor
-

l!oltirtlat, IL
Te1efoiie: 1.405.

' -

ICaüaltii daa' UI 'i .13'. tii 14 U
II .r.. Rttid"nola: Rifa �l"'"

12. - (l'''dü: '1.6"

o Sahão

'-

LCJA,WETZEL INDUSTRIA.L-JOINVrIiL�
TORAN A ROUPA BRANQUISS[MA

,.

st>-eÁ��!RCtA,
Esp ECIAUDAOE

,

, I

I
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Festa das Trépadeiras

FLORIANOPOLlS -7 de Junho de 1950

TEA TRO
_,---

A ESTREIA DE HOJE
por Sálvio de Oliveira r'

Quem não está !lembrado, ainda, de "O Maestro Maluco", nú-

ruero cômico interpretado por MESQUITINHA 110 filme nacional

"Segura essa Mulher'�?
Certo que muitos, à símples rememoração, não serão capazes de

esconder o riso que a mímica engraçadíssima do notável ator lhes

provocou quando assistiram ao . fiilme. Ou, quem sabe, ao verem-no,

íJ.)e.'lsoalmenlte, no Cassino Atlântico, de Copacabana, onde o número

permaneceu por mais de oito meses, sempre sob os melhores aplausos

do péblico?
Pois MESQUITINHA, na sua estréia, hoje, com a revista "ES

TOU Aí NESSA BOCA?", terá oportunidade de, em carne e osso, brin

car-no's com o seu "maestro maluco".

11:ste, um dos "pratos" gostosos da peça de estréia.

Depois, o magnifico quadro - "Moulin Rouge", que oferece

ótimas opor-tunidades a NATARA NEY e CARLOS GIL; aquela, c-om

'Urna voz. muito 'agradável, interpretará um trecho da "Butterfly",

de Puccini, além de composições nacionais; êste, o maior alar no

.sw gênero, a fazer teatro de revista no Brasil, será responsável por

;�mitações de Carmen Miranda.

CARLOS GIL, com as suas imitações, dá-nos a perfeita ínpres

são da presença de mais uma vedeta no elenco de Mesquitinha. Isto

ror que é primorosa a sua ante, à qual não íPoupa o ator horas de

estudo e cuidadoso preparo na escoíha e apresentação de senso nú

neros, cuidados que se estendem ao guarda-roupa e acessórios.

Teremos, ainda, em "IDSTOU Aí NESSA BOC�?", a parte cômica

a ser defendida por MESQUITINHA e AUGUSTO ANíBAL, fatores

decisivos de um sucesso integral.
\.

, Destacados os pontos do elenco, que não são poucos,. e se com

t))letam com os bailarinos LENA et SEVIL, aos quais vem a crítica

teatral aplaudindo sem restíções, resta-nos observar o trabalho dos

ooadjuvantes; as coristas, os bailarânos. Dêsses muito depende e

êxito completo do tieatro musicado. Uma vez, porém, entregues a

boa díreção, ibem vestidos... é só começar o, espetáculo!

Acreditamos que MiESQUITINHA, cujo cr�rio 'fia escolha dos

astros de primeira grandeza é digno de louvores, tenha usado êsse

mesmo critério �os mínimos detalhe�âra a montagem das peças

de' seu repertério .

Isso faz com que aguardemos a estréia de hoje como um grande

acontecimento teatral ,

Florianópo.!is, 7 de junho de 1950

Escol8d de Chel Eséoleiros
Todos os que desejarem cursar a Escola de Chefes Eseoteírcs está'.)

convidados a comparecer ao Salão Paroquial, às 20 horas,,, )

Partidô Social De
(Secção

-

·de Santa btarina)y
E st a d ua lConvenção

Devendo realizar-se no dia 8 de outubro do corrente ano

a �leição para o cargo de Governador do Estado, convoco, na

forma do artigo' 21 dos Estatutos, 08 representantes federais

- e estaduais pertencentes ao Partido .e os âiretôrios muniCio

pais para, em convenção, nesta Capital, nos dias 24 e 25

do corrente, escolherem Q candidato do Partido àquele

junho pr6ximo, escolherem o candidato do Partido àquele

cargo e deliberarem sôbre assuntos outros de alta relevt1iwia

partidária. •

Florianópolis, :1 tie junho de UJ5U.

Celso Ramos - P1'8sidente da COmissão Executiva.

Capitão-Capelão
José Paolo Iilalez
Tendo sido recentemente

transferido do Curso de Oficial

Mecânico, sediado em Curitiba,

para a Base Aérea de Florianó

polis. apresentou-se ao comando

desta Unidade o Capitão Cape

lão JOSlÍl PAULO MILANEZ. O

distinto sacerdote, que goza da

elevada estima de Oficiais e

praças da Fõrça Aérea Brasilei
.

a. acab"� I� assumir o seu

novo põsto.

Alteração na legis
lação do imposto
de' CP,D�Dmo-

'

RIO, ô (V.A.) - O presidente

da Bepuhlica enviou mensagens à

Câmara dos Deputados, acompa

nhadas de ante-projetos de leis:

alterando a Iegíslação do impôsto

de consumo, e autorizando o Po

der iExecutivo a abrir ao Minist.é�

rio do Estertor crédito especial; '.

para atender ao pagamento da con

tribuição do Brasil para o Comitê

Consultivo Internacional do Algo

dão, no ano fiscal de 1949-1950.

laQuinas brasileiras
para Imprimir selos
RIO, 6 (V.A.) - O Brasil rea

liza negociações para importar da

Suíça duas poderosas e modernas

máquinas para impressão de se

los.. no valor de 9 milhões de cru

zeiros.
---------��-------------

Telegfamas retidos
Acham-se retidos nos Cor.reios e

TelegrafOlS telegramas para ;

Natanael de Olrveíra, Armindo

Flek, João Demetrio Freitas·, Ve

ra Lucia, Antonio Heisen, Aray

Couto" Nelson Beker, moely Ruo;

co Ãldo Varela Aparecido Cardei

1'0' Eduardo M-atiewicz.·
,

.

