
São Paulo que se verificou ontem
na Avenida Pais de Barros, TIas

proximidades da estrada que vai

lJ, São Caetano do Sul, audacioso
assalto. Um automovel tipo "perua,
das Industr-ias lo'. Matarazo, con,

tendo três milhões de cruzeiros
destinado ao pagamento dos operá
rios da fabrica de "rayon", foi as'

saltado por dois individuos. O car�

1'0, ao chegar àquela estrada, foi

intimado a parar por um guarda
dvil, que estava em companhia
doutro hdmem. Assim que o molo·

rista freiou, os dois assallantes fi.

milhões de cruzeiros para Blumenáu e
,

.'quaIro milhões para Joaçaba,.. .
Quando D, Gouneville, em ��o�O::,:o,�':q�:r;,�;nto ;'naMi.

O govêrno será fiador dos emprestímos entre 08 dois mumcipios e a C�lxa I lhoso, que depois foi chamado - por D. Ntln{J�Manuel - de Ilha dos
Economica Federal. - Os recursos da operação destina-se a serv�ços PUblICOS'j Patos, deslumbrou-se de certo ,�nte o cená!riÓso�ªradisíãco ltl'e" �ps

A Assembléia Legislativa aprovou Caixa Bconomica Federal, destina., [eto de lei de autoria do S'1'. depu; olhos corstemplavarn : --:- Qual Imensa galera ancorada pelos, deuses.

ante·ontem o projeto de autoria do

I da aquela importância a despesas tado Nunes Varela, lider da maio. como diria depois Castro Alves. refer-indo-se. ii. Inglaterr-a, à, cós.tar�uJ
Jieputado Alfredo Campos, autori- de calçamento' das principais nws I tia, autorizando um emprestime, de' das terras de Vera-Cruz, lá estava a majestosa pátr ra dos carijós, a

�ando o govemo 110. Estado a se� i do perimetrr, urbano e á aquisi.ção· luat,ro milhões de cruseiros entre: sua querida Jurie-Mir-irn, engalanada fe'5Hv.s.mente pela natureza, como
[iador de um emprestimo de cinco. de dois mil tiiârometros para as 'J. Prefeitura de Joaçoba e a Caixa que para. receber o auct.tz aventnreiro ,gaulês. !Maravilhado ante a' pài·
milllõse d� c,J'uzeil'os' entre a/prefei'l' ínstalaç?es

de agua �ncanada n'l1l' Economica Peâerat, para fins de
I
sagern de beleza inenarrável que se descortína da ilha, Bínot Paulmíer

tura Munzctpal de Bumenaú -e a quela CIdade. Tarnbern na mesma melIwmrnentos naquele Municipio. .rle Gouneville sugestionou-se de tal maneira que foi ficando ... fican

sessão a Assembéia aprovou o pJ'O'
'

rIo .. , atraido talvez por fôrças sutis, invencívels e misteriosas, que o

iam prendendo à lI:erra carí]ó .

- Tempos depois, quando se tornou imperiosa .a sua volta à Europa
[oi constrangido que' deixou

.

a, terra hospitaleira e boa: Os, liames afe:'
iivos que o prendiam a Jur-ie-Mirím eram de -tal porte, que êle não se
-onforrnou em levar coisas inanimadas como "souvenir " daquele con

vívio; nem lhe bastava a retina prenhe das paisagens nativas, as mai�.
belas do mundo; queria alg'o mais que o prendesse materialmenta
tt terra e aos seus habitantes..E, com a lábia e -a audácia que éaracte,
·�zavam os aventureíros do século XVI, conseguiu convencer o oaciqua
J confiar-lhe o pequeno filho -

o ,príncipe herdeiro da tribo - pará
m ,passeio à Europa em sua companhia, com a promessa solene de
trazê-lo de volta, Mas De (founevilIe não mais ponde regressar ao Bra
,i I e com êle ficou, nas terras européias, o pequenino bugre carijó
.dotadc e cr-iado como seu filho, casando-se depois com uma parenta
róxima de Bínot, com' o que conseguiu êle concretizar o que pareeis
antiga aspíração, ligando pelos laços indestrutíveis da consanguíni,

10.872 lade sua raça :à raça carijó,
Só vinte e dois anos depois, Sehastião Cabot, alí precedido de So

ris, Cristóvam Jacques e outros, iria dar à terra que tão grande poden

Assallo a· u� cutomovel Mtl-ssa-O alemã em
.fetívo ínculcara em De Gounevílle, 'a denominação de Ilha de Santa

Io"''& Catarina, nome que, depois, se estendeu ao grande Estado sulino.
,

I
- Ao rememorar êstes fatos, desfilam ante nossa retina, como num fli-'

- das Industrias Mátar.azzo que Porto A egre 01e cinematográfico Martim Afonso, Cabeça de Vaca e Herdinand«
I'rejo ... Dias Velho, Silva Paes e' Sousa Freitas. '. D. Pedro Cebalos

levava 3 milhões de cruzeiros Porto Alegre, 13 (V. A.) - Foi �,Guerra dos Farrapos e a República Juliana ... São Francisco Laguna
carinhosamente recepcionada pe_ � Florianópolis. . .

'

Presume-se que o assalto tenha
las forç�s _produto!as río-grauden- Esta:s divagações, numa associação de idéias fácil de explicar, f'o,

sido' previamente estudado e que s.es. a Missão Alema �Iue ora se en, 'am provocadas pela leitura de dois livros de escritores catarinenses

aro dos assaltantes tenha, vestido
contra em nosso pais tratando ,do - ATÉ QUE ,sURJA A ALVORADA de Zedar Perfeito da Silva - Jor

lima farda de guarda civil para Ia, i�cremento do in.te�Coambio comer' "nal do Comércio - Rio, 1948; e SE ELAS FALASSEM ... , de Walter

cilitar a realização do ato crim ino-
ciul ger-mano-brasileiro. G', Piazza - edição- do autor - Florianópolis. 1949. -

.

co.
Pelo avião da carreira de domino Zedar Perfeito da Silva é um dos grandes contistas do Sul. Seu tra,

,..,.,_.._........"_._...._._._._.oh.........._._......._._a_.,.,.
go, chegaram a esta capita I os srs. nalho, como já acentuou o Prof. Joaquim Ribeiro, "é um presente l ite
dr. Felix Alexander Prentzel, [u, -árlo de Santa Catarina", ao Brasil. Realista, mas sem descer à língua
rista e en�enheiro: �ue ?cupa o �'em chã dos dseudo-objetivitas, escreve com natunalidade e elagãn
cargo de diretor ministeriel, acom- ua, num estilo que nos prende e nos f3iScina.
pianhado pelos srs. Kurt Ferdinand, i Em ATÉ QUE SURJA A ALVORADA conta_nos êle a história bem
,chefe do .�e�arta.mento sul-am.eri-, mmaIÍa de Guilherme Ferreira, jovem honesto, inteligente e ambicio
cano do i\lImstel'lo de EconomIa e! 'o, atirado à margem da vida pela crueldade dos fados ou,'antes, pele
os:. Helmuth Lorenz Meyer, s�cr_e' 19oisll1o desenfreado' de seus próprios ante'Passados, cujos preconcei'
tarJO pessoal do chefe da m�ssao I :os raciais não admitem tergiversações.
que, por �TOtivo de :orça maior, fi- É mais uma adverLên?ia à N,ação, acêrca dos perigos que nos po
cou _ll9. Rlo €l.e. JaneIro, Jerão advir ainda dêsses. grupos imigratórios que se não querem us-

