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Estudaio Itamarati o novo acôrdo
comercial cem a

Plinia MOl'eim

Homologada, ante-ontem, na primeira sessão da
'Convenção Nacional do Partido Social-Democrático,

, a candidatura Cristiano Machado)
•

RIO, 10 (O,E.) ,-- Reuniu-se, on

tem, no Palácio Itamarati, a sub
comissão encar-regada pela Comis
são Consultiva de Acordos Comer
ciais do estudo das negociações
para a renovação do Acõrdo Co
mercial' com a Grã-Bretanha ,

Parí.iciparam dessa reunião, que
foi presidida pelo mínístro Hugo

I

Gouthier, diretor executivo da Co
missão' Consukíva de Acordos Co'

merciais, os srs. Otávio Gouveia
de Bulhões, representante do Mi
nistro da Fezenda, sr. Euvaldo Lo'
di,' presidente da Confeder-ação LONDR!ES, 10 (B. ,'N. S.) - lt
Nacional de Indústria, S�'. Jarbas Sociedade, de Construtores de Avião
Leme Nogueira, representante da da Grã-Gretanha é de parecer qult
Carteira de Câmbio do Banco do os aviões com motores de pistão
Brasil, João Soares Neves, repre- lde!>�alp.aoI'(ece!rÚtq proxfmamente das.
sentante da Carteira de Exporta rotas aéreas, baseando essa crença
ção e importação do Banco -do Bra no grande êxito alcançado nas

sil, e sr. Gileno de Carli, da Con- I provas com aviões brítanícos de
federação Nacional de Comércio, passageiros dotados de motores a
A sub-comissão decidiu convi' jato, o que permitirá ás compa

dar as associações de classe e ou' nhias aéreas de todo o mundo
tros interessados 1'0 intercâmbio prepararem-se .para pôr em servi
com o exterior para uma audiên- ço os novos aparelhos muito antes
cia coletiva no SaJão da Bí'hlíote- do que se havia previsto.
ea de Ilamarati, na próxima ter. O nosso dir-etorrecebeu, "ontem,
ça-feira, dia 13, às 15 horas, a fim a seguinte carta:

Inglaterra
de que apresentem seus pontos de
vista sôbre o comércio de fios e

tecidos de algodão, de lã, de linho
e de sêda,

'

:'lo dia is, à mesma hora, sedio.
ouvidos os interessados no cornér
cio de artigos de cerâmica, vidro
e abrasivos e também de cutela
ria, ferragens' e ímplernentos.
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Aviões a jato e as.
rotas aéreas

Aj e ias o Espírito Santo deixou de votar, alegando coerência com atitudes
anteriores respeito à questão de Iimítes com Minas Gerais.

RIO 10 (V.A.) - Num ambíen-] fosse solucionada o mais breve Cirilo Júnior dará a palavra ao

te de' grande entusiasmo. cívico, I possível, resguardados os ínterês sr. Fausto Freitas e Castro, repre
realizou-se ontem no Palácio Tira.J ses do p0VO do Espírito Santo , sentante do Rio Granfe do Sul.
dentes a primeira sessão da Con- i Concluida.a leitura dêsse doeu- que pronunciará o discurso of't
venção Nacional do Partido Social I mento 'o SI\, Cirilo Júnior acresceu- cial de .proclamação do candidato
Democrático, para homologar a i tou esclarecimentos à margem do do P"S.D. OS outros oradores inseri
candidatura do sr. Cristiano Ma- apêlo que lhe era dirigido pelo P tos são os srs. Antônio Feliciano,
chado à sucessão presidencial . SD do Espirito Santo, e transmí- Cardoso de' Miranda, Acurcio Tor

UMA CARTAMuito. antes do inicio cios traba tindo o mesmo à consideração dos r'es, Mendes de Morais e Alvaro
'

lhos, já '0 edifício se achava super- ilustres Jideres mineiros. Frisou Adolfo, além do sr. CristíanoMa·,
'

.

10t3Jdo de convencionais e popula- i que Minas sempre fôra um celeiro chado, que agradecendo ao parti
res, inclusive as galerias deStina.' de estadistas e um exemplo de con: do a honrosa indicação do seu no- .

das ao público. Verdadeira ):late' cor-dia na comunhão nacional e es- me, fará a sua primeira oração de Prezado /amigio Rubens Ramos, I conseguirá, entretanto, com o uso
ria de fotógrafos" e ciuegraf'istas tava certo de que o assunto seria candidato. A saudação ao general Li, no Diário, do acadêmico de

I
de arai Iicíos : gerados pelo, despeí-

o tom.ava posição, fiX,ando deta.lhes II' na.tura�n�ente considerado _com al- Eurico Dutra, em nome do P.S.
Direito Romeu Sebastião Neves e lo e pela inveja, pois que o povo

do Imponente conclave pessedista , to espir ito de cornpreensao pelos D., será feita pelo senador Alva
diretor da "Regtão Serram'.", de I bem conhece tais �olpes e não vae

Os jornalistas Iotaiam ais localida- homens do PSD, a fim de que os Varo Adolfo. Lajes, a nota sobre sua pessoa assim "na onda".
.

I
-. ,.

ti E"
" "Palhaçadas do Guilherme, o tal". Gira a querela sobre Nereu Ra-

, des_ da_bancada da, impre'ns,a., ,bravos .oorrelígtonnrtos 'o < spirr- A solenidade será irradiada por
- Não es tranheí as bobajadas e in, mos, orgulho de Santa Catarina eAS 20,40., assumia o sr. Cirilo Ju-, to Santo pudessem dentro de hre diversas 'emissoras (lE'sLa� capital,

nior a, presidência da sessã», dando I ve .ternpo integr-ar-se na marcha de São Paulo, de Minas Gerais, do
verdades contidas na mesma, pois, dos Catarinenses. Procura o Se'

I o diretor da "Região Serrana", su bastião das Neves e "Bastiãozt-Inicio à memorável reunião parti- ascen,sio11�1, cheia de, glórias, do Estado do Rio, de Pernambuco e
dária. Explicando {JS motivos da Partido Social Democrático. de outros Estados. gestionado pelo Tam-tam e "meio nho" por todos os modos, enlame-
quela sctsaídade, disse. 'O sr, Ci.' Irned iaíamenta após o apélq for' .-.-..-._•••- ........-.,.-._•• -_-.-.-.-.-_-_.._- -... tarn-tam", sé tem dito, nestes ul- ar seu nome. Ainda agora, com a

I I d I c, 1
/

I limos tempos, nada mais que boba' ,-"História se reISete"', afirma querilo �únior que alt est�van,l ,as de- mu a o pe O' sr. lI'i 'o Júnior� pediu

L"b d dlegações de todos os diretór ios do a paJavra o deputado Benedito Va· I era o o campo e jadas. Orna·lhe bem o 'titulo da Nereu Ramos traiu e foi trairIa,
PSD no inCjtlJ'i'or brasiReiro para ladares para' a!cenlü,ar que a ques nota. Traiu-lhe o sub-consciente. Ele acha qUg fOI. Nós achamos
homologar a candida{l.ura do emi-I tão de limite,s entre Minas e Espi, POUSO am ItU]-dl',' Ac�sa-o o Romeu "sem Jl1liet�" que não e temos certeza que não.

,

·t S t d d t ,U .. '. ,d,e nao ter o Senhor por LaJ·es. Não vou, entretan:to, discutil' aquinente cqmpa'irio.ta sr., -Gri,stianoj rI o . an o é'pen e, presenuemen,te, IT'''JAI 10 (R) A t
d

. .n, -: s au or�l-, �â(lue.le "amor ud·eliistico", tão pró os motivos. Lá na Faculdade, s'el\bchado, Cumpria-se assim uma
I

e Julgamento do Supremo Tribu d d A t·, l'b •

I

1iormailidaode 'estatutária de vbz' nal FederaL
' ades a eronau lCa, 1 era,ram. pri� �,d0S que estão pOT baixo.. Eu é que o Romeu vai frequentar até

, I o campo de pouso desta cidade·
o con,hcroo bem e- sei do devota- o tempo daiS' provas (se ,os seusque o nome ilustre do lider minei·; Conclui'ndo, o sr. Benedito Vala- d d

"
,

I
Essa me' ida caus-QU grcan e s� meutÓ sincero e sobretudo desin- araz·eres b permitirem e se "asro já havia sidü indicado à Con' dares acentuou que os mineiros peso . I/":!'tis fação no selO ,da., popl1' ayá.o _ietessad'o que sente pela terra" saudades da, q).1ereoóa não aper.ven'ção pelo Conselho Nacional que sedistas muito, lamentam que a dlocal e das !classes conlierva oras O�. "cã'mpeão da,s intrigas" se fi tarem muito.") 8f'tOU ás ordens,-se manife�tar unanimenlente por questão de limites com o Espírito "t '

do Va.le. do Itajal, que._ lllU,1_ o' .qu,e _,ife o,utra coisa não ,pode ser, nara o que der e vier.aquela candidatura. San to ainda não tenha tido uma t
- '"

contrIbmram para a cons ruç"ao '[Joi, .lhe faU"rem Qualidades, não Grato ficarei com a publicaçãODepois de convidar os srs. Is sDlução condigna, mas que, todos d ","-

AI do aero�orto. De, a,gora em lan,' tem poupado esforço.s para ema I desta.rael Pinheiro, Gastito Englerf., Joa· e es, esperam que em breve só -

dte poderao aterrIssar os gran es l'anhá-lo em SU9S redes; não o I{Juim Ramos, Dár',o Cardo.so e i haja motivos de alegria por part.e aviões l:)imoto;res "Douglas", qUeGetúli� _Moura para 'comporem a I de mineiros e �spiritossantenses ligarã-p Itajaí em vôo direto, aos f" -

Pernambucomesa da sessão de instalaoão da atrávés de um entendimento pa- de Il.ialu em '

Convenç,ão Nacional pessedista, 01 triotico e construtivo. gran es ,centro� cj.o país.
'-

presidente do partido convidou o I Ainda antes do encerramento Ple-Ito ·Iam uma dele um «Disco voador)ministro Honório .MÜ'l1iteiro, o i da sessão, usou da palavra o de' ti '1llIt

RIO, 10 (O,E.) Informam

det
o' consul nor,te�americano, que se

prefeit9 Mendes {],} Morais e o puta.cJo \ViellingtoIl Brandão,. que ga"l�a do Ses,- e'm Recife que na regUio do Cordeiro fazia, alCompanhar de um iuterpre'governador Moisés Lüpion a toma I fez uma saudação, em nome nos U da Varzea e Tigipio caiu 'um obje te. O aparelho sera remetido hojerem assento n�s cadeiras da fila I convenC:ionais, ao sr. Cirilo Júnior, Blumnn80 to que es.tava sendo visivel há cin- ao co�ando cle Segurança da Ba-de honra Íl:stalada, no reci�Ito. I enaltecendo ,as, suas quaU�a,des i]
co dias e que todos afirmavam se Aérea. Acr,edita'\S'e que- se ,trata:Em segUIda, fOI procedIda pe' de homem publico, os seus menlos BLUMENíAU. - 10 (R) -, A
tratar'se de um "disco voador". ele uma ma,quiría e de3til1ada a e,S'ilos srs. Dário Cai'doso, Getúlio pessoais, seus serviços ao pais. Associação Comercial e Indus- Contam pes!soas que viram o dis- tudos, de influencias atmos féricas•.Moura e Israel Pinheiro a cha·1 AJp� la :reaiízação. da Conven, traI de Blumenau,