__;_.----

'PA R A F E R IDA 5,
ECZEMAS,

I N F' L AM A çÓ E S,
COCEIRAS,

f R I E I R A 5,

ESPINHAS, ETC_

Lima, João Ferrari Dias,

Paulo de Aquino, Gustavo Zimm

os srs. Bernardo Berka, Oscar Pereir

Di- Rachel Peixoto Baver, Lyrio B

Nacional rigo Bez, Lytmar IMach!ado

Sousa, Carlos Bonettí,' Dilma Zo

mer, Frederico ,Manoel da Silv

Neto, Dario Fernando

Pederneiras, Alfredo

Tom Wildi Junior, Eugênio Doi

Vieira, Norívaldo de Freitas, Ign

dessa entidade de classe, respec Nail da Silva, Nelson Spoganíc

tivamente, professores, alunos e Hela Fanny Kather, Sebastíã

exmas. familias.
Bonassis de Albuquerque, Jair

Da primeira turma foi paranín- Lisboa, Alvaro de Lima Veig

.fo o dr. LafayeUe Bel1'ort Garcia e 'I'her-esinha de Jesus da Luz Fo

da segunda o sr. Charles Edgar tes, Waldyr Albani, Waldemir

Moritz, os quais proferiram os di!. Berka, Aloisio Soares de Olíveir

cursos protocolares, saudando ·05 Rui Cunha, Oswaldo Carpes, Era

afilhados e externando conceitos mo Rodrigues, Eunice Olivei

sôbre : tão' significativo aconteci Cri Coutinho de Azevedo, Ju

mento da vida de cada um. Klappoth, Altair Coufiuho de Az

As turmas de diplomados, cujos vedo, Jonas Andsíaní e Antô

certlficadós ante-ontem receberam, ltowalski.

a equipe do Coqueiros Praia Clube

em Blumenau plIIl'a medir bolas com o Caça e Tiro.

de boloniitas, lá fomos nós, espremendo entre Os nossos

nhos e os do Nestor Vieira, OIS magros e descarnados ossos d

Camilli. Na. frente, assardinhavam-se o Navarro, o Oardenuto

. o Evangelista. Éramos seis, cOmo no romance da sra, Leandr

Dupré . .. Em outros carros seguiram a pose do Marreca," a ga

gal1lta do Amim, a fraqueza do Faria, a austeridade esportiv

do Paulo, as modernas cançonetas do Mundeco e três geraçõ

de Garcia: Garcia pai, Garcia filho ê Garcia neto. Enquan

Garcia filho acumulava as funções de capitão de equipe, b

nísta e coveiro, Garcia pai e Garcia neto funcionavam como ta

cida uniformizada! Para completar o ieam, e para infelicia

geral dos excursionistas, na hora da disputa, apareceu o

faltava: a quinta-coluna, singularmente representana p'élo

do! Quando vimos a equipe que nos enf'nentar-ia, quisemos co

rer : Hiering, Weickert, Socker, Creuz, Schürmam, Keller, Sch

genitz, Bahr .. _ A parLida, assim, parecia "saír da esfera ínte

municipal para a órbita internacional! Mas o susto nassou lo

É Que aquêle assustador -Hering foi identificado no bpníssi

Chico, que conhecíamos xá onte e que, de cachimbo, passeá

soberanamente dentro do coração da. embaixada; aquêle siníst

Weickert outro não era senão, o Rudí, liga cem por cento,
.

çador inveterado e incansável semeador de gentí leaas: aquê

Horst nada' tinha 1:10 formalismo prussiano, pois

quenido do nosso Paulo e um companheiro de alegria con

gíante e inesgotável; aquêle Schürmam, por sua vez, não p

sava do velho Chirma, do Avaí ; o Otto Socker, também êle, lo

ge de constituir um perigo, teve a sua apresentação simplifte

cada: Paulina; o Fritz Kelher, de comêço, deixou belm claro,

Ia sua camaradag·em, q_ue os nossos fígados não intere,ssavam

suá notãvel Fiambreria! E assim todos os demais. Apenas

Bat[ti.srttotti estava reservado e carraneudo. Mas dos italian

nós não tinhamos medo, porque para o contra-ataque disimnh

mos do Camilli ê do CardenuLo. Por roôbre isso tudo, lá éstava

Afonso Oliv�i\ta - o tubarão do cavalheirismo! M·est�e de' t

patia, o Afonso advinl:Íavà os nossos pensamentas, soterrando

de gentile.zas. Rec€bidos aD estrépito de foguQtes, la mirada

baStante para a confraterniza'ção. Disputamos duas meltlor

trêS. Perdemos uma e ganhamos outra. Se o, Caça e Tiro fi

com 12 mçdalhas, o Praia Clube lrouxe um amor de tacintia,

'prata puríssima, saida da arle do Rudi

Amanhã diremos mais. Por hoje basta assinalar que s/e

dia é do Caça, Q outro é do P1'Uià Clube!

GUILHERME TAL.
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