Os tl·t-ulotl elel·tor!1l·s
ilI?ilar ao nosso meio, advertência sutil, em forma de novela, um aden-

11 ,,10 talvez àquela outra, extraordinária, maravtlhosa, que' DOS fez Gra.
• �a Aranha em CANAAN.

extraViados Mas voltemos ao irabalho de_ Zedar: - Contista de fôlego, êle nus

RIO, 13 (V. A.) _ Ao Tribunal t faz aoompanhar com interesse, quase com sofreguidão, as peripécias
Regional Eleitoral O juiz de Moa-' p,or. que passa o seu heroi, que consegue vencer e tornar·se hábil cau'

clureira, no Acre, diri'gitl uma c.on· ,�ldICO, casand?-se com linda e virtuosa menina, filha do seu dedicado
sulta indag'a,ndo como proceder-se proteto,r e, amIgo. Até aí nada de mais. E a cena se desenrola de mo-'

na transferência dos eleitores ins'
do rotmeIro, no eterno lugar-comum dos romances ii. M. Delly ...

crUos em outros Estados mas que E_sta a i�pressão .que terá o leitor ante .tão pobre e sus-cint,a descri,
extraviaram seus titu}os. DepOis de; �a,o do hv:o. EfetI,:,amtmte-, se aIí, na cena do casamento, a obra ter·

examinado o assunto pelo plenáriO I mIlJ1a�Se, nao haverla de sermos nós quem estaria aquí a comentá-la,
o Tribunal decidiu que deve ser I OepOls do cas.amento é que a ábll'a foge ao comum dos romances, re·

pedida ,a apresentação da segunda �eIando.no� o valor, a imaginação feriiI e a originalidade de Zedar Per".
via do título afim de que se pro-

,e1to da SIlva. .

.
.

cesse a transferência p'ara nova cir Seu herói abriga, no próprio lar, por puro espírito d·e humanida..

cunscrição. de, um rapaz desempar,adol que" de certo, f.ê-Io lembrar-se da sua pró·
(Jria juventude infeliz e êst61 rapaz, a,paixonado pela esposa do -prote
tor sem lograr. sequer' a mais� longinqua espera'Dça, resolve, perversa
mente, contammar, com alguns dos milhões de gonococ'os de que es·
tava impregando, o irrigador da moça;.. Ela contrai assim moléstia
venérea e a transmite ao marido . .Então a vida do cas.al se transfonua
num inferno: - Ambos ignorando a verdadeida causa dos seus ma.
les e cada qual 'convencido de 'que- o outro era o único müp,ado. É �.
ponto. alto do romance. iDeselJ,rola-se a tragédia.,. Desfaz-se o lar.,

ISeD�O-eS alfandega-'
'Com todas as consequências materiais e sobretudo- morais. De Um lado,.

\I
-- a espôsa fiel, dedicada e boa, :presttes a dar ,à luz um novo ser, vê·se

• COml)elida a abandonar .o lar, sob a .!pecha mais infamante; do oQutro.
rl8S para as compa- II marido leal, trabalhador e honesto, 'transtornado, às roais da loucu'

obt·as .. da a'vl·a�a-o Ia, julgando-se vítima da mais odiosa traição, abandona tudo ... no

. li " mais pungente dos sofrimentos.
.

RIO, 13 (V. Ao) .....!. A Comissão -M,as o autor não quís terminar o seu livro numa autêntica tragé.
de Finanças da Camara aprovou dia shakespeareana, fazendo o heroi suicidar-se e a heroina morreI'

o projeto de lei do deputado Vas de parto. Ao contrário, Vai buscar e consegue Itrazê·lo ,à tona, nas ca

concelos Costa, dispondo sobre vernas esconsas do cérebro doentio do crimonoso,.o monstru do re,'

a reg�l'amentação das isenções I mor�o p.ar� corroer-lhe a consCiência. E .0 responsável por aquela des.
de tanfas e taxas alfandegariaS �raça termma por c:onfessar toda a sua infâmia, esclareoendo as&iIn

para as emprêsas nacionais de it situa'ção e por pouco Hão morre às mãos do heroi...
'

laviação ,que pretendem impor Um grande livro, 'o de z.eqar .Perfeito da Silva.

tar aviões e seus acessorios.
'

Côntinua na 3a. plg.
A proposição do representan

te mineiro concede isenção !por
cinco anos, a todas as compa
nhiai organizadas segundo as
norma;s em vigor evitando, as

sim, um projeto de -lei para ca
da caso isolado.
Foram ouvidos a propósito o

Ministerio da Aeronautica, Via
ção e Fazenda, que opinaram
favoravelmente.

VOZES DO SUL
/

o MAIS ANTIGO DÚRIO DE SANTA CATARINA
Gerente. SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE A.RRUDA. RA.IOS

Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

'no XXXVI Florlan6polis· � Ouarta-feira, 14 de Junho de 1950
\
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RIO, 13 (V. A.) - Informam de

Conselho Inter
nacional

?:eram seus ocu.pantes d€8.cer, e,
em seguida, nele subiram e fugi.
ramo Os e!llPr.egados da firma diri

giram'se logo depois á Central de

lo.li9.ia çle on,de fo.l'a,m enclUiJl1inha�
dos là Del<I,;acia de Rodbos que já
entrou em diligencias para desco.
brir a identidade dos ra,ptores do

---0---

RIO, 13 (V. A.) - O Conselho
Inl)er-amerioano de Ju,risconsul
tos .celebrou �ntem �ua ultima
-sessão. Alguns temas foram dis
cutidos longamente sem que OS

delegados conseguissem um.acor
do definitivo. 1E'm outras materias
foi util e esclarecedora a obra
dessa !primeira reunião.

- 'l!arro.

Ainda se e'ncontra em
Campo 8rande

o sr.. Sampaio Mitke
, Da Agência Nacional

RIO, 13 (V. A;) - Por decre
to do presidente da Republica,
fo.i nomeado para o cargo de
diretor-geral da Ag€ncia Nacio·
nal o sr. Sampaio Mitke, que vi

nha desempenhando interina·
mente aquelas funções desde a

exoneração de seu titular sr

Vieira de Melo.

RIO 13 (O.E.) - Informações
de Campo. Grande, Mato Gros
so, dizem que Roger peyre,
avetureiro' francês, envolvido no

chamado �can,d,alo dos gene'
rais da França ainda se acha na·

quela cidade.

Dizem as referidas noticias
que Roger Peyre se prepara pa
ra fugir rumo á Bolívia, Como

se sebe, o goyerno francêes expe'
diu ordem de prisão co.iltra Ro
ger Peyre.

-

Faleceu o prese dn
Instituto0do Sal

o progresso e a influência da
televisão na Grã-Bretanlta

RIO, 13 V. A.) - Faleceu o
sr. Fernano Falcão, preSidente
do Instituto do Sal.

LONDRlE.'S, 12 (B.N.S.) -Aol
com importantes acontec1men

que anunciou <O dlretor geral dos tos do mundo dos desportos bri'
Correios da Grã-Bretanha, sr. tanicos.
Ness Edward, após uma confe' Um dos primeiros grandes e'

l'encia de cerca de cem represen' ventos a ser televisado será O

tantes de organizações despor- Campeonato Internacional de
tivas de todo .o pais, a BBC está Tennis, que se inicia no mês de
lle Jjreparando para televisar! Junho em Wimbledoll.