.
enviou um

co que o mesmo aparecia nitido tendo o fato, no entanto, causad'Q.'mada dos co'nvencioonais, por mu' ção o CO;I1selh'0 N<�cio'l!al do PSD, telegrama aO presidente da Fe durante a noite, jogando faiscas, grande sensação.
nicipios, obedecendo' a, distribui· acompanhado d€ numero.sos con' dera,ção das Indústrias de Santa

e que a sua qlleda foi cons�uen' "()'_'(j'_'()'_'()�ú�o,,,
ção geo.gráfi.ca, do No.rte para o vencionais, fo.i incorporado à re·si, Catarina· pleiteando a criação cia ,de uma. ligeira explo.são. noj,sSul. dência do sr. Cristiano Machado a de uma de!egasia do Serviço garotos que apanharam o extranho
Em meio à chamada, o sr. Cí- fim' de ,comunicar-lhe que o par· Social da Indústria (SESI) "nes- objeto levaram-no ao' secretário de

rilo Júnior leu a declaraç1\o de tido acabava de sagrá·lo, por una' b cidade.
Segurança, onde constataram a

v,oto do PSD do Espirito Santo. nimidade, como seôl candidato à fu' Acr�dita-se qu� em. b:e�e será existencia da5 seguintes indica
Reconhecia o S!'. Carlos, Linclem- tura presidência da República. org�nlz_ada ess.a lllStltUl.çao, con ções: ""Parachuie mi 132 _ US
berg, faIa.nelo em no:rne ela seção_ O sr. CrÜ'ítia,no �achado agrade·' c:etlz�ndo assI� uma. ,J�sta aS-lArmy radio.sont transmiter _ 69.
estadual elo PSD c:1l)lXaba, po sr. I ceu a COI11Ul1lcaçao em palavra. J PI�açao dos IndustrlIaIlOS lo� D _ AiVI'I:-2. Noutro envolucl'o das
Cristiano· :\1achacl,) \lm brasileiro

I repassadas ele emor;ão. ,I calS.
, instalações mecanicas viam'se ain

ilust:e, digno por �odos os, títulos .�s representantes ele Santa. Ca' I b
da as legenda.s : "Radioson� DÍ?de ascender ao maIS alto poslto da t-arllla foram os srs. lvo d'Aqumo, oceodio a ,ordo lador mi _ 310. GAMT"1. Order

República. lVIas estando ncndeitte Joaquim Ramos, Lúcio COrrea, Ro· Flumero 726 _ PHIL. A 49. John.
de 'solução a questãO' de limites berLo GI'ossemba;C1�er, Hans JOl" do' «Santarem» son' service". O aparelho 'é dotado
entre o seu Estado e :,0. de i\hna.� dun e Rogerio Vieira. RIO, 10 (V. A.) _ Irrompeu de antenas.,

)

Gerais, reafirmava,m os pelisedistas RIO 10 (V,A.) - A ConvençãJ incendio a bordo do "Santa- ' Noticiado o fato, foram chama'
capixabas seu ponto, <;]:e vista já Na.cio�al �-'do P,S.D. atillg'ü'á hoje rem',' que pertence ao LOid€ dos a examinar o extranho objeto
capixabas seu ponto de vista .iã, CO"I ã 'noite, o seu'ponto máximo com Brasileiro, isto no momento an" Os oficiais norte·americanos clt<

nll�cido: fazendo, um _ardéhle, agêlo jl a solenida.de que lerá lugar no tes de largar os cabos na tarde "radio'stattion", q,Lie permanecem
ao partido e a05 lideres minell'os Teatro :\funicipal. Precisamenle àls de ontem com destino ao por-' nos. arredores de Pina, Também.

, /' I
.:'1

-

_para qlte a qlrestiío do limites 21 lwras, aberta a se;;são, o sr, to de Santos. j esteve na secretal'la de ;)'egurança

••---.---.........--•••-....._,..--.-.----.-.---.-.-.-.-.-.-.....- ••••_••-•••_.........--....-•••_.-.......-...:"J

Pedido polonêS QU8
não pôde ser atendido
LAKE SUCCESS, 10 (V.A.) - AI

delegação polonesa da ONU pedi�
ao s.ecretário-geral das Nações Uni'

das, sr. Trygve Lie, para conviQar,
o govêrno de Pe'luim a, se fazer
r,epresentar na conferência da O
NU, para as.sislência técnica aos

países su:b'desenvolvidos, conf.crêll.'
cia que deve ser inaugurada na

próxima segunda·feIra.
O sr. Trygve Lie respondeu 'que

não podia, aten{jer a esse pedido,
pois os convites para essa, conferên'
c1a são feitos ,sàmentc aos goyêr.
nos membros das :'Iações Unida�
e às i.nstituições especializadas. .J

,�.

\
.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LONDRES, 9 (E. N.. s.) - Uma I A vibração é de uma per+odící-
Manoel Ferreira de Melo emprêsa lançou recentemente no] dade muíto> superior a das notas

, mercado um 110VO soldador ultra-] musicais e não pode ser percebidaA feiura foi, em tempos, um que nem sempre se observa uma .sonlco com o qual se pode, pela I pelo ouvido. ' '

mal, irremediável. Ela. é hoje, para t atitude ?ue. correspon�a aos dita- primeira vez, obter uma soldadu-] O mvento consiste de um soldamuitos, 'Uma excelente fonte de

I
mes de [ustiça. Ao reves, em qua- ra ,perfeita do alumínio. O solda-I dor de cobre colocado num suporrenda. Em Hollywood, por exemplo se todos os fatos pr-ovocam-se ou dor cria, um estimulante ultraso-Í te de latão, que se esquenta, poro nar�� de Jimmy Durante é mu.i- tros episódios de extrema curiosí- nico e desl:r?e a l�elicul.a �e ÔXi-,1

meio de

l�ma,
reststencia.to mais bem pago do que o mais dade... do que anteríormente desafiava os E de facíl emprego e ap1icavellindo palminho de cara da, mais Se não, vejamos. .. - Andaria métodos normais de caldeamento às ligas de aluminío e as de outrosloura das "girls", quem de direito, por exemplo, ins deste metal.

_

, metais que formam ligas refrâtárias.Os monstros humanos, quando pirado em propósitos elevados se

necessários para certas filmagens, distribuísse o castigo de conf'or
alcançam grandes, cotações, São ain- midade com a atuação de cada
da mais bem cotados do que a li� um. Aquêles que tivessem maior
bra pelo nosso desastrado cambio., pareela de responsabilidade. nas

Os f'eíos estão novamente de conspíratas brancas e na difusão
parabéns. Pelo menos em Barce- de 'idéias dissolventes, ou confu
lona, onde se vai proceder a elei- sionistas, deviam tornar-se passf
ção : do homem mars .reío de toda veis de maior qumhão de penali
a província, Serão distrfbuidos dades ,

grandes prêmios .aos qule, forem Os seus cumpliees, movidos pela
elassíficados nos Ires prímeíros sugestão que os chefes exeecem
lugaees. incontestavelmente sôbre os seus
Pena não poderem concorrer os ânimos, estariam a, aconselhar me'

campeões da f'eiüra do mundo in- didas menos rígorosas .

teiro, Mas o bom senso parece que
Nós, ,po; exemplo, poderâamos nada tem a ver com essas inicia

mandar - palra não perder o Uvas, com os "ditos".' :Ele aconse-
hábito - a nossa embaixadazí-

�
lha uma norma" mas se pratica �

Ilha também ... '

se executa cousa muito diversa.
Entre os nossas politioos, para' Os graduados, os felizardos, em

não irmos longe, lemos alguns es- 'tudo, estão obtendo vantagens•

pecímens admiráve.ís e que, cer excepcionais na distribuição das
Iamenüe, fariam sucesso num penas. Enquanto alguns, menores,
concurso daquela ordem. Não vão sentindo o peso do castigo,

,precisamos citar nomes. Os mui, descarregado por pulsos fortes,
to 'feios, mesmo sem concurso, já outros, maiores, estão sendo mi'
estão, de b\ 'muito, premiados en- .moseados corri um tratamento to
tre nós e todos já os- conhecem. do especial. Enquanto uns vão so
S6 êles é que ainda não se conha- brando, outros são honrados nos
Bem _:_ E, por isso, uma consagr-a- testamentos. Uns se consideram
çãozínha, li fõ"I'h, não seria de fora da lei, outros bem dentro de'
Lodo inulil... Pois aqui fica a Ia. São os influxos da vida, dirão
lembrança gratuita... muitos sabidos ...

-------------------------------------------------------------------,--------------------------------------------------------------------------
\
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Aos incompreenslveis, direi que
êste é um problema de dedução ...

O fato das secções sociais da
imprensa noticiarem a morte de

_

pessoas perfeitarúenta vivas, assí- O sêlo, revelador da or.igem de
nalarem o aniversário natalicio de um chapéu, de um vestido, de uma
outras há Iongo tempo mortas, etc,. bolsa, de um pacote de fumo,
não se verifica apenas no Brasil, paga-se caro, muito caro até,
como muita gente que aprecia a a�nd(a que ;�s·ses artigos Lenham
crhtica fácil finge acreditar. O mal é sido fabricados em lugares bem
universal. Há pouco mais de meio diversos dos que afirma a etique
século, 'por exemplo, e é o "Figa- ta ... Aliás,

-

essa. hipótese é muito
ro" quem conta, "Le _,Matin" di, comum. Mas basta que se exiba
vulgou a morte súbita do notavel o aludido sinal da suposta origem.
jornalista Emilio Blavet. Este, qUE O resto não importa.. isse precon
em gozo de perf.eitiEsima saude, se

I
c(eÍ/to, muito apreciado p�IQcer'achava

, C�l1 .

férias na Costa Azul, tos elementos, aca�a':' de abranger
aborreeldlssImo com o fato regres- outro campo de abvlâ.ade elegan-
sou a Par.is, dirigindo-se logo ao te.

,

' -

,." ,

..seu confrade, diretor do . jornal Segnndo QS jornàis, determina'
flue anunciou o seu falecimento, pe. do cavalheiro astuto montou nos
dindo-lhe uma retifiea'ção. l:ste Estados ,Unidos e na Europa uns
lamentou profundamente o inciden· discretos escritórios, onde se ven·
le, deu todas as saJtisf,ações possi. dem, por preço ínfimo, etiquetas
veis, mas .não atendeu o pedido, ale- dos principais hotéis do mundo.
gando que o seu jornal não podia Dêslse modo, qualquer amador de
"re:ssuscíitar ninguem... Apenas, 'turismo, sem sail: de sua 1erra,
trinta anos mais tarde; qua,ndo póde colocar sôbl'e suas malas le
Blavet morreu "de verdade", "Lt! treÍoros que dão a compreender
Matin" foi o uDico periódico que que ,as mesmas estiveram em Da'
não consegnou o il1faus otaconte- mlasco, em Pequim, no Cairo, na
cimenlo. . . Califórnia, na Colônia do Cabo, em

Lima, ou na Terra d� ,Fogo.
Positiv-amente, para muita gen

te, a única ventura ·consiste em

parecer a�s outros venturosa ...
Junho de 1950

* ...

Dois pesose duas medidas figu.
ram no nosso sistema como medi
da das mais usadas. E isso 1'>01"

i

j

Atlântida,

CURTAS

I Novo -stldador oltrasônico

ISTO SE REPETE ?

-'"

Como foge a pequenina! Tam
bém ... Uma cara dessas! Barba
mal feita ou por fazer, desagra
da. t motivo de constantes de
sapontamentos.

usr; G-fLLErr�
SIM I GILlETré AZUL!

Veja quanto vale andar-se bem
barbeado! É •.'ndesculpável não se

barbear diàriamente, Use o aparê
lho Gillette de precisão e lâminas
Gillette Azul. t mais fácil, rápido
e econômico.

-',
,',-

BeM lJAI18êADO ?
Mi/IrO COTADO!
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PRISAO DE VENTRE
ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS

PILULAS DO ABBADE MOSS
Agem directamente sôbre o ap

parelho ,digestivo, evitand.o a pri
são de ventre. Proporcionam bem
estar geral, facilitam a digestão,
descongestionam o FIGADQ,_ regu
larizam as funções digestivas, 'e fa
zem desapparecer as enfermidades
d'O ESTOMAGO, FIGADO e INTES
TINOS.
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LONGt)S E·

d mais "-'- Atlântida' - Sem n.atur�J - Alta -sen.sibilidadeAtIânUda - O sucesso da técnica electrônica - AtláBtida - Super construção para urar
.

Grande alcance Otima seletividade VENDAS Á VISTA E A LONGO PRAZO

Rádios Electrol�,:) Transmissores -' Amplificadores

Atlânti'da Rádio Catarinense Limitada,
, \

DiTetor tecnico WALTER LANGE Jr.

, (

Rua Trajano, n·13.1

..........." . . .

Pr.ogramas
� sanifario
GENEBRA, 9 (V· A.)

Conselho Executívo da Org
zação Mundial de Saúde, at
mente reunido em General, d
diu atribuir a nove países fI "

necímentos médicos no to
de 100·000 dólares, para a rea

sação dos seus programas sa

táríoj, nacionais.
SãQ os seguintes os pais

eontemplados: Afganistão,
ópía. Jordân�ia, Portugal, Juge
lávía, Finlândia, índia, Môna
e Tailândia·
...............••••

Sofre de aSlla'-
Só a expectativa de

acesso de asfixia asmática co
o seu cortejo aterrador, aba
o espírito mais resistente. S
asmático é viver sempre de
baixo dessa ebsessão nervo'
e dissolvente. O remédio do dr
Reyngate, a salvação dos
mátícos, combate eficazmen
não só a própria asma'Ç>com
qualquer bronquite crônica o

não, tosses" chiados, etc. COllJ
o remédio do dr. Reyngate,
gotas antiasmáticas, puramen
te vegetal, o doente adquír
imediato alivio, voltando su
respiração logo ao ritmo na

turaI. Não encontrados no 10'
cal, enviem antecipadamente
c-s 25,00 para End. Telegrá,
fico Mendelínas, Rio, que re

metemos. Não atendemos pe
'-" reembolso.

-

.. .. . � .

Armas americanas·,
para 8 Franca
WASHINGTON, 9 (V· A.) .....

As fôrças armadas francesas S�
rão beneficiadas, dentro do qua'
dro do Programa de Auxilio Mi'
litar com o fornecimento de fO'
gUetes, "Bazzoka"", de certo tipo
de fuzil "sem recm,", e de "taD
ks" médios procedentes dos �
toques norte-americanos da últi'
ma guerra.
• • .. • «

DR. FRANCISCO CAMÁ_Rl
NETO

,Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "Oí
Paraiso")
Residentia: Rua Alvaro de CaJIo'
valho, 36

.. FlorlanópollJ

Telefone n. 1459

/
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Conclusão

�Biachuelo Marlinelli Aldo Luz •.•
Balisa 2 - Clube Náutico Ipiranga - Iole

Patrão -- Hellmuth Parucker
Voga - Albert Stollinger
S/voga - Edgar Hannemann
S/prôa - Rodolfo Schluhn
Prôa - Lauro Textor

Balísa 3 - Clube Náutico América - Iole "América"
Patrão - Harry Waissemberg
Voga - Oslando Olinger
S/voga - Bruno Nítz
S/prôa - José Serpa
Proa - Edgar Leber

Balísa 4 - Clube Náutico Cachdeira - iole
Pàtrão - Leopoldo Gollnick

'

Voga - Rubival da C. Pinheiro
S/voga - Vicente de P.·Pinheiro
S/prôa - Geraldo .Haffner
Prôa - Osvaldo Ehrath

BaHsa 5 - Clube Náutico Atlântico - Iole "Piratininga"
.

Patrão _. Lourival Schroeder
Voga - Ingo Buest

S/voga - Waldemar Herbst
S/prôa - Guido Hoff
Prôa ..:... Arno Delitsch

Ballsa 6 - Clube de Regatas Aldo Luz - Iole "Cil6ca"
Patrão -, Álvaro Elpo
Voga - Adolfo Chiriguini
S/voga - Riguiéri Chiriguini
S/prôa - José Barão
Prôa - Idalino Soares

Balísa 7 - Clube Náutico Bíachuelo - lole "Jussara"
Patrão - João Spyrides

°

Voga - Darcy Santos
S/voga � Carlos Müllen
S/prôa - Ângelo Fonseca
Prôa - Osny Silva .

!,,';""J.. :.,� i SÉTIMO PÁREO - 11,30 horas

_,._ I
Novíssimos - Out-rigger a 4 remos - 2.000 metros

HONRA FEDERAÇÃO AQUÁTICA SANTA CATARINA
Bronze Carlos Hoepcke Sociedade Anônima Comércio e Indústria e

medalhas ele prata e bronze aos primeiros e segundos colodados
Balisa 1 - Clube Náutico Jpíranga - Barco

Patrão -- Hellmuth Parucker
Voga - Wigebert Theis
S/voga - Alfred Voss
S/prôa - Alexandre Koenig "

Prôa - Heinz Steinmann
Balisa 2 - Clube �áutico Francisco Marti�eli - Barco "Iraipú"

. Patrao - Acioli Vieira
Voga - Edlon dos Santos
S/voga - Walmor Vilela
S/prôa - Manoel Silveira

o_
Prôa - José Bonifácio Azevedo

Balisa 3 - Clube Náutico, Atlântico - Barco "Edith"
"

Patrão - Heinz G. Seiffert
Voga - Lourival Czernay
S/voga - Darcy O. Moldenhauer
S/prôa - Simão Stuepp
Prôa - Orlando Hille

.:-.:

. !

) ..

.!

Balisa 4 - Clube Náutico América - Barco "Elke"
Patrão - José Luiz dos Santos
Voga - \-Valdemar Annuseck
S/voga - Edgar Annuseck
S/prôa - Edgar Germer
Prôa - Kla�s Meinecke

lJalisa 5 - Clube de Regatas Aldo Luz - Barco "Elizabeth"
Patrão - Moacyr Iguatemi da Silveira
Voga - Hamilton Cordeiro
S/voga - Belarmino Veloso
S/prôa - Antônio Carlos Boabaid
Prôa _..;. Sadi Berber

Balisa 6 -- Clube Náutico Cachejeira - Barco
Patrão - Moacyr de França
Voga - Konrado Elling
S/voga -' Hugo A. Ravanche
S/prôa - Artur Mertens
Prôa - Arno L. Schroeder

'BaHsa '7 - Clube Náutico Riachuelo - Barco "Riachuelo"
Patrão - João Spyrides
Voga - Silvio Soncini

S/voga -,,>. Ernesto TremeI

.

S/prôa �Altino Régis
Prôa - Edie TremeI

/
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Crédito Mlltõo Predial
. �J

, -0-
AVisllmos aos nossos prestamistas que em virtud'e de es

'tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que são basea
-dos nos resultados da extra'ção da referida loteria não eSltão
-�el1do realizados. '

Entretll:nto, logo que volte a mesma loteria a funcionar
-realizaremos cada, semana um socteio até que os mesmos fi:
,,quem em dia.

I.

I
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J. MOREIRA & CIA.
CONCESSIONARIOS "

: •.:)..
�"
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Cine-Diárilr
RI'rZ' r-

. Sra. Alice Sales Atulriani - Ás 10 horas.

Completa, amanhã, mais um aní- 1° O Esporte em Marcha -Nac.

versár ío natalício a exma.. sra, d. 2° Velas Brancas e Pandas, Short

Alice Sales Andríani, digna. eSl)02U r
Esportivo.

do sr. José Andriuni. socio da firo 3° Jardins Submersos - 'Shorh

ma Andrianl & Cia.; de 'I'ijuoas. Colorido.-
4° - A emocionante história de

uma garotinha que tinha como seu

único companheiro um f'i-l cão
zinho.

UM FILME ESPECIAL PARA

CRIANÇAS
'BANJO

Vida eocial

Pela, primeira vez no mundo _ . __

duasjesquadras movidas a vapor Ás 14, 16, 18,30 e 20,30 horas.

�lmI��nlhava.mf3\e etn uma batalha e

naval. ROXY
-

ás 19,?0 hs.
'A Mar-inha de Guerra, sempre Sessões Elegantes

presente nos momentos mais di- A mais sensacional aventura ,íá
ficeis e incertos da História do llpre.g�\I1tada (peIJ.o c1inema, vividja
Brasil, d'esde.a Independência pelo mais jovem, simpático e ar

até os nossos dias, com a bravu- rojado aventureiro de todos 0.9

'ra e o acendrado patriotismo de tempos!
seus oficiais e praças escreveu A ESPADA '{'fNGADOR'O justo regozijo das crianças se

... , <, y. 1'-

associou ao contentamento dos
com sangue e enorme sacrificio - Intélramente Colorido -

pais da aníversarlante, aos quais
uma das mais belas páginas da com

tambem apresentamos felicita
nossa História. O sinal desf'ral- Larry PARKS, Marguer ite

ções
dado na verga do mastro da ca- ,OHAPMAN, Victor JORY, George
pitânea AMAZONAS - "O BRA- MACREADY.
SIr. ESPERA QUE CADA UM DUELOS... LUTAS.'.. ROMAlf"
CUMPRA O SEU DEVER" deve, es- OE... AMOR...

\

Jornalista Walkírio Pieratti

Esteve em visita à nossa

ção c brilhante colega jornalista
\Valkírio Pieratl.i, ilustrado díre

tal' do- vibrante confrade "Correio

Lusn-Brasi leiro", que se edita na

Capital da Republi ca.
O ilustre visitante demorou-se

em amístõsa palestra com o nosso

diretor, mostrando-se gratíssimo
às gentilezas que vem recebendo

de todos 05 militantes na imprensa
flor-ianopoljtana, nesta sua estada
em nosso 'meio.
"O Estado" o cumprimenta, de

sejando-lhe feliz permanência nes:

ta capital.
ANIVER,SARIOS

Alegria ... Lagrímas .... � Enternece-
1. Comemora-se boje uma tias dor... Sublime ...

mais notáveis batalhas navais da Torcidas Eletrizantes!
história das �aoões. �ela sua, Preços : Cr$ 3,20 e 2,00 •

__

grande.za e Importância . ela
\ "LIVRE" - Creanças maiores

transpôs as fronteiras da nossa de 5 anos poderão entrar.
Pátria para ser universalmente ..,_ RITZ - - ROXY _

.

conhecida.

reda-

MINIS1'ÊRIO DA MARINHA
GOMANDO DO GO DISTRITO

NAVAL
.

Menina Mariazinha Leal

Em meio do najural jubilo de

seus pais, sr. dr. Lcoberto Leal, dig
no Secretário da Via'ção, Obras Pu

blicas e Agricultura, e sua exma

esposa d, Yvonne Brüggeman Leal.
transcorreu ontem o aníversâríe
da menina Mariazinha, alegria do

casal e centro de especiais carinhos
no seu lar.
Martazlnha recebeu, por esse mo'

tivo, a visita de numerosas amigui
nhas, a quem ofereceu lauta mesa

de doces, tendo sido muito felici
tada .