Promissoras as tendencias comer

ciais
. da America LaUóa '

Auxilio militar ao oriente, próximo
WASHINGTON, 12 (USI�� ta pelos paises des.sa região. :
- Os Estados Unidos, a Grã· A participação dos Estados U·
Bretanha e a Fl'ança concorda' nidos nês�e :[)irogramá", acres�
ram num Programa de Auxílio centa o Presidente Truman,!tI

Mil,Uar ao Oriente Próximo, com centua o desejo de nosso govêr'"
o fItO de manter a pa� e est�be' no de manter a paz no O.Iient�
lecer a segurança da area cupel'·. Próximo. ..�

. ..WASHIN,GTON, 13 (USIS) _' Provavel aCJ,uela área estar atua'
t.'m um estudo das condições lizando seus pagamentos antes
eomerciais, o "Journal of Com d.o fim do ano.."
merce" de Nova Y5rk diz que oS Acredita o mesmo jornal que
"países latino-americanos alcan a Argentina e

'

o Brasil, cujos
çaram tamanho progresso na atrasados figuram entre as mais
liquidação de seus atrasados co I volumosos, estejam aptos a 1'e

ll1erciais com os exportadores duzir suaS dívida.s a proporções
..norte·americanos, que não é im'l normais dentro de seis meses.

,

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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24 - SABADO - TRADICIONAL BAILE' JOANINO-.CASAMENTO SINHô ZÉ ROSA COM SINHA JOANA - DANÇA DA GOSTOSA QUADRILHA '_.' DANÇA DA
RAT'OEIRA - APRESENTAÇÃO DE UM GRANDE SANFONISTA. BOITE DA COLINA r+: DEVERA FUNCIONAR EM DUAS NOITES, PRÉVIAMENTE ANUNCIAD j

AS E SEMPRE APRESENTANDO -GRANDES ATRA-ÇÕES. BREVEMENTE O CANTOR QUE EMPOLGOU FLORIANÓPOLIS - JOAQUIM PEREIRA. - NOTA:, o

- FOI SUSPENSO O COCKTAIL DE DOMINGO -DIA 28. - PARA AS FESTAS ACIMA RESERVAS DE MESAS NA RELOJOARIA MORITZ.
,

'
.

Revista «Trânsíto
Acaba d� sair à publicidade c

encontra à venda nas livrarias (I

ta Capital, mais um número ri'!.
vista "Trânsito", brilhante ,)rg:,
de divulgação legal, técnica, ecos

mica, literária e social, e que o.

I
dece 11 orientação do jornalista
Placido Justino Gomes.

A presente edição, que é relaf
aos meses de fevereiro e março
corrente ano, traz ampla repo

gem das. festividades comemora

vas do bi-centenario de fundaç'
da cidade de São Joséé, e estam
em sua capa o clichê de sua E'
nência, o sr. Cardeal Dom Jaime
Barros Camâra.
Contendo abundante matéria

farta reportagem fotográfica, o p
sente número da conceituada
vista está fadado a grande sucess

pelo quê" nos congratulamos com
seu esforçado diretor.

---o-

o clima cultural
de' Lajes '

RIO, 42 (RJ - "Letras e Artes"
o supBemento lite/6rio de "A .!Ir.
nliã", publicou ontem, sob o tilu

lo "O clima cultural. de Lajes."
seguinte:
"Lajes, a próspera cidade d

Santta) Catarina, pode .apresentar
atualmente, wn expressivo treste
munho de espit'ito kiterário iPoI
parte de muitos- de seus Jovens.
interessante salientar qwe ali fun,
cionam dois- g,rêmÍ'os culturais,
"Academia r-« Veloso", do C

légio Diocesano, entidade dMgid
por Evaldo Henkemauer, e!J, Ac

demia Ruy Barbosa"; que tem co

mo presidente Pm�lo_ Jlf.ichels. Es

ta ultima aqremiaçtio tem real'
sado reçularmente tõdas as s;�,
nas magnificas sessões em qwe o

iouens estudantes debatem tem

culturais. Q. primeiro grupo liter'
rio da cidade já vem se coniiç»
rendo entre os da nova geração,
podemos citar Guido Wilrnar, d

quem já publicamos uma cotobon

ção, Jorge Barroso Filhó, He1io Ro
Sla ·e outros, os quais [ortnom �tmf<
briüuuiie equipe ele jOVlens valo
res",

I GARAPERIA
Commotor elétrico de 1HP

VENDE-SE
Tratàr desta redação. coro
o Sr. Domingos ou em Itajai
com o Sr. Luiz Ne cetí.

o Mucus da
Asma Dissolvido

) Rapidamente'
( Os ataques desesperadores e violen-

tos da asma e bronquite envenenam

o organismo, minam a energia, arruf
nam a saúde e debilitam o coração. Em
B minutos, Mendaco, nova fórmula
médica, começa a circular no sangue,
dominando rapidamente 08 ataques.
Dêsde o primeiro dia COmeça a desapa
recer a' dificuldade em respirar e volta.
o sono reparador. Tudo o Que se faz ne

cessário é tomar 2 pastilhas de Mendaco
á-s refeições e ficará completamente livre
da asma _ ou brónquíte. A ação é muito

rápida mesmo que se trate de casos

rebeldes e antigos. Mendaco tem tido
-

tanto �xito que se oferece com a garantia
de dar ao paciente respiração livre e fácil

rapidâinente e completo alivio do sofri

mento da asma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
Iarmâeia. A nosaa garantia é a sua maior

proteção.

Mendaco A�a!:m��m.

A
...lho ..�e Icfbll'iool!i: A CI2i1G ..A CAPITAL- _hema CI '-5�.lm;aO de.

"l.ita al(it�1I de efe,tuo!'@m .ue. COmPi'o5Z MATRiZ _m

�JII!.-n�z.:..iJI\iIfo4:sa%JA_ ? ap;

Fabrlaant. e di.tl'lbuidore. da. afamada. Qon�

I'
I

f.cçõe. -OISTINT,A· • RIVET;: Po••ue ,um' gfan� Iele. Ilortlmento elei .cia.eml:ra.r' rllcado.r brlnl '
.

bonl o baaoatol; aI�odõe'J 'jmor4nl _ avlamentol
, pall'CII alfa!atel! que 1 aoea.b. elill.tamente dali ISm..: Camel'olti.te. elo i:nt.aolol' no ••ntldo d.:lha laBorem 'lIDa i

Flol'lGD6pollll. a FILIAIS ena Blumenciu:. La!•• : �
���GSbmQa�5�i==AA�_=_�4WABm'�-·'�mmna�,z·mw=eBm�.'&""-=�aE.!.'''=U�"lm§mDAu_�aamm.@MQ-=......BamnWG�==Q�**�ma..�....am�E.....����=cD§��1I

PARA OS MALES DO
, FrGADO'
ESTÔMAGO! INTESTINOS

•

�H E· P I C H O L B N:'

Sindicato dos Empregados e.m estabe
lecimentos Bancarios, DO Estado -de

.

Santa Catarina
Edífal

Vende-se terrena
Vende-se um terreno medín-

- do 12x30 na Ponta do Leal

(Estreito), sito á rua 15 de No-
vembro.