-0-

Ieda Maria Barbosa

Assinala a data de hoje o aní
versarão natalício da encantadora
menina Ieda Maria Barbosa, enlê
vo e grnça do lar do nosso distinto
eonterraneo dr. Elpidio Barbosa,
operoso diretor elo Departamentc
de Educação e de sua exma. sra.

d. Eladie Maria Barbosa.

.Ieda Maria recepcíonará na re

sidência de seus pais, á Av. Her

cílio Luz, as numerosas amíguí
nhas que irão cumprímenta-la pe
La decorrência de tão grata efe
méride .

Os de "O Estado" a feiicilam,
Dois.

-0-

/)1'. Marinho Lobo

Florianõpolís, 11 de junho de 1950.

ORIDEM DO DI:\. N9 016/191'>0
ASSUNTO;

COMEMORAÇÃü DO DIA 11 DE
JUi,\;HO

tal' sempre presente na. memória
de rtodos nós, para que possamos,
irmanados por um grande ideal,
continuar a Lrabalhar para ccns

truir um Brasil digno. e Forte.
Si todos os brasileiros obede-

cerem a este Sinal, nenhum ohs
tãculo poderá deter nossa Pá

tria na sua trajetória para atin

gir 10 primeiro lugar entre as

Grandes Potências do Mundo.

o
BENJAMIN SODBt

Contra'Almirante -' Comandante.

Comemoracões do
«Dia da Marinha)

Ocorre, hoje, a data aniversá' Rio, tO (V. A.) - Com apre'
ria .do sr. dr. Mannho Lobo bri sença do Presidente da Repubhca,
Ihan1e advogado nos auditóri�s dO' ministros de Estado, chefes das

Estado, residente em Joinvile • mlssoes diplomaticllis, represen·
ÁS homenagens que lhe fOrl.'ill tantes dos poderes' legislativo e

prestadas, nós nos' assooiamos, com judiciariô, �ltas patentes do Exér'

praz'er. -, cito, Marinha «: AeronauLica, au·

- o - torid'ades civis e convidados, rea·

S1'. Atamar Cabrera liza·se amanhã no Clube Naval a

sessão magna comemorativa do

"Dia da, Marinha". _ Dando inicio
à .solenidade, o p,'csidente do Clu
be Naval, almirante Saladino Coe·

lho, fará uma alocuçã,o alusiva à
. data e pronunciará'" palavras de

saudação ao contra1almirante Al
berto Alves da Mota e Silva, a

quem serão entregues, nessa oca

sião, as insignias de Grande Ofi·
cial da Ordem Nacional do Medto, I

que lhe vem de ser conferida pelo
Chefe dD Governo. Fazendo en'

trega das insignias, falará o minis'
tro Ataulfo de PaIva, que dirá da

sig-nificação deslse ato do Presi
dente Eurico Dutra.

Atenção
VENDE-SE um lote de ter

ra à Avenida Mauro Ramos,
próximo ao Largo General
Ozorio. Ver e tratar com o

sr, Manoel Fiuza Lima, na

Firma Fiúza Lima Irmãos &
Cia. Ltda. à Rua Conselheiro
Mafra, 35. Florianópolis.

Faz anos, a,manhã, o sr. A\a.mar
Cabrera, habi! linotipista da: "Re·
vista do Globo", em Pôr to Alegre.
Ao distinto aniversariante e'1-

viamos o nosso cOi'dial abraçu.
, -0-

S1'a: Cora de Oliveira Santos
Faz anos, amanhã, a eXJl1l1. sra.

d. Cora de Oliveira Santos, digna
conso'rte do nosso prezado coesta
duano sr. Eduardo Santo.s·, proprie·
tário da conceituada Farmi\cía

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COlJQMAR

Moderna.

"' distinta nalalwiante que, en;
nos�õs meios sO'ciais, goza' de um

s�lel'\} circulo de amizades, será
alvq, ',amanhã, de inequivorus ho'
menagens, às quais a.ntecipada.
mente nos associamos, desejando
lhe felicid'ades.

-'0-

D1'. htlio Tietzmann

!'\ataJicialse iam:mhã o sr. dr.
Julio ''rietzmann, p1'ovecto. advüga
do no municipio de Brusquc. Ca'
valheiro muito estimado naqu�le
munici-pio como nesta capital, inu
meras homenagens lhe s,er;10 trio
büta'dhs pelo decUl'w de tãe) grata

I efeméride, às quais nós nos soli'
darizamos com prazer.

r'
.

com

Sharin MOFFETT e BANJO.

Simultâneamente

No Programa.
r

1) - O Esporte em Marcha -4

Nacional. -

2) - Metro Jornal - Atualida-
des. -

PREÇOS;
ÁS 14, 16 hs. c-s 6,20 e 3,20.
As 16,30 hs. Cr$ 6,20 (Unico).
Ás 20,30 hs. Cr$ 6,20 e 3,60.
Roxy ás 20,30 Cr$ 5,00 (Uni�

co).
"Im. até 10 (DEZ) -anos".

- -- --- ---
-_,.�- - --

ROXY ,_
\

- Vesperal do Barulho .
...:...

10) - Cinelandia Jornal Nac.

20) -- Um filme repleto de ação.
e mis-lerios insondaveís.

O ESTRAiVHo. ,MAGO
com

Edmund Lowe. " .. ,o;

30) - O mais enigmático de to,
dos os crimes desvendados 1Ie1<)
detative nOl!

"Charlie Chan" - em -

DINHEIRO SINISTRO
com

Sidney TOLER e Glória WARNER.

L�ta.s Titanicas. . . Trai'ções .. -

Mortes ...

do,

40) ContinuaçãD do seriado ••

VINGADORES DO CRIME

H. Talbot - FINAL. -

50) - O MISTERIOSO MR.M.

%, Eps. Richard MARTlI.

Preços: Cr$ 4,20 e 3,20.
"Im. 10 (DEZ) anos".

.

- ODEON-r-
TEATRO A. DE CARVALHO

ÁS 15 horas.

GRANDIOSA VES<PERAL

'.Go�nua vitoriosa.m,ente a bri

lhante temporada de:

......
MESQUITINHA

oE SUA CIA. DE REVISrAS
com

NATARA NEY

apresentando a super·revi,sta em.

2 atos e 22 quadros de LUIZ PEI

XOT-O e O. BASTOS.
ESTOU AÍ NESSA BÓCA?

Atrações:
C.A.RLOS GIL o consagrado imi-

tador do belo sexo.
.

LENA ET SEVIL, Bailarinos ln:

tel-nacioJ1Ciü.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ORA. WLAPYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

,DR. ANTóNIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

,�
.

Serviço compjeto e especíalísado das DOENÇAS DE

SENHORAS,' com modernos métodos de diagnóstico e tra

tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGO.(lRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Ate.de. diUiamente. DO Hos,itaI ae Culd.�j

-
. .

,

Radioterapia por ondas eurtas-Eletroeoagulação
Raios Ultra Violeta e Infra .Vermelho,

cónsuItório: Rua Trajano, na 1, 10 andár - Edificio
do Montepio.

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Mussi.
Das 15 ás 18 horas - Ora. Mussi.

Besídênota � Rua Santos Dumont, 8, Apto. �

·y.�-r�t
,�.:._.., ���

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina
� DORIVAL S. LINO .

Edificio IPASE - 2. andar

1.Caíxa Postal 260
Florianópolis -. S. Catarina

,

NEGOCIO· URGENTE
Vende-se um Nash, modêlo

49, com 9.500 kilometros, com
pletamente equipado, por ..• ,

crs 90.000,00.
Tratar com Delambert, prin

cipio da reta dos Barreiros.

.

.

Dr. Lins Neves ,j Dr. Poly�oro E. S. Thiago
�"&Gt dà Maternidade e médh:o li. I MHlco • ,arteh.

H08pital de Caridado I ... Bo.pital de Caridade de f1�
'CLlNICA DE SENHORAS - CI· rIaIlÓpolís. Assistente da

RURGIA P.A.RTOS Maternidade

.. -"_._---_._---------------- ....... -._-------------_ ........ --�

"CÕMPÂNHiÂ --"ALiANçA"DÂ"�8Ai1il�"----
fundada em 1878 - Séde: lAmA

INC:8NDIOS E TRANSPOR'i'EB
!Di:llfcóstico controle- .e tratamento

Itl!?<'clalizad� da gravidês. Distut·

'Soo tia .�ole!lc�ncia e da menopau

..�. Pl'tl'tubações menstruals, 1 '1�,,;

1tl..,_....�(J e tumore-s do aparelho geni·
IRl feminino.
Vyer:!:i}õea do útero oviri08, trom-

'

..." ftpendice, hérnias, varisea, etc.
Illi"urgia plástica do períneo (ru·
1Rl'u}
J_SSrSTENCIA AO PARTO E OPE-

RAÇÕES OBSTETRICAS
f)'.le:ar-aa glandulares, molde, ovi-

r.0i, hlpopil!le, ete.)
,

Ii!�tm'bios \De"0808 - Esterilidad.e
,_ R<"-tPmell_
mom:ultório R. Joio Pinto, 7 - TsL
L"l

Reatd. R. 7 de Setembro - EdU.
f;r'l� e Sousa - Tel. 84ft

JoeUÇtlS .dos órgãos internol, eI·Je·
eíalmente do c.oração e VUOI

.

)tl'e!lÇü
.

da tíroíde e de;mail &lu>
.

dÓlas internas
;ll.n1CIl e cirurgia de aenborll' ..,..

Partos
. '-

·tJ.SIOTERAPIA - El.EC'PROCAR
DIOGRLl?1A - METABOLISMO

BASAL
iORARIO DE CONSULTAS: -

D1àriamente das 15 às 19 ho",

Cifra. do Balanço. 4e '1'44
CAPITAL E RESERVAS •.•. .•••.•...• Crt
Besponsebíldades _ ...•• . •• • . . • • Crt
'Receita .••... . ••. ':--.•...••••• ;. Crt
AUvo ................•......•..•.... C'"
Sinistros pagOS nos últimos 10 ano. ••.. Ci'$
Responsabilidades .-:-:... .... .•••...•• C'"

Diretores:

Dr. Pampbtio d'Utra Freire de Ca"alào, Dr. Franelseo de. 86,
Anisio MaMOna, Dr. Joaquim Barreto de Ara6jo e Jos6 Abren.

"... ! ..:r ..:r _ ..." .- 111"""'..."
-

•...,..•.......... _ ...

80.900
•
fiOft,So

1.978.401.755,97
87.053,245,50
142.176.60!.80
98.1J87.8HI,so

7f1.7SfI.40UOUo

BASE/AEREA
Comparecimento

de civis
Estão chamados a compare

cer á Base Aérea de F'lcrianô
polis, para. tratar de assunto
de seu tnterêese- os cídadãoa
abaixo: Walmor Gomes. soares,
Osvaldo João Silveira, Wilson.
da Sjlva, Newton tnnocencío
Chaves de -souza, Luiz Mánoel
Cardoso; todos da clas.\c de

s a e e SOC'A.: 1932· Claudio Gomes Jardim
I

e
POIRTO ALEGRE

1 Jordellno Vicente, ambos da-

RUA VOLON ,'ÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR , _cl_a_s_se_d_e_19_3_3_._" _

CAIXA POSTAL. 5.U - Te.ifONE/6640 - TEU:GRAMAS> .PROTECTORA<
-

,'FEIUDAS' �E.
UMATISMO E

�. -. _. PLACAS SIFILITICAS

AgenCia ,8er�1 para St8a �atarlua, Elixir, de' NpgneiraRua FelIpe Schmidf, 22-Sob. M-d!.oQcao a.uzi!iGI' DO tratam.nl
Caixa Postal. 69 - T�l "Pí'olectora" - FLORJAHOPOLIS da .lfl'i.

ruo
CONSULTóRIO :

Rua Vitor Meireles D. 11
Fone manual 1.702

RESID:&NCIA:
,

Avenida Trompowskí n
Fone manual 7"

;'Or. Roldão Co�soni
CIRURGIA GERAL - AI.TA CI
aURGA - MOI,�STIA5 D. s.

NHORAS - PARTOS
J'onaado pela l"aeuJcIade ... II.·
_ da UIÜYeftldade de 810 P•••
onde foi ... istente por "'.riOI ... de
Sernço Cirúrgico do Prof. AlI,i.

, c.rllii JJ.
Cirar.ta do eat6mlllfO e Yiu áJ'oIuIa.
rea, lótemDoa delpdo • trreiIõ. tini·
de, rin., pró.tata, bexi.a, 1ltwo,

o.... rioe e tromp... Varicocela, lIIJ4re.
ceIe, yarisea e benta••

CoDaultu: na. S ii 5 boru, • na

�eUpe Schmidt. 21 (alto. da cua
Paralao). 'relef. 1.5,.

Ileald�: Rua l!;atanl JcmIar. 118;
"T�f. :M. 164' .:.-

Dr. Newton d'Avila
.�tr.rcfa geral - Doenças de SenlaQe

ra. - ProetoJogia
Eletricidade Médiea

�onll&ltório: Rua Vitor Meirelel n.

• - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e • taro

141 das 15 horas em diante
Residência: Rua Vid'íil Ramol n.

• - Telefone 1.422.
. ------------

Dr. Guerreiro da Fonseca
Especialista

.#.dleó - Efetivo do Hospital ••
Caridade

OUVIDOS.,... NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operacões
Residência: Felipe Schmidt, ".

, Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no HOlpital
� tarde: Rua Yiséonde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 is 17 horas.

Dr. Mifton Simone Peleira
Clínica .Cirurgica

Holesti.. de ,Senhora8

CIRURGIA GERAL
"M -Serviços dos Professores BeDe.
Bielo Montenegro e' Piragibe No--
· gueira (São Paulo)
; 'ilouultu: Das 14 és f7 hor..

·

nu Fernando Machado" 10

['Dr. M. S. t:v�lc��-ti"
Cllalea �aalyàllle:ate ele Irias_
au 8a)daDha lIlariDJUI. H

TalefOD4l :M. 7S1 ,

Dr. A. Santaela
.. __ .....

(J'Onnado pela l"aculdade Nae1�
. Dal de :Medicina da JTnlveraldade

do Br1lll1l)
M6dico �r concurso da AastIltlD·
cla • Psicopatas do Distrito

,

Jl!ederal
!Ix-interno de J!ospltal PslquJA-

'

tr1c" e Manlcemio JudicJMto
da Oapltal Pederal

h·interno da Santa Oasa de Mi·
eer1córd1a do lUa 4e Janeiro
OUNIOA MJmIOA - DOJ:NOA8

NERV08AS
aonsulmrto: BdWclo Am6ba

.eto - 8ala I.
Beeld6nc1a :

Avenida Rio Branco, ·144
Da8 1$ ia UI horas "

Telefone:
Oopsultór1o - l.lICla. '-

Iaestd&ncJ.a - 1.101.
-_.,....___

.

Dr. MárioWendhlusen - ! '\
,1
1

I
i
,

!

� JIlI!dica de adulto. • eriUCU
Uouultór1o - Bua Joio Pinto. 1.

Telef. M. 769
Couu1ta du « le li ...

a..!dillGia: FeU.. 8ãafa ....
!l'aIIf. ,UI

Tran:sp�fte. regUlares de Carga. eSc r:êrtc de

sio FRANCISCO DO SUL, para NOVI Y-8BI
Infol'magõ•• aomo. AQ'ente.

lfloril!lD6polit!
'

- C.rbs HoepckeS/� - C[- Teletone 1;212 ( Eni. telel.
São P'ranci.co da Sul- Carlo1 Hoepcke SIA -CI - '1'el,eloae 5 \:iOl � tMACf!

Dr. Paulo Fontes

_.�

o 8ahio

"VIRGEM : ESPECIALIDADE"
'CIA,WE'rZEL INDUSTRIA.L-JOINV ILLE (Mll!rC�l relia:

r " ,
- TORAN A ROUPA BRANQUI8SIMA

------------��------�----------�'----------�--------�--�--�
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torcioo-se O
ex-ministro

oNDRES,9 (U. P;) - o an'

ministro do ,Exterior. An:

y Ed{!p· COI$e�u d.ivorcio

sua esposa, Beatrice Helen.- ,

gando ter sido abandonado

a
mesma. A senhora Elen,

e vive em Nova Yor�, não

resentoll defeSa.

obro soviético
BONN, 9 (V· A.) - A agên

. DPA reflete os rumores se'

ndo os quais o govêrno so

'ético teria a intenção de corr

'dar os países satélites do leso

e europeu, e. -posteriormente,

s paises ocidentais, a Itconhe

erem o rublo soviético como

ica moeda de troca, em ,tôo

aS operações econômicas e

. anceíras com O bloco do orr

nte europeu.

ala de Jantar
:vJi\NDE,SE uma finíssima sala'

ar, em perfeito estado de

!liiíserv,ação, por preço
módico. Vêr

tratar à rua Sete de Setembro -

e -Souza,
'

aparta-

PRECEITO DO 011
EXCESSIVO E DEFICIE!XTE

Muitas pessoas
acreditam -ali

mentar�e �Limamente, tIlend:o á�
refeições peixe com batata, carne

om arroz, pão ou farofa, uma

afa de vinho ou cerveja, do'

e café. Mas a verdade é que se

alimentam mal, pois não comem

frutas, nem cerduras,

Organize racionalmente os

eus cardápios, âe forma a não

haver ausência da vegetais f'l'es

cós, nem excesso de carnes, de

farináceos e de gorduras.-:

SNeS.

SE I SUl LIIIGUI

fSTi SI8URROSI•••
- Isso evidencia

anormalidade 1 a s

funções gástricas. O

melhor, para normall

,zá-Ias é a Magnésia

Blsurada, que neutra

Hza o excesso de aeí

.dezestomacal e exer

ce benéfica ação
sobre o fígado.

Magnésia

�8isurada'

..

-.8GO'oo)fiEIlR agora fabrica no ,Brasil!

.:

! Agora a Goodyear fabrica no Brasil as roda

gens mais populares de pneus para tratores e

máquinas agrícolas. Um dos tipos fabricados

aqui é o já afamado Lameiro
Centro-Aberto

_

para tratores. Examine um Lameiro Centro-

Aberto e note estas, v�mtagens; barras altas

e resistentes que penetram melh�r nó
-

�;oi;'
agarrando-se como dentes de uma engrenagem,

,!:".2smo em relva molhada. As barras são abertas

:no centro, isoladas uma das outras. Porisso a

banda de rodagem não acumula barro ou lama

e limpa-se sõzínha, à medida que o pneu roda.

Mais altas � mais largas na base, contêm mais

borracha - porisso durammais, resis

tem melhor, não lascam. Pneus que

patinam e deslizam desperdiçam tem

po e
combustivel e desgastam o trator,

produzindo menos por
dia de trabalho.

Use pneus Lameiro Centro-Aberto
••

- os pneus que

faze,m
o tratorJavrar

f
\

'r1
.

em cinco dias Q que com outros pnept,

só se
seis

Pneus para Tratores e Máquinas Agrícolas

"

Mais 9.000�1 imigranfes italia

nos para o Brasil"
' t Missa d. 3'

' A

.·mes

• -
�. ... -_.,../'t._ .. _ .....

RIO, 9, (V. A.)
- Uma

coopera'l
desde que o go�êrnô"�rasiie�

tiva de trabalhadores italianos assegure aos seus associados as

propõe-se a instalar n-a F::Uenda condições minimas de localizar

Barra Gran�,?, no Esta�o.dó Rio, ção exigidas ?�l:9 governo italia.

1.500 familias de Imigrantes, no 'para permitir a saida de sudí

compreendendo 9.000, pessoas, tos do seu território nacional.

Luiz Albani J..nior .

Vva. Dotllia Albani, filhos, irmãos,
convídam aos parentes

e pessoas amigas, para
assistirem à missa que, em sufrágio ,à

alma de seu inesquecível esposo, pai,
irmão e sogro, LUIZ

ALBA�

NI JUNIOR, mandam
rezar na' Igreja Soo. .Ailt'()nio� no 'Altar..

Mor, dia 13 (terça-feira), às 7 horas.

Desde já antecipam agradecimentos.

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

Matetial para as eleições
A dístrfbuíção do material necessário para a realização «tas eI.ei�

ções de três de outubro tem sido a maior preocup:ação' do
: Tri�Dal

Supesior Eleitoral. Para que essa' Providênda 'foese c'�rõàda, de

êxíto o ministro Lafay:ette de Andrada designou uma' eomissão que

vem cuidando do assunto em todos os seus detalhes.

'

Pelo presidente do ToSE foi conhecido o relatório daquela comis

são que já remeteu para os Estados do Amazonas, 'Pará, Maranhão,

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoos,

Sergipe, Bahia, Mat.o Grosso e Goiás (tS) todos 'os Impressos destí

nados à votação e apuração de acOrdo com as quantídndes previa

mente fixadas. '

O transporte foi 'reífetuado pelas Cias. "Panair -do BNSil", "Cru'

zeiro do Sul" e "Central Aérea Ltda.", em viagens eeaíízadas entre

os dias 10 a 31 de maio,

O peso total tlrans,portado
e 'a despesa relativa, foram os seguin

tes, por Oompanhia:

PANAIR DO BRASIL
21.675.600 262.637,00

CRUZEIRO DO SUL
8.230.600 70.892,OQ

<.:ENTRAL AJl;JlEA LTDA . . . . . . ..

300.10 2.630,2b

TOTAIS . .. . ..
.�....

. .... !" •

30.188.300 336.159,80

Ver-ifica-se por estes dados que' em 20 dias foram abastecidos 13

Estados, com o transporte 'de dez milhões de impress'Üs, pesando, pre

r.isamente, 30 toneladas,

lDepartamenlo de Saúde Pública

- Mês de Junho - Plaoroes,

10 Sábado - Farmácia

Sto'l
O serviço noturno será efetuado

Antônio - Rua João Pinto, 11 Do- pelas Farmácias Sto. Antônio e

mingo -
Farmácia Sto. Antônio Noturna, situadas nas ruas João

- Rua João Pinto, 17 Sábado - Pinto e Trajàno nO 17.

Farmácia Catarinense - Rua 'I'ra- A presente tabela não poderá

jano, 18 Domingo -
Farmácia Ca- alterar Soem iPrévia auflotiza{'ão

tarinense - Rua 'I'rajano, 24 Sáha- deste Departamento.

do - Farmácia Noturna - Rua iDepartamento de Saúde Públio

Trajano, 25 Domingo - Farmácia ca, em 5 de maio de 1950.