-

'I'ratar com o cap. Paulo

Samy na Fôrça Policial ou

nesta Redação,

TE A·TR O

Luxo, musica e humor,
por Sálvio de Oliveira

/

Na segunda récita de assina

tura, MESQUITNHA e seus artistas

levaram à cena do Teatro Alvaro

de Carvalho - NÃO CHACOA

LHA interessante revista em dois.

atos, bem montada, com boa múai,.

ca e muito humor.
Público menor que o da noite de

estréia, o que é de lamentar-se

dado às qualidades do espetáculo
como diversão. Assim mesmo, sou

be aplaudir com calor à maioria
dos números, bem apresentados
com luxo e boa interpretação.
MESQUITINHA tem em "NÃO

CHACOALHA" mais aparições que

na peça de estrééia e em tôdas elas
domina completamente.
CARLOS GIL, sem favor a maior

atração dos espetáculos musicados
a que estamos assistindo, volta a

impressionar na cançoneta da "Ba
ratínha" e na imitação de Carmen
Miranda, no "inferno".
LENA et SEVIL, com menores

oportunidades que na p-e� de es'

tréia, agradam plienamente, de
monstrando grande classe . como

bailarinos.
NATARA NEY, agradável aos

olhos e aos ouvidos, canta sempre
com muita elegância. Fpolis, 12' de junho de 1950.

JULIMAR, e aí está a revelação
da segunda récita, aparecendo em

cortinas cômicas e "sketchs", im

pressiona muito bem. Dela tam

bém são dignos de nota ainda os

números de canto e dansa, que in

terpreta com muita graça e malícia..

.

Não há realces a fazer quanto
aos defensores. da parte' cômica:
Telmo de Farias, Augusto Aníbal

e os demais agradam! l
,

Muito boas são os acompanha
mentos ao piano, a cargo do maes

tro KALUA.
As "girls" e os "boys", bem .'1f.i.

nados, dansam e cantem hem.
ODETE MARQUES, a "girl" que

nos chamou a -atenção na noite de

estréia, possuidora de uma voz

agradável para o gênero, pisando
com muita elegância, é um desses

tipos que foge à beleza padrão,
mas que nos agrada muito, pelo
"charme" de que é dotada. Poderá
ter um grande futuro no teatro de
"revista". "

Com tais elementos e tais quali
dades, devem ser vistos os espetá
culos de MESQUITINHÃ e sua Com,
panhía de Revistas.

-_ __ _ �.•............_ ..__._ __ -_ _--_.. _._.__ _ .. _-� _ _ .. -_._._

Rua Felippe Scbmidt 48

De ordem do sr. presidente, ficam os srs. associa
dos dêste Sindicato convidados, em primeira convocação,
ás 15 horas, e, se não houver nemero legal, em segunda,
uma hora depois, do dia 17 dêste mêsz sábado, na séde ao

Sin�icato, á rua Visconde de Ouro Preto, 13, sobrado, para
deliberarem sobre o seguinte:

- Ratificação .da tabela de aumento de
apresentada pela Diretoria no dissídio coletivo
na Justiça' do Trabalho.,' .

,

salário ja
instaurado

<,

/'

Florianópolis, 13 de Junho de 1950

NEREU VIEIRA DE ANDRADE'- Se cretárío Geral

QUER VESTIR·SE COM (ONfORTe E ELEGAMel.. ? �

PROCURE

Alfaiataria
A

Mello

/

Sociedade dos Atiradores
Flcríanépclis

.-

'7'� CONVOCAÇÁO
f:le ordem do sr. presidente e de acordo com a letra A do artg, 10

dos Estatutos, convoco os srs. sócios para <li assembléia geral ex-

traordinária, que se realizará no dia 18 de junho, às 9 horas da ma'

nhã, em nossa séde social sita á Avenida Mauro Ramos n, 218.
Ordem do dia: Assuntos de interêsse geral.
Florlanópolís, 10

-

de junho de. 1950.

Carlos Gassenferth Netto - secretário.

Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade

Edital
. de Fornecimento

De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do Se-
. nhor Jesus-dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital,
previno aos interessados que, até o dia 27 deste mês, às 12 ho

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

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

Consistório em Florianópolis, 5 de junho de 1950.
Luiz S. B. 'I'rindade - Secretário.

de

...e sobrevierem cólicas,
náuseas, azia, arrõtos e in
disposição, tome a alcalíní
zante Magnésia Bisurada
para neutralizar a hiper�
acidez estomacal que gera
êsses sintomas.

;

, !

V.IVER! -MO RER!
DepeT)d� do sangue,. O sangue é a vida

Tonifique-se com SANGUE
NOL que contém excelentes
elementos tônicos, tais como:

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseníato de Sódio, etc.

'Os pálidos, anêmicos, esgota
dos, depauperados, mães que
criam, magros e crianças ra

quitíeas toniíícar-se-ão com o

Magnésia 'Bisurada'

,-

.\
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o ESTADO-QuartaAeira. 14 de Junho de 1950

o sr. major Octávio de Oliveira, ras; deverão ser escriturados com ANIVERSÁRIOS
operoso Secretário da Fazenda, clareza, a'Sseio� e exatidão, de mo ARISTIDES ALVES OURIQUES
baixou há dias, .numâ providência' do que não suscitem. duvidas; JúNIOR -,

�obremaneira acertada, a I Portaria. serão conservados nos próprias es.
Faz anos, hoje, o estimado jo

que abaixo transcrevemos, que to tahelecímentos, para serem exibi, vem.conterrâneo Aristides Alv�sljllou o número 131 e foi publicada .íos à fiscalização, sempre que exi Ouríques' Júnior, dedicado e há
pelo "Diário Oficial do Estado" !,idos, não podendo ser dêles re

bil linoti;pista da Imprensa Ofi &

,em .sua edição de 1° do corrente. iirados sob qualquer pretexto, sal
eial do Estado.Tratando-se de assunto que in vo no caso do artigo 63, paragrafe Pela inteireza de caráter e lha

'tcressa, de perto, aos comercian único".
neza no trato o naranctance des Assemble' I'a Legl·sl.:atl�vates e industriais recomendamos DECThETO N. 72, DE 28-12!1936
fruta entre os colegas de mere

.

,
U

'30S mesmos a leitura dessa Porta - ARTIGO 63, PARÁGRAFO ÚNI
cida símpatia, motivo por qU€1 Conclussão 'L f,avor dos projetos ns. 27, 33 Ij

�;a' CO: te' 50) S d nu d' '4IV', _ assínalando o festivo acon 'CI - egun a e li una IS'CUS o.