Noturna - Rua Trajano.
Luiz Osvaldo d'Acâmpom

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No estádio da F. C. D. realiza-se haje, com inicio ás 13 hs., o larneio-início do
Campeonato Citadino de Profissionais, concorrendo os . clubes

.
Avaí, FiOJreiren se' ,

Paula Ramos Atlético, 8,ocaiuva e Guaran'í
Riachuelo, MartineUi, Aldo Luz� Américo, Atlântico, IpirangaeCachoeira

disputam hoje a primeira regata. da � F. I. S. C.
SEGUNDO PÁREO - 9,00 horas ----------------

A primeira vitó-
ria da '«Fase»

Em homenagem ao 5° Distrito Naval, pelo transcurso da Batalha
do Riachuelo, �eaIiza'se na manhã de hoje, com início ás 8,30 horas,
na baia sul, a primeira regata promovida pela nova entidade do remo

catarínense _ a Federação Aquática de Santa Catarina. (F.A.S.C.))
A composíção náutica de hoje promete reveatir-se de extraordí

nárie ,brilhantismo, a, julgar pelo numero
�

de clubes Inscritos, os quais
se oncontcam com-suas guarnições bem organizádas ,e treinadas

'

Riachuelo, Martinellí e Aldo Luz, desta Capital; Cachoeira e Atlãn
IHco, de Joinville, e América e Ipiranga, de Blumenau, eis os partíoi
pautes dos sete 'empolgantes páreos.

Damos abaixo o pragrama :

�RBITRO DE HONRA - Almirante Benjamin Sodré,
DD. Comandante do 5° Distrito Naval.

:ARBITRO GERAL - Tycho Brahe Fernandes,
'Presidente da Federação
Santa Catarina,

- Roberto MÜller

Aquática de

-mIíZES DE SAíDA
Sidnei Nocetti
Eduardo Vitor Cabral
João Willerding
Félix Hindelmeyer
Um representante do Cachoeira
Um representante do Atlântico

-D'UíZES DE PERCURSO - Arnoldo Regis
Sílvio Veloso
Rafael Linhares

Leopoldo Gaulke
Humberto D'Alascio

'\

Um representante do Cachoeira
Um representante do Atlântico

J'UíZES DE CHEGADA - Valter Lang
Manoel Frederico da Silva

-Alípio Castro
ILuiz de Oliveira Laus
'Hermann Willerding
Um representante do Cachoeira
Um representante do Atlântico

- Alberto Müller
r Haroldo Pessi

1Luiz Oscar de Carvalho
'Reinoldo Puhlmann....:__

V'

CRONOMETRISTAS

PRIMEIRO PÁREO - 8,30 horas

Principiantes - foles a 4 remos - 1.000 metros

:Taça Federação do Comércio de Santa Catarina e medalhas de prata'
\ e bronze aos primeiros e segundos colocados

Balísa 1 - Clube Náutico Riachuelo - lole Jussara
Patrão _ Alberto Moritz

Voga -,Darcy Santos

S/voga - Carlos Müllen

S/prôa -.,. Ângelo Fonseca'
Prôa __:_ Osny Silva

Balísa 2-- Clube Náutico Cachoeira - Iole
Patrão - Fritz Hempel
Voga ,- Milton Zipperer
S/voga, _ Oscar Schroeder
S/prôa - E'duardo Prodohl
Prôa � Norberto Hardt

Baltsa 3 - Clube Náutico Francisco Martineli - lole lrapurú
Patrão '- Acioli Vieira
Voga - Orildo Lisbôa

S/voga - Carlos L. Wojcikiewiz
S/prôa - Dagberto Costa
Prôa _ Nílton Souza

Balisa 4 - Clube Náutico Atlântico - lole Piratininga
Patrão - Lourival Schroeder
Voga - Ingo Buest
S/voga - Waldemar Herbest
S/prôa - Guido Hoff '

Prôa - Arno Delitsch
Balisa 5 - Clube Náutico Ipiranga - lole

Patrão - Hellmuth Parucker
Voga - Werner Ewald'
S/voga - Willy Blankenburg
S/prôa _ Paulo Teske
Prôa _ Antônio A$ini

Balisa 6 - Clube de Regatas A)do Luz - lole Cil6ca ,

Patrão _ Álvaro Elpo
Vogjl - Arna�do Chiriguini
S/voga - Nilson Pirath
S/prôa - João Vasconcelos
Prôa - Cecílio Linder

-, f

F

r

"

!

t
\

',_;' -

Balisa 7 - Clube, Náutico América - lole' América
Patrão _' Hans Jurgen Meinecke
Voga -,- Jorge Luiz Buecheler
S/voga _ Fred Dressler
S/prôa _ Adolfo Krause
Prôa - 1;ngomar Schulz

'i

-,' 1

. ! ..

•

Balisa 3 - Clube de Regatas Aldo Luz - Barco "Elizabeth"
Patrão _ Moacyr Iguatemi da Silveira
Voga - Otávio Aguiar
S/voga _ Osní Melo

S/prôa - Mário Rosa
Prôa - Adolfó Cordeiro

Balisa 4 - Clube Náutico Cachoeira - Barco'
Pàtrão _ Moacir de França'
Voga _ Konrado Elling

-

S/voga - Hugo A. Ravache
S/prôa - Artur Mertens-

,

Prôa - Arno" L. Schroeder
'Balisa '5- -1CIUbe Náutico América - Barco -,Elke

Patrão _ José' Luiz dos Santos
Voga - Waldemar Annuseck
S/vQga _ Edgar Annuseck
S/prôa - Edgar Germer
Prôa _ Klaus Meinecke

Classe aberta - Single scull - 2.000 metros

Taça Câ�ara Municipal de Florianópolis e medalhas de prata e
; bronze ao 1°, e 2° colocados.

Balisa 1 - Clube de Regatas Aldo Luz - Skiff "Dudú"
Remador _ Belarmino Veloso

Balisa 2 - Clube Náutico Btachuelo - Skiff "José Gil"
Remador _ Valter Belo Vanderley

Balisa 3 - Clube Náutico Francisco Martineli - Skiff Iraf
Remador _ Manoel Silveira

TERCEIRO PÁREO - 9,30 horas
Classe aberta - Out-rigger a 4 remos - 2.000 metros

Taça Almirante Tamandaré _ Homenagem ao 5° Distrito Naval.

Medalhas de prata e bronze aos primeiros e segundos colocados.)
Balisa 1 - Clube Náutico Ipíranga - Barco

Patrão _ Hellmuth Parucker

Voga _ Wigebert Theis
S/voga - Alfred VOf;S
S/prôa _ Alexandre Koenig
Prôa. - Heínz Steinmann

Balãsa 2 - Cfube Náutico Riachuelo -,J1at·oo "Riachuelo"
Patrão _ João Spyrides
Voga - Sílvio Soncini

S/voga _ Ernesto Tremel
S/prôa - Altino Regis
Prôa _' Edie TremeI

<.J.f.

,�,
.

,,;.�,
'.>

Balísa 6 - Clube Náutico Atlântico - Barco - "Edith"
Patrão '7" Heinz G. Seiffert

'

Voga _ Harry Kliz

§/voga ::- _Geraldo Werner

S/prôa _ Norberto Haritsch
Prôa _ Carlos W. Schubert \Balisa . 7 -, Clube Náutico Franciscó Martineli - Barco - "baipú"

� Patrão _ Acioli Vieira
Voga � Nicomedes Silva

S/voga _ Walmor Vilela

S/prôa - Edlon dos Santos
, .� Prôa _ .rosé Bonifácio Azevedo

QUARTO PÁREO - 10,00 horas
Novíssimos - lole a 4 remos - 1.000 metros

Taça Seguradora Propríetárlos do Brasil e medalhas de prata e

bronze aos primeiros 0 segundos colocados.
'

Balísa 1 - Clube Náutico Riachuelo - lole - "J1lçá"
Patrão _ Helito Moritz
Voga _ Patrocínio Aguiar
Prôa _ Helcio Moritz

Bálisa 2 - Clube Náutico Atlântico - l"Ole - "Tr�mandahy"
Patrão - Herbert Kanning
Voga - Luiz Melo
Patrão - Hélio Laus
QUINTO PÁREO - 10,30 horas

Principiantes - Canóe - 1.000 metros

Taça Ford e medalhas de prata e bronze aos primeiros e segun.
dos colocados.

-

Balisa 1 - Cl.be de_Jtegatas Aldo Luz - Canóe "Cbico'"
Remador _ Arnaldo Chiriguini

Balisa 2 - Clube Náutico Riachuelo -+ Canóe - "Orlando Cunha"
Remador _ João Prats

Balma 3 - _(jlube'Náutico Francisco Martineli - Can6e "Irani"
Remador - Vinício Olinger

SEXTO PÁREO ..:_ 11;00 horas
Novíssimos - lole a 4 reDlOS - 1.000 metros

, Taça Assembléia Legislativa do Estado e medalhas de prata e bronze
aos primeiros e segundos colocados.

Balisa 1 - Clube Náutico Francisco Martineli - Iole "Irapurú"
Patrão _ Acioli Vieira

.

Voga _:_ Fernando Rocha'
S/voga -'- Carlos L. Wojcikiewiz
S/prôa - Dagberto Gosta
Rrôa :_ Leocádio, Barreto

Continua 'lia 3a. pago

/

Já se pôde proclamar vítõrtosa
a novel "F. A. S· C. ", Entidade
que supartntende os desportos
aquatícos em Santa Catarina..
Obtem ela a sua primeira vi·

tôria, dízemos, porque, só em

conseguir reunir sete clubes
nauticos em sua primeira rega
ta marcada para o' dia de hoje
data em qUie se comemo!,&
mais um aniversario da Bâta
nha Naval do Ríaehuelo, é o bas·
tante para. se aquilatar 0 esfor
ço e O amoj- ao esporte que vai
na atina dos 'que. a dfrlgem.
Já se encontram em nossa,

Capital as delegações dos c�u:"
oes do interior que participarão
do grande desfile nautíco 0\5·
sejam Amerlca e Ipiranga. de
Blumenau e Atlantíco e Caeho
eira, de Joinvile.
Justo, portanto, que se regt�

ire aqui o gigantesco esrorea
dos Diretores da- Federaçãa
Aquatíca de.Santa Catarina que
tem à frente O destacado eSPor.
tista sr- Ticho Brahe Fernandes;
que fez Florianópolis voltar
àqueles saudosos tempos em que
o remo era O esporte das multi
dões em nOSSa terra-
Parabens. pois, a F. A.

ao desporto nautíco de
Catarina.

S. C. Ia

Santa
�

Um da uellui guarda

Taça «Seguradora»)
dos Proprietários do

Brasil»
A ma. Seguradora' dos Proprfe

tarios do Brasil, importante orga
nização de seguros no pais, com

séde em Cunitiha, vem de ofere
cer à Federação Aquática de San
ta Catarlna um". valiosa Taça.
para, ser entregue (i o' vencedor do
4° Páreo, Classe Novíssimos, íoles'
a 2 remos, da regata de h'ú�je�
patrocinada pela novel entidade
aquatica.
O gesto dessa poderosa compa-

'

nhia de seguros é digno de aplau
sos, pois vem estimular àqueles;
que se propõe a reerguer Ü' rema

em S,anta Catarina.
O 'írupor tante troféu foi enfre-·

gue ontem à FA!SC pelo sr. <Sidnei
Noceti, Super-intendente da Sucur
sal da Cia. Seguradora, em Santa:

Catarina, com escritor-los a Praça
15 de Novembro, 20,2° Andar.