"O Secretário de Estado dos Ne "Sómente quando se tratar de! menta, será alvo de expressivas são do projeto de lei n. 34/50, que Como ninguém mais quisesse f'a
"gócios da Fazendl�, no uso das .suas sêl� falso ou anteriorme�te usad? homenagens, às quais nos asso visa autorizar '0 Estado a afiançar zer uso da palavra, 'o sr. Presiuenta
'ntribuicões, tendo em vista recla. aposto em qualquer dos livros eXI .

s com prazer. empréstimo do município de Joa- encerrou a sessão, convocando ou-
�' dê ias t "'"'d """ id •

R I
Clamo

di 13maçoes e nuncras rU:Gl as aov seu gt os Dor est� egu �ll1ento, se f� SRTA. ELí ALVARES CABl<.AL çaba, .
, tra, para terça-feira, la ,com:t

cünhec�mento, respeito à retirada rá a apreensao .do hvr�, _c.omun�! A efeméride de hoje sonsígna I Pediu e obteve a palavra, para seguinte Ordem do Dia: Discussão
.de livros fiscais dos respectivos cando-se o fato a repartição com' íversárío natalício da gent'; 'I

discutir o projeto, o deputado Os- � votação do requerimento Pinto d�
,fstabelecimenlos" por parte de fun petente, E.nquanto não fôr devolvi

O ahn inha Elí Álvares Cabral' valdo Cabral, que terminou por ne; Arrujía e' trabalhos das Comissões
"

d S
'

d F' I' d I'
-, sen or '

.-cionanos o erviço e ; Isca iza, o o I�ro, o regístr., das :�ndal dileta filha do sr. Abel Alvare� gar o seu' apôío. Nas Comissões
;'f�ãO da Fazenda, chama a atençãr será Ieito em cadernos auxiliares

oabral.: brilhante advogado r O sr. Nunes Varella requereu à A Comissão de Constituição
_

6

dos mesmos para o que dispõe r autenticados pelo funcionário a auditor' da Justiça Militar do IEs, .Mesa que se procedesse à votaçãc Justiça, que se reuniu sob à pre
,{Iecreto n. 72, de 28 de dezembro preensor, para oportuna transcrí tado. e aplicada aluna co Colégi!? nominal. .sídéncia do sr. Nunes Varella, vo
.de 1936 (Regulamento do Impôsj« ção no dito livro".

Coração de Jesus. O que foi aprovado. tau, aprovando unânimemente os

sôbre Vendas e Conaígríações) , en 'Publique-se e cumpra-se. A distinta nataliciante, que � Submetido à votação o projete 'paI'e'c�s orais do sr. João José de
seu artigo 41, parágr-afo único, a Secretaria de Estado dos Negó fino ornamento em nosSOS meios de lei n. 34, o mesmo foi aprovado Sousa Cabral e Antenal' Tavares
'iJaixo transcrito, que deve ser fiel cios da Fazenda, em Plorfanópo, sociais, ver'se'á, pela decorrêncis por maioria, votando �, fil-vor os respectivamente, nos processos de
,f estritamente observado' e cum. lis, 1° de junho de 1950.

de mais esta pl'imavera, homen� I seguintes srs. deputados: .Rui Ce origem parlamentar .referentes à'l

1Jrido; sujeitando-se 'o· funcionário Octávio de Oliveira, Secretárir geada por suas numerosas ami Sal' Feuerschuette, Antenor Tava férias dos magistrados e a permuta
-que o transgredir à penalidade que da Fazenda".

guinhas que muito bem' lhe que res, Antônio. Nunes Varella, Arman de terras no município' de Joaça .

fio caso couber. do Calil Bulos, João Ribas Ramos Da, tendo sido arquivado o primei'rem.DECRETO N. 72, DE 28-12-1931
D. MARIA DE LOURDES ME- Dtto Augusto Guilherme Urban ro e concedida 'audiência da üomís

- ARTIGO 41, P4RÁGRAFO Ú�I I
Se ricos quereisfícar

DEIROS MULLER Felix Odebrecht, Heitor Pereira são de Educação e Cultura, ao se

'tO:· De modo tacil elegei
Transcorre, nesta data, o aní Liberato, Antônio Dib Mussí, wi. gundo.

"-Os livros fiscais não poderão \ Fazei .hoje uma ': inscr�ção vej-sário natalício da exma- sra �and Persuhn, ceI. Lop.es. Vieira O sr. Ribas Ramos foi designada
.eonter emendas, borrões ou rasu

Credito Mutuo Predia
d. Marià de Lourdes Medeíros Biase Agnesín., Faraco, Raul Schae \ relator do requerimento do dr:

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

Müller, digna espôsa do' nnss< fer, Joaquim Pinto de Arruda � Abel Alvares Cabral, que requer

yVOZE5 DO - SUL coestaduano sr. RO'berto Müller [>rotógenes Vieira, todos da bánca equ1paração de vencimentos aoa

proprietário da conceituada RE -;la do psn - Braz Joaquim AI juizes de 4a entrância.

lojo:aria MüII-er. ves, do prrB. - ArLhur 1\rIuel1er
.-

A daml!_ aniversariante, Os no� '!\_ntôni'o Carlos Konder Reis, Rami- DR. I. LOO ITO FILHO
sos r�speitosos curriprimentos. tO Err{erenciano e Max João Colin
Sl<.A. C>NDINA SIMONE GHEUB !la,UDN.

. Doenças do�arêlho respiratório
Ocorre, hoje, o aniversário na Votaram contra os srs. João Jo I TUBERCULOSE

talício da exma. sra. d· Onding fié de Sousa Oabr,al, Antônio Bar I . '.' ,

Simone Gheur, digna espôsa d( lOS Lelltos e Osvaldo Cabral, tod01 CIrurgIa do Torax
.

nosSO ""rezado conterrâneo sr la bancada da UDN Formado pela Faculdade Nacw�
.... .

nal de Med�cina. Tísiologista eGilberto Gheur, e destacada fi Feita a vot,"tção nominal, o sr
.

. .,

Osvaldo Cabral solicitou a palavra Tisiocirurgião do Hospital Nerêu.gura dos no,ssos meIOS SOCIaIS (
Ramos. Curso de especialiíGaçãoartísticos. ptara fazer u�na declaração de voto

As muitas homenagens que lhl llue em suma, se refería a sua ati pelo S. N. T. Ex-interno e Ex�
. . assistente de Cirurgia do Prof.prestarão suas numerosas rela eude na votação do projeto, por, nI Ugo Pinheiro Guimarães. (n.io).çõeS de amizades e admiradO'res lUanto não necessitava de voto�

nós, respêitosamente, nos asso, jos jo�!)abensCll'., \
ciamos, desejando-lhe felicidades Também fe� II sua declaracão dt

SRTA. ZILDA GOULART, voto, o sr. João José de Sousa Ca
A srta·, Zilda Goulart, catego �raI. .

rizada funcionária do -Minístéric Ú sr. Nunes VtUrella, �m segui
do Trabalho, faz anos hO'je. tIa, em nome de Joaçaba, agradecer

MENINA Vt&RA MORITZ ) apôio que o seu projeto merece:u

Rejubila-se o feliz lar do noss( d,a-,totalidade da ba'ncada pessedis,
distinto éOnterrâneo sr. Ewaldc ta, do representante do PTB e d'
MOritz, alto.füncionário do Ban maioria dos deputados udeni�tJaf
co do DistritO' Federal, ê de sua LlOje presentes.
exma. sra. d. Inês Ramos Mo Em expliocaçãü pessoal falaram
ritz; com o roo aniversário, hó ainda, os .5rs. Raul Schaefer e Kon.
je, de sua querida filhinha Vcr�; iler R�is. '

que s��. d�vida� será grand:men ',/', 'Aquele, ,para traduzir :os a�radete festeJado, nao faltandO' para tlmentos a todos quantos àpOIta["am
a�rilh:mtá'lo Os sorrisos infantb o projeto'de sua autoria e êste di'
de suas

_

numerosaS amiguinhas' �endo as �azões pelas ,quais VOtOl
Os de "O Estado" cumprimen

"

tam a menina aniversariante, aI

Cre'dl-to Mulu'O Predl·'almejando-lhe felicidades.
D. ALZIRA V. RIBElt<.O

. Faz anos, hoje, a exma. sra. d·1
Alzira V. Ribeiro, digna espOsa i
dO' sr· Afonso Ribeiro, prósperr
fazendeiro �m Lajes 'e progenito
ra do sr. dr. Telmo .Ribeiro, alto
funcionário do IAPI, nesta capi
tal e advogado nos forO's do Es
tado.

.

A .sra· M1lria Guilhermina
Santos;
- a 'menina Vera Mada Sch

:��i��l�a .dO
sr. D�lermándO Intensifica-se o comercio inglês- o memno 'W:alter DamassQ I creve as operapões efetuadas node Oliveira, filhO' do. sr. Osvaldo LONDRES, 13 (B.N.S.) - Consi- "

-EJoy de O}iveÍl.:a e de d. Helena deravel aumento do comércio elo priTneil'u 'trimestre de 1950. Ova·

Damasso de Oliveira. Reino Unido com os 'demais lll'eti1- lar mensal médio das in�porta'ções
bras da .organização. da Coopera- britânic,as a outros países da 01'

ração Econômica Européia é p ganização európeia é calculado em

cêrca de 4-6.2·50.000 no citado iJ)e
A caderneta nO 1609 da Caixa que revela o sétimo relatório sô- dado e as exporta'ç,ões em cêrca

EConômica Federal, solicitand_o bre as operia:ções entre a Ingla-150.750.000 librac.
quem oa encontrO'u, entre�ar à terra e os Estados Unidos e Ca- As cifras comparaMvas de 194.9

rua_Silva Jardim nO 192 fundos- nadá com respeito à referIda' ar-I �oram de_ 43.200,000 li:bras pa1:a ,:IS

raçao de qne sãO' maiores de de'l' ganização. '.
1mportaçoes e de 3'1.900.000 lIbras

zoito anos. .o relalório reccm-pnblicado de:;· i para as oxportaç,ões.

eeomendocões -aos co

ercionteae industriais

Conclusão
\Valter F. Piazza, muito moço ainda, tem acentuado pendor para

��s·J.etras e muita faoilidade de expressão. Verdade seja dita, falta'lh,
,inda aquela seguranca de estilo, aquela sensacão da firme,za, que só
·..com a prática, aliada ao tempo e ao convívio do.s. bons autores se con
legue ao mundo das letras. Nêste liS'eil'o re:p,aro,. não vai se.não' o ciese�
',jQ sincero de cooperar, indicando.lhe os meis mais prováveis de aper'
feiçoamento, sem sue nos anime, de leve embora, 'qualquer pensa-

- mento que deslusLre í:í ,seu trabalho. Apenas discordamos do autor
'quando afirma se ,trata de uma coleLânea de contos {la sua t.erra. A
modés.tia, ,essa virtude que se vai tornando tão rara em nossos dias
� cDmpeliu de -certo ,aquela afirmativa, SE ELAS FALASSE,M ... sã�
'quando afirma se lr3ltar de uma cnletâne� de contos da sua terra. A
,�im "repositórios de tradições" das mais caras ao povo catarinense.
.Achêgas valiosas ao estudo da ,.história do grande Estad� sulino.
-Quando muito, um misto de lendas folclóricas e fatos históricos sem
o(}ue s,e saiba ao certo onde terminam umas e cofueCam outros.

'

"Os Bugtes e o Alferes", ".o Trinta Heis", "O Diamante d� Cascll�
fa'l, "A, Velha Campella" e os de'mais ca,sos narr-ados por Walter
Piazz.a desmentem sua modés tia. A oada passo sente-se a veracidade
�dos ,fat.os �a�rados, percebe-se a pesqui.sa .honegta do historiador, jun"Iando SUbSldlO e:.\'cel,ente _ao estudo da verdadeira_ h'istória da coloni.
.1ação de Sa'l1ta Ca{a.rina. "Pessoas há nasceram com acentuada vocação
,vara êste ou aquele raíno do C'onhecimento humano. Walter Piazza nas
.reu para historiador. Não há Ilegal.. "O Municipio de Nova Trento" e
"Manoel Vieira Tosta, Marquês de Muritiba", bem demonstram a nossa
,-afirmativa. Quando êle, julgando ter logrado fugir ao seu destino, no.!!
" resenta um ttrabalho jntitulado como \de outrü gênero, sente-se em
,ada narrativ,a � e por que não dizâ-lo? - em cada ,Jrecho'o dedr

'fio ,historiador, concateriand(\, fatos, mesmo colhenjo�os I]as tradições
'ilrals, para legar aos .pósteros fonLe,s de pe.squisas vaii.os.as ao estudo"11a sua terra.

,

A ilustração máxima da nossa afirmativa está n;a,quél.a. história do
'f;úUselheiro Jerônimo, dividida em duas pal'tes: � :"A Queimada do1'>
'Escravos" e "O Fim do Conselheiro". Tiranête dos ,sertões, senhoI
"le escravos, como todos os "chefes políticos" do :Brasil-. de ant.anho
{hspunha o conselheirü de poder absoluto, de vida e morte 5ôbre aque,
'es �ue o Destino lhe confi�ra. Por lamentávél engano matou o nete
',querIdo quando atirava num escravo insubmisso e, p.ara. "v�ngar" a
"morte do herdeiro, conéebeu um plano demonía ,co, só' admissível a
Um cérebro cruelmente doentio. HeunindeJ doze escravos inocentes no
'meio dum canavial, manda atear fôgo ,às oa,nas, 'queimando-os a t.o-

· 11os. "E, desde então, sucederam-se os casotigos e não escapavam de
�Ua fúria sanguinária nem as m'li,anças, nem os velhos, nem as mulhe-

·

'fes grávidas, nem os enf.êrmos. Todos eram castigados p'Or uma pala
ó,ra ou por ..uma çã'o que não agradasse ao Conselheiro". Mas o des-
:f:ino ou a Providêilcia, como quer 'Ü autor, resol�e vingar-se daqueletouco e áplica-Ihe, ao velh'o diabo, a l1ena de talião. Êle, que era para."t'I ICO, e só podia ir de um lugar a outro numa cadeira de rodas, dei,

Judo 'adormece com um c,haruto acêso entre 'os dedos. O charuto cai.
.. (luein1.a o lencol, a cama pega fôg e as chamas se vão intensificando .. '

"!) ye-l-ho acorela ,aipavorado, -gl'ita VOl' socorro n;as' �ão é ouVido
· ou ninguem o �uer socorre;, E o incêndio se 'al;stra voraz"'- cruel, in'
rlemente, des.lruidor. Em gargalhadas vermelhas as laba;edas ;nor.
Ines lembnam línguas gigantescas de negros ,queiI�ados, clamando "in.
·�an\.'a., .

Furte narTaliva, a mais forte do livro, mas onde se percebe, clU'
tamenlle, mais do que ein qualquer outra, a verdade histórica dos fa,
.tcs mencionados.

.

P,arabens ,a Santa, Catarina_
(Transcrito de A TARDE, Bahia, 6/5/50).