• • • • •• •••••••• •••••• • •••• '4'

DR� I. LOBATO FILHO
DoenrUSrRCULOSEatóriO!

Cirurgia do' Torax
Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medkina. Tisiologista e

Tisioci-rurgião do Hospital Nerêu,
Ramos. Curso de especializaçãa
pdo S: N. T. Ex-interno e Ex-,
assistente de Cirurgia do Prof�
'Ugo.. Pinheiro Guimarães. (Rio).

Cons.: Felipé SChmidt, �8
Consultas, (diariamente,

das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquiadeg".
28 --� Chácara do �spanha-

•. � •••••• ! ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO--Domingo, 11 de Junho fie lJ5J

"DAQUI POR DIANTE
, .

SO USAREI A PERMANENTE TONI I"�

Sua beleza e sua mocidade dependem' de sua saúde
E sua saúde depende do remédio' consagrado:

R�GULADOR'· XA\lIE�'-
N: 1- EXCESSO N': 2 _' FALTA OU ESCASSÊZ

REGULADOR XAVIER - o remédio de confiança da mulher
\I

UlliDl�da� as neqociações para o

Iratado cemerctal com a 'Alem�aDl1ã
RIO, 9 (V. A.) - Numa das ul- nar ao mercado gerrnaníco, que era carueter ísücas da prpdução de

limaIS' edições o "Diário Carioca" para o Brasil o segundo em ím- ambos os países, o tratado pode
publicou o seguinte: portancía, antes da guerra. ser negociado sem maiores dif'icul-
"Estão -ultimadas as negociações Os alemães precisam de maté- dades, atendendo aos legitimes In-

(Iara assinatura do acordo comer- rias primas, que possuímos em teresses das partes contratantes:
eíal com a Alemanha. O '1prazo de grandes ..quanudades em todos os Resta agora aos brasileiros tra

vigência. será de doze meses e o Estados havendo, atualmente, sérias iDalhar e produzir criando. riquezas
montante das operações hila dificuldades em' colocá-las no ex- para a elevação do nível de vida
terais atingirá a uuzentos e vinte, terior,-á vista da carência de meios da coletividade. Os mercados ex
mílhões de dólares ou cerca 'de •• de pagamentos, O Brasil, por sua ternos estão assegurados. Falta
Cr$ 4.400.000,000,00. vez, carece de bens de produção apenas abastecê-los em tempo util
Exportaremos para aquele' país que os germànico-s estão em con- com os variados produtos que nos

café, algodão, madeiras, minerais, dições, de forn,ecer em curto pe-I comprometemos a vender dentro
oleos vegetais, fumo, cacáu, cereais riodo. Des�e modo, em face das dos próximos dO:IJe meses".
e numerosos outros artigos. De lá
impo-rtaremos máquinas, tratores,
fentilizantes, caminhões e auto�ó
veis, equipamentos 'elétricos, aces

sórios para o nosso parque fabril
e váríos artigos manufaturados de

que necessitamos.
Com esse convênio vamos 'retor-

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

Lecionam-se POR!J'-UGUES E MATEMATICA
Preparam-se candidatos a concursos

Tratar - às 2as., 4as. e 6as. feiras das 17 ás 18 hs. à
Rua Trajano, 36 (Séde da Sociedade XX de Setembro).

,.----------------------------------------------

Afirma EVA GE:'THART,
'.

conhecida modêb brasild 0,

ccrescenrcndo.

"Foi a única ondulação que

me satisfez inteiramente."
,

"Algumas das minhas amigas já me

haviam falado com entusiasmo da
Permanente TONI. Eu ainda hesitava
em experimentá-la, quando vi com

que facilidade uma das senhoras mais'

elegantes da cidade ondulou os' J

seus cabelos com TONI. Fiquei ma-e

ravilhada! Em menos de hora e

meia, sem auxílio de ninguém, ela fez a

ondulação mais bela que jamais vi!
As ondas. ficaram tão leves e suaves

que pareciam naturais. Agora, tam-
bém uso TONI, a ondulação-creme a

frio que torna os cabelos mais lindos,
com mais comodidade e menos despesa."

,"�
IMAGIHÉ! Uma formosa Permanente TONI
custa apenas ... <', ••••••••• ,. Cr$ 35�OO Siga exatament; as

, fáceis instruções con
tidas no estôjo TONI.
Se não ficar satisfeita.
com os resultados, de
volva-nos o estôjo va-
zio e o seu dinhei·

.Para a sua primeira Permanente TONI, compre o es-.

tôjo TONI Completo, centendo onduladoresplâsticos
que servirão para sempre, por' ..... _ , ,. Cr$ 55-,(?0

Para as permanentes seguintes utilize 68 mes-

mos onduladores e compre um Estôjo Suple
mento TONI, que custa apenas .... ; .. Cr$ 35,00

...

Aos corações· generosos
Aos corações generosos Ie; que nunca se cansam de fazer obem, a

SOOIEDAIJE' DE"AMPARO' AOS" TUBEFttHJLQSOS' POB,RES' pede uma

premia para a festa "NOITES DE NEVE", a-ter lugar a 30 de [unho,
dias 1 e 2 de julho, defronte do 'Departamento de Bducação,: em be
neríeío dos enfermos que não têm recursos para se tratarem,

Os doaatívos podem ser enviados à Rua Vida} Ramos, 19; ou

-\ven.ida ,Hercilio Lua, ,53.
Antecipadamente agradece

A DIRETGRIA

Irmandade do Se'lihor Jesus �os,
Passos e' Hospital de Caridade

Editai de forneclmeoto .

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 �'l-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 em Florianópolis, 5 de junho de 1950.

Luiz S. B. Trindade - sécretário. e

PERDEU-SE No. mondo do radio
PERDEU-SE a caderneta nO Por Al Ne-ta

5809 da Caixa Econômica - Fede- O êxito do momento, nos cir..

ral. Pede-se a quem ach6u 'entre-l culos de jazz norte-amer-icanos, �

gá-la ao, sr.
Aldo Paulo

pereira'lu ban:da de Ralph Flanagan. John

rua Crispim Mira, 31, fundos, S. WIlson, de Down Beat, chega a

escrever:, _
"

"A estréia da nova anda de Ralph
Flanagan tem causado maiores co

mentarios nos sectores do jazz do

que qualquer outra estréia desde

que Tex Beneke se despediu logo
depois da guerra".
Flanagan é pianista, compositor,

e maestro. Especial izou-se em ar"

a-anjos, ,e com eles tem conseguído
triunfos espetaculares.
Foi em Wrentham., no Estado de

Massachussets, que Planagan se

apresentou pela primeira vez com

a atual banda. E conquistou um su

cesso imediato e sem pre-cedentes
apesar de que a temporada, foi
curta, isto é, de quatro dias.
A seguir, Elangan apresentou-se

no Esta�(,' de New Jersey, na'iroad
-house" Meadowhrook e a opinião
era sempre a mesma: Flanagan é
extr-aOl,ctinário".

'

Entretanto, a verdade é que Fia
nagan nada tem de extraordiná
rio. Está longe de apresentar as

,- originalidades ou excentricidades
dos grandes nomes de be-bop. Em
certa forma, é quasi tradícíonal,
Segundo ele - proprio diz, o quê
quer é apresentar "excelente mu

sica para dança".
"Mas - escr'eve Wilson --- alem

de manter um grande ritmo pera
dança, Flanagun adorna a melodia
de tal forma que ouvi-lo é mesmo

I -

Fpolis., 27 - ã - 1950.

um privilégio".
:- \

LUIZ FIUZA LIMA e Sra. IJUREMA FIUZA LIM A,

,
particfpam o nascimento
de seu filho PAULO

_)

r

, -

A TOSSE NA IDADE DO CRESCI-
MENTO

Cuidado! Combata a tosse e

fortifique os pulmões da oriauça
com "SATOSIN" - poderoso arr...

tissétice e descongestionante das
vias resplratórías, Bastam' algu
mas colheres de "SATOSIN" (Jltra

que a tosse Iogo se acalme, ate ces

sar de uma vez. É excelente remé ..

dio para combater Gripes e lles
friados. Peça, ao seu farmacê-itico
ou droguista "SA'TOSIN" - o -ío
minador 'l3s Gripes, Tosses e Bron
quites.

Dê esplendor e naturalidade a seu cabelo CG� TONI __

Usada por 25 milhões de mulheres em todo o mundo

IA -152

CASA MISCELANEA:ldl,.t ...
buidora do. !Rádio,'�"R.�Oi A

,

ictorí�VáIvu18' er Di.co"
Rue Conselheiro' ': Mt.\t.ra
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CONTRA CASPA:
"

QUEDA lOS CA-

COLUMBIA1 Misseurt, 10 (V. A.) - O presiden
te Truman, em breve discurso pronunciado na Uni
versidade de Missouri, esboçou um "programa de

paz e liberdade" de cinco pontos que, ao que disse,
foi adotado pelos Estados Unidos.

São os seguintes os pontos do programa:
1) - "Estabelecer uma poderosa comunidade

de nações livres, que póssa resistir' à agressão comu

nista, quer esta adote á forma de subversão inter
na, quer de ataque externo".

2) - "Cri,r condições apropriadas para que to

dos os homens e nações possam trabalhar juntos,
dentro de-um espírito de' confiança mútua e para
comum benefício".

3) - "Unir as nações livres em ação com

especialmente mediante a ONU".

4) - "Adotar medidas de segurança milí
apenas defensivas, mediante nossos propríos esf
ços e os esforços conjuntos das nações livres".

\

5) - "Adotar medidas econômicas que faç
possivel aos povos viverem uma vida mais plena".

•

Ic!��:r::a :ofl'���. ft Batalha do Riachuelo-
I WASHINGTON, 10 (0: fE,'.),

'

1_ ° sr. 'Eq.gard Hoover, diretor O sr. ceI. Pedro Lopes Vieira, destacada in

do FBI. falando perante a sub grante da bancada pessedísta na Assembléia

comissão de créditos do Senado tadual, proferirá eloquente oração, hoje, ao

para pedir o aumento de verbas crofone da «Guarujá». .J

dos seus serviços, salientou a

extensão dai perigo comunista

Assemble' I-a Legl·slall·va declarando particularmente que,
a despeito da cifra estabelecida
,de 54.000 aderentes do pàt:tido

.
.' . nos Estados Unidos, avaliava em'SESSÃü :QO DIA 9-5:50 I a do expediente, passando-se a

540000
'

d
Presidência -,':'3r. José Boabaíd Ordem do Dia. ' II' O num�ro .as pesso�s
Secretaria _ Srs. Protógenes 10 TJ" '. - que adotam a tílosoría CQmunIS

, -.r rrmerra QLs'Cussao e vo-
I t

Viei,rq e Pinto Arruda. tacão do projeto de lei na 2/50, I
a.

Com a pre�_gça de número legal que visa isentar do pagamento. ---

�;os�s·h�;�n!::�:;e;l�:�. inicio a ses- do imposto d_e !ransmissão i�ter_:i-I riza a aquisição de uma área de Homenagem da Polícia Militar dvos, � Federaçao das Associações terras, por doação, no município
Lida a ata da reunião anterior, RuraIs., de São JDsé. E I d 'M ' h N' Ifoi aprovada sem restrições. 2° - Primeira discussão E' vota' 140 _ Discussão e votação do S a o a arl!l a, aCiona,
A seguir, procedeu-se à leitura cão do projeto de lei nO 7/50"c

.