Cr$ 1.750.00
o quanto custa

-

uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

Rua Alcípeste Paiva Edificío -Ipase - Terreo

Cons.: Felipe Schmidt,' D8
Consultas,' idiariamente,

das 15 às 18 horasr
Res.: Rua Durval Melq1iiades,
28 --- Chácara do Espanha

T�Ieg'amas retidos
Acham'se retidos, nos Cor-

reios e Telegrafos, telegramas
para:
Aldo Humberto Berendt, IWal- .

fredo . Gomes Moreira. Marluci
Feijó, Joaquim Fernando Silva,
Nesa Osorio,' Neusá MaitO'S', 'per
reira & Bez, Jornalis,ta -Medei
ros Lima, jocelina do.s Santos,
Maria Luiza da Silva, Manoel
Treno, Deocleêiano ':Waltrich.

, -0-

Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es

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

Entret.anto, logo que volte a mesma loteria a- funcionar,
realizaremos cada semana um sorteio até gue os meSflos fi-

quem em dia.
� •

/

J. MOREIRA & ClA.
CONCESSIONÁRIOS

Perdeu-se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CcníerêncíoJUIZO DE DIREITO 'DA CO
MARCA DE TIJUCAS

Edital de praça com o prazo
de trinta diàs

O Doutor Clovis Ayres Gama.
Juiz de Direito da Comarca de
Tijucas, do Estado de Santa oa

rína, na forma da lei, etc.
FAZ SAaER aos que o presen-

- te edital virem ou dele conheci"
mento tiverem. expedído nOS

autos de arrolamento dos bens
do espólio: de Bernadína Maria
vícsnea Sagaz, que se processa
parantêste Juizo e cartório do

Escrivão que êete subscreve que.

,.atendendo ao
, que dos autos

consta, por despacbo profarído

T f C·
/

aos 16/5/1950. autorizou a ven·j

Com,aDhia ele oDiea atarmeDse =��i:':: !��t�U���,s�� !�:�I
Av.·so tiva avaliação. pertencente ao

espólio de Bernadina Maria Vi:-
AOS SENHORES ASSINANTES DOS TELEFONES -_ eença Sagaz. que será levado a

. AUTOMÁTICOS público _pregão de venda e arre-
Em virtude do crescente trã:fego das' comunicações nos matacão a quem mais der e

eentros telefôl1icoS automáticos do Estado e principalmente maior lanço oferecer. acima da
desta Capital, recomendamos muito especialmente aos senho- respectiva avali'ação, !pelo por'
res assinantes para os seguintes dois pontos essenciais: teiro dos auditórios ou quem·······················

l°) Não tirar o fone do lugar, antes de ter a vista ou na suas vezes fizer, no dia 18 de Em Roma o arcebis- ,

memória, o número do aparelho que vai discar. junho p. vindouro, ás 10 horas. -

2°) Não bater no gancho, quando esteja a espera do no local em que se realizam as �o da S Paulo
. . .. . . . . . . . . .. . �

zumbido, porque isso lhe fará demorar muito mais a '. vendas em hasta públic'a deter- I' ti. ,

LUIZ FIUZA LIMA e sra.,. _

li
-

'ROMA, 12 (V.A.) - o cardealsua gaçao. minadas por êste Juizo. ás por
A DIRETORIA Carfos de Vasconcelos Mota, arce-

JUREMA FIUZA LIMA,
.

.

ta do edifício da Prefeitura Mu'
. bispo de São Paulo, chegou hoje a .

<,

nícípal, Descrição do imóvel que
esta capi tal, proveniente de Gêno"

será: levado á praça: "um terre-
va onde desembarcou com um gru-

no, sIto no lugar Domingas Cor '

po de ,peregrinos brasileiros.
rei'a, distrito de Tigipio· com

d f t 1 000 Fpolís., 27 - ã - 1950,'34,1 metros, e ren_çs e·· Prolongamapto da \.
ditos 'de fundos - ou sejam ti ti

__

�:.4:a:et��s �����os fazfu°� estrada de ferro
p ·d···

..

de Henrique Serafim Fagundes GOIÂNIA, 12 (V.A.) - O Depar- reIrlla a-ou frentes -ao Norte na entrada pú Lamento Nacional de Estradas de
RIO, 12 (lt) _ A. Academia Bra-blica e fundos ao Sul em terras Ferro autorizou Q prolongamento
'1' de L t

"-

m sua sessã '".. .

'

SI eira e e ras, e ua ....

Extrema a Leste e Oeste em da linha ferrovrária Leopoldo
d 31 d

.

f'
, " feriu n.. .

l' d . e e maIO IUGO, von I '-'terras de BasIlIo Puel, ava Ia a Bulhões-Goiãnia até Campinas, po- .:
Af A'" d 1950'1

.

. premio onso nnos, e "

por Cr$ 1.500,00 (um mr e qUI puloso bairro desta capital. Êsse
< f tei d "0 D' ínah Sl'Iv""l'ra.

)" E _. I.L es eJa a ·eSCrIu ra I • vnhsntos cruzeirosj , para que ramal terá a sua construção une"
d Q' I ít o certam"

-

.

d' t· . . . e ueIroz. nscI'! a n '"chegue o conheCImento os ln e dia lamente iniciada, esíper-ando-se
dê

.' I' inédito-.' le -

'f'l
aca ermco com um rvro Ireseados e nmgusm possa a' que a, sua inauguraçao se vera l'
d t "A it d orr-o do. .,. d�' . ." . e ·con os· s, nOI es o rn

gar ignorencia- man ou e",%� que no mesmo dia em que for of'í-
Encant "

.

d d ""'Iara.
'. "'

'

",I1can o , a crIa ora e 1.'
'

dir o presente edrtal que sera cialmente ínaugurauo o trecho que
I .

'" "I a pI'l'mel'ra.' -. (as na 0'erra, ogrouafixado na sede deste JUIZO nO lig'a esta cajpI'tal ia Leo;poldo
1 'f'

-

d' do ass:·m. mais.' .

'u
. c asSI Içaçao, an, 1,

lüga:: do costume e, po� CO.Plr. Bulhões.
uma demonstração de §_uas apre'

���I':��s;:J'o�l�e �1�T��J�O' ciávei.s qualidades literárias.
liso Dado e passado nesta cida· ....

���.� .����
....

de, de Tijucas· aos dezessete
Poswue V. S. cua. ou terrenoe ,.,.

dias do mês de maio do ano de vender?
mil novecentos e cincoenta· Eu. Não encontra comprador' •

Gercy dos Anjos, Escrivão. o Entregue ao E8Critório lDioblJJtl'kl
.. L. Alves.

datilografei, conferi e subscre'
Rua Deodoro II.

vi. (a) Clovis Ayres Gama, Juiz
de Direito. Esta conforme. o ori'

ginaI, sobre o qual me 'reporto
e dou fé.
Data supra.
O tE::!>orivão: GERCY DOS

ANJOS

RIO 12 (V. A. � Pr-nsseguem
ativa�ente os trabalhos da Segunr
da Conferência Latino-Amer-icana
de NLiLrlção reuníug em Qnitandí
nha, PeLrópolis, cstahdo .

.seus De

legados agrupados ém comités téc

nicos que debatem vários aspectos
de ímportancía de problema da

A.limentação. Uma das resoluções
de maior alcance aprovada num.

dêsses comités tecnicos é a que

preconiza a criação pelos govêr
nos ]aLiríô"amedcanos da um Mil

nistério de Alimentação encarre

gado de concentrare- numa só es�
trutura adminístra tiva todos os

problemas que drzem respeito à.

Alímentação dos povos dessl} re

gião. Hoje reunir-se-á a Conferên

cia em sessão plenária para aná

lise e aprovação dos relatóríos
dos diferentes comités técnicos. O

encerramento dos trabalhos dês

te importante conclave cientifico
terá lugar amanhã, ás 15,00 horas;
sob, a presidência do senhor Minis,
tro da Agr-ícultura Senador Antô

nio de Novaes Filho.

Rápido alívio
para' dores nas cos

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

Poroso

)

�s coraçües generosos
.

.

Aos corações generosos '18; .que nunca se cansam de fazer o bem, a

S6CIEDADE DE AMPARO AOS TUBERCULOSOS POBRES pede uma

I>renda 'para a festa "NOITÊS DE NEVE", a ter lugar a 30 de junho,
idias" t e 2 de julho, defronte do Departamento de Educação, €-m be
·ilJefíci.o 'dos enfermos que não têm recursos para se tratarem.
-

Os donativos podem ser enviados à Rua Vidal Ramos, 19;'
�venida ,H,ercilio LuZi, -ss.
\ Ant;e;eipadamente agradece

A DIRETORIA

particfpam O nascimento
de seu filho P�ULO'

G. 8. Cal�eira �e An�rada
/

Exclusivis Ia «RENNER»
PRINCIPA IS 4RTI80S'.

Roupas- Calçados
Feltros-Maquinas

de costuras

Lola RENNER
Rua Tenente Silveira, 29

, Florianópolis

Atenção
VENDE-SE um lote de ter

ra à Avenida Mauro Ramos,.
próximo ao Largo General
Ozorio. Ver e tratar com c;r.
sr, Manoel Fiuza Lima, na.

Firma Fiúza Lima Irmãos &
Cia. Ltda. à Rua Conselheir<J
Mafra, 35. Florianópolis.

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

Estreito,
A tratar na mesma

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

/

••Ita felleldad. II"'" .

&e ..... fUlalnho I

..... alo ••quee.. ,.l. • ••111.,
,reMate para o ... "P�OLBO
, ••a ead.rneta •• camm
IIlJTUO PRBDUL.

CASA
Vende·se u,ma confortavel easa

r.esidencial, situada' em ponto ur'

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

zinha, além de mais um pequeno
'quart9 para e.mpregada e amplas
instalações sanitárias com canali
zação de agua quente e. fria. - I�·
formações na Gerência desta folha.

TINTAS PARA IMP�ESSI0
COTTOMAR

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

Lecionam-se PORTUGUÊS E MATEMÁTICA
Preparam.:§Ie 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).

TINTAS PARA IMP,RESSI0
COTTOM!R

NOVA APRESENTACAO EM CAIXAS ESTAMPADAS
.

"

�'o" '

, 1.1
iIC.D.N.S.tl� LABS. PRIMA Cx.P.13"''''' -RIO

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

L Ú N G'A SONDAS CURTASE
AtlânUda - O sucesso da técnica eleetrônica

Grande alcance

Rádios

Atlântida - Super eonstrução para durar mais Allântida - Som natural - Alta 'sensibilidade
0tima seletividade VENDAS Á VISTA E A LONGO PRAZO

Tran smlssores Am plifícadores

Catarinense Limitada�A·tlântida Rádio·
Diretor tecnico WALTER LANGE Jr. Telefone n. 1459Rua Trajano, n.IB1

.i.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/

DIA 2 DE JU1_HO, GRANDE FESTA NO AERO CLUBE DE S. CATARINÀ, COM A ELEIÇÃO DE MISS AERO CLUBE À

la COLOCADA SER! OFERTADO VALIOSO BRINDE. -" II

�i. t+:�:�:�:�:�:._.:._.:._.:._.:._.:._.:._.:._.:._.:._.:._.:._.:+:+:._.:._.:�:._.:._.:�.:._.:._.:�:�:._.:._.:._.:�:..:._.:,,:,,:,,:,,:� (":":":+:+:+:+:":":�:..)4:��.�. ,
' ...

..�. �t�
.

L �
WASHINGTON, 12 (USJS) - O �i.: :��-suprimento mundial de �llg,.!c!iiJ, �� l�'� �.na estação de 1949 - 1950 aurncn, .... �

�I " ...��.tou, pela pi-imeír-a vez, desde o .:� T A C I: !
:fjm da guerra, comenta um' rela to- ..�. " �.�,rio anual, sóbre a sbituação do co- : I •• '. .:.
il11,ércio de algodão no mundo, pu-�t�, ...�.�
Iblicado pela Comissão c'Ünsultival�t"l -lransporlesc D.e'.reos ,Calar'.I·neuses S.ft.. ...�;
Internacional do Algodão. A produ �t", M

'

..��
-vão aumentou durante o ultimo �t"l ..��
.ano para um total de cêrca/de 31 �... ,�i

, '

�I �.JIlÍ,lhões de fardos. A maior parte �t", b
•

1
..

tI.
·

de· d Sol ! : I

;: �:::"�:la�I::r;���!�.�' ."m. i Agora, 50 i! Orleu açao t;CUlca. a ruzelro o J.j __ r>: �t� ,--ESCALAS : �
�t� A�SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS:. �_
�t" Rio de Janeiro-santos-Paranaguá-CurItba �
�.�, Floríanópolíe - Lajes e P9rtQ Alegré. J f�t�
..�. �t�� ,

�r As TERÇAS, QUINTAS E SABADOS:

I
�'�t� Porto Alegre-Lajes-Florianópôlis-Curitiba . ���

�."I Paranaguá-Santos e Rio de Janeiro. '11
..�. ��
..�.

T·f duald
I �.�

.i� on as' re UZl as �
*- Modernos e possantes aviões Dou_Dias t�:..� A

_

escala em Joinville, Itajaí e Joaçaba está 'dependendo da ',:.�..., conclusão das obras do aeroporto local. I... ,

� .

·i� TRAFEGO MUTUO COM: ��
:� Crazeiro 'do Sul=Rto

- '..���tl ���
;i: Savaq=Porto Alegre �
�t" Pluna ---Montevide�o ,/ (t��� �...r I�.
�:... " PASSAGENS E CARGA (:�"
y �
�:.. . .Florianópolis : Fiuza Lima � Irmãos �t�
�t" Rua Conselheiro Mafra, 35-Teletone 1.565 �t'"
y I �
�' .�j

;i� Agência CRUZEIRO DO SUL j �i�
�t'" Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500 �t�
�t", 11AjAi-. �t�
:!:

.

KNOT S. A.--Rua Hrcilio Luz. 69 �;�
��. Outras cidades com os

-C

sub-agentes da Crueetro do Sul �I
� m
� �
� �
�. .

.

_.. ��:� . .�.,- ,
. r�'�� .

-

�..J � � � ..t � �� � ��� �..� � � � � � � � � � �..� � � � � � ������� � � � � � �..� �..!i+..���.1...... � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ..)� � � � � � � � -� ,�, �,� � �,� � � � � � � ���.J

ItumcntíLq produção
�e algodao

I

I
I

,

., Os Rins que devem eliminar
· .todos os traços de substancias
,

-toxicas ou impurezas do organis- ,

'I'·mo, estão permitindo que um

',.excesso de aeido urico se acu

íl!
-mule e penetre ./em todo o

, .organismo.
,

.A falta de cumprimento de lua
·

·tarefa .por parte dos cins ê a

'j,causa fundamental das