, que ,projeto de lei na 21/50, que auto- Homenageàndo a Marinha Nacional pela
-

passagemdo expediente. autoriza a aquisrcíto de uma área riza a. aquisição de uma área de
Inscrito na hora do expediente, de ter por d

-

t it
mais um aníversárío da Batalha do Riachuelo, a Policia

.
.

ras, ar oaçao gra ln a, no It,erras, por doação, no município
foí concedida a palavra ao sr, Nu- município de Urussanga. de Gaspar.

tar do Estad-o fará realizar pela sua Banda de Música uma

nes Varella, que se referiu à as' _3° - Pri.meira Jis.cusoSãO e vota- Todos publicados no "Diiirio da treta rro Jardim Oliveira Belo, hoje, das 19, às ai horas, com
sistência educacional que se pres- çao do projeto de lei n 8/50, que. Assembléia" nO 4 de 2 de [unho seguinte programa:
ta aos estudantes de Joaçaha, autoriza a aquisição de uma área ,I de 1950.

' ,

I
Disse que o municipio de Joaça de terras por doação zratuita n

. , .' "" o

I
15° e 16° - Discussão e votação Saudades de Brusque - Dobrado - por Edino Krieger.ba apr-esenta, na parte educacio, n1l41nolcIPIJO .de ?rus�a'nga._ do projeto de lei ris. 33/50 e 34/50, J

nal, um índice notável, graças à
.

- I rrrnerra discussão e vota- que autorizam o Estado a afiançar
Danúbio Azul - Valsa - por Johann Strauss.

administração m,r,oncua e empreen ção do pro]eto de lei n? ri/50 ,I Guarani - Sinfonia op. - por A. G. Gomes.
'

J:'
•

'

•• _

:J, que. empréstimos a,os Municipios de�/<ledora de seu 'Prefeito. As asso- autoriza a aq.Ulslç�O_ de um� área I Joaçaba e Brusque, r ,

Lohengrm - Fantasia op. _:_ por R. Wagner.
ciações religiosas têm realizado de terras.c-por doaçao gratuita, no, Publicações feitas -ern avúlsos. i ", II
um trabalho fecundo, estimulando n1U�icipio .de Or!eães., Todos os projetos de lei aCima,l TamlMauser - Marcha op. - por R. Wagner.
o ensino dos escolares [oaçahen- 5. - Discussão- e votação do tiveram a aprovação unanime do! Ruy Blas - Ouverture - por'Mendelsohn.ses, tudo fazendo para que se pr'1Jeto de lei na 3/:50" qn� autor-i- , plenário. !
lhes aplique uma ,,- à-f' za a a

.. -

d t
. Adeus Ju,ventude - Fantasia - por G. Petrí.,

.

. , '_ QUC çao e icaz, quisrçao e um erreno, por I Esgotada a matéria da Ordem i _

O sr. Nunes Varella encaminhou doação, no munícipio de Araran-, cio Dia, pediu a palavra o sr. I Sg�.. Calhau (canção do marinheiro) - Dobrado
à Mesa um projeto de lei de sua guã.

. _ _ I Armando Calil, que solicitou 1'Ó8-! M. ESpIrItO Santo.
"auto r ia e refererrte á permuta de 60 - Discussão e votação do pro- se' incluido na Ordem do Dia o i
terras no distrito de Jaborá, Mu.- jeto de lei n? 5/50, que autoríza a projeto 27/50. i

F
'

.

��l��i�o d�e I:a�:'Ç�I� e�t:�aeJ:ci�:��� ����S��ã����i�;ot�;'e���:r doa� ri�u�:et���'o�a:o�ci�ãO do lJlená-1 . � e G' Q a n,lo escolar. o orador enalteceu a
.

70 -:- D�scoussão e votação do. pro- Como nínguern mais se {mani-I.-
·

ação do Govêrno de Estado, nesse jeto de lei n 13/50, que autorrza a festasse, o sr. presidente eneerrou!
setor, ralando sôbre a convêniên aquisição de uma área de terras, a sessão, marcando outra para a i Ascu1ta Sebastiane, [ili mi: Histol'ia,. testis temporurn; I

ci;:l, do projeto, cuja aprovaCão so° no munilc�pio d: São Joa5luim. proxirna segunda-feira, à hora re-I ueritatis, �na�i�tl'a »itae, mostra: inequlvocame�te que stultOfll
licitava ao Plenário. 80 -.,. Discussão e votação do pro- gimental. j numerus infinitus est. O seu art igo de quarta-feir-a última, Bastii
Não havendo mais orador ins jeto de lei nv 14/50, que autoriza a Nas Comissões Legislativas I é disso a confissão - reaima prOba1"'llm. Você 'nunca será um p

críto, o sr. presidente declarou li- aquisição de uma rirea de terras, Ferante a Comis,sã'o' de Consli-! lemista, porque lhe falta. base e quod ab initio vitiosllm est fi

vre 'a palavra. por doa'ção, no município de Ara- Juição e Justiça ó sr. Nunes Vare:! polest tractu tempol'is convalescere.
US'Üli-a o sr. S'all'Jo R'aInos. ' ': O p 'nle' 'd d I I t

.

h
'

rang'ua. la relatou seu parecer, apresen- �
.

� ri- Iro peno o a sua enga- enga, rocaom o em mi

Referiu_se a. um abaixo assinado 90 - Discussão é votacão do pro-. tando o respectivo projeto à Co.: dos, dá nisto: HA proI'lósito do artigo A história se repet'e, hom
de várias pessoas residentes no Es- jeto de lei nO 15/50, que autoriza missão, pelo qual a Assembléia 1 p'or bem {) Guilherme se ,esfalfou para rebater o artigo ... " H

treito, no q.ual re·ciamavam a fis- a aquisÍcão de unü área de terras, autoriza a. Prefeitura d,e lbirama a! res.co refellens! Voltaire, se o, lesse, perguntaria que diabo disso

calização do se'rviyo de transito, por d?ação, no municipio de São alinear aos colonos, em lotes, uma I a.qt�,ilo? E, eu, CO�1igO, ponho-me '�m gradas, .�úvidas: Será, o B

naquela lücalidade. JoaqUIm. � ár.ea de terras de seu património,! S111I que e sebastJanesco ou sera o SebaEll:wo que é ba,l�li1e'sco
Co91inuando livre a palavra 1�O - Dis�ussãr} e votação do, de 10 milhões e oitocentos mil r DUb!tando ad ver!tatem perve.nimus. Relendo-D, voto em você!:jo

ocupou atribuna o sr. K�nder Reis. projeto de leI nO 16/50, que auto- metros quadrados conforme soli'l que./ Demonstratzo, data venza: Para armar semelhancas eD

Deu conhecimento à Casa de que riza a aquisicão ete uma área de ,cítacão' daquela �ref�itlwa e da! ocorrências divers-as, você afirmou que em 1935 o sr. ,Nerêu R

fói ooncedida lilberacão 'ao cam· rterras, por doa'ção, no �l1lunicipio Càmara Municipal. ! mos instalotl tlma d'issidência no partido. Em resposta escrC1

po de aviação da cidade d'e Íta- de Orleães. O pare,cer Nun')s Varella foi: "Pois não é apenas coió que aÍ11da ig'nora que, em 1935, o. sr.
'

jaí. 110 _: Disc�ssão e votacão do defendido pelo seu autor, tendo a j rêu Ran�os. teve o s�u nome indicado ao ,cargo de Governad

Prosseguindo, pediu a palavi'.'l o projeto de lei nO 18/50, que auto- Comissão aprovado o projeto que: pela mal'OrIa. do Parlldo?" "Quem instalou a dissidência, ao

sr. \Valdemar Rupp, qne rela!ou riza a aquisicão de uma áraa de se encontra em regime de urgên-! escreve" - (Escrev1e quem? Evidentemente o articulista da

um assassínio ocorrido recente· terras, por doação, no municipio cia, por unanimida.de cle vo/tos. 1 gião) -:- "foi a maioria!!! Sabem lá .Q que é isso? Pois é!"

utente no distrito de Espinilho, Mu- de Laguna Usar'am da palavra, aprovando L Todos, menos v?cê: os que .leram o que aí es�á, p�rceber
nicipj.o de Campos Novos, em que 120 - Dis,cussão e vota,ção do inte,gralmente, ta,nto o parecer co-! ,que naquelas exclamacoe,s, segUIdas de uma pergunta ,muito
foi vitima um corrf'Iigionário seu. p.rojeto de lei na 19/50, que aula..mo o respectivo projeto, os srs. I voga, ficav�� � _crítica, o 'espan.to,. a .�urpresa, o, es.ta� ,.
Pediu ao plenário um voto de rIza ·a aquisicão àe uma area de João José de Souza Cabral e João i pel� sua. af�Ima,ça,o de que. a mal'oI'ta zns:alOtl a .dMsz�encw.

pesar. terras, por doa'ção, no municipio Ribas Ramo,s, que, também' discuti-1 '. Voc:' tao som�nte voce e �lle�a� voce poderia, dIante da. q

Continuou 1ivl'e a palavra, da Bom Retiro. ram a matéria, sob o I) ni d
\

,. -1 fOI .escnto, conclUIr que eu, VItorIOSO, exclamara que a mal
.

I
o o e 'IS. .

t I d' 'dê
.

P
..

Imnguem a �o icitando. _

130 _ Discussão e votação do ta juridico-constitucional. ! ms a ara a ISSI nCla! areCe Ill�rlve, mas é a verdll?e.! As

Q �r. presidente eooerrou a ho-, projeto de lei nO 20/50, que auto-. E TONOLLI l' nhas palavras, para os desalfab�Izados, foram de merIdlana

________________�------_----------------.----�! r�a. rns�d�ci� n� p�tido� não pode s� ofua � ma�ria!
! que, o sr. Nerêu Ramos, em 1935, contava c'Üm.a IDflÍoria�o P

i tido'Liberal é fato' que 'al)enas ZI sua História nega. Para barre,

1 sua réspolsta, você mudou o curso dos fatos e torceu o sentido d

! palavras. Ess'!J, atitude tem duas explicacões: ou voeê erra por

I fé 9u por entendiménto, e não, por vontade! Você, como escreve

i te de história, tem por cento apenas o que lhel co'nvem. Voc,ê é j

! cil de crença! Quod VOlllillttS {acUe credinlllS, diz::iam os se

i iguais, de Roma. ""

_ : Nêss'H epi,sód.io de história, repetida, de você ficou provad
! pela eloquência de tódas as provas; isto: ignóranUa facli.

r Até terça-feira.
I

FLORIAMOPOLlS -1t de Junho de 1950 Associando-se às homenagens que se farão, hoje, em
o território nacional à gloriosa Marinha de Guerra do Br
pela decorrência de mais um aniversário da Batalha do

chuelo, ocupará, às 16,45 horas, o microfone da e
'

sora Rádio Guarujá, em nome da Assembléia Legislativa
Estado, o eminente conterrâneo sr. deputado eel. Lopes Vi
"ra, que discorrerá sôbre o empolgante feito da nossa patrlótí
maruja.

'BElOS E DEMAIS
{.
(

AFECCOES DO

COUR1J CABElUDO.
TOI;"(O CAPILAR

P,OR EXCELÊNCIA
Guilherme Tal

DIA � DE JULHO� GRANDE FESTA NO ,AERO CLUBE, DE S. CATARINA'1 COM A ELEIÇÃO DE MISS AERO CLUBE /

;'��_:::.__, ,la COLOCADA SERÁ .'O�ERrADO VAIJOSO BRIND�.
,_ , _

,/

l __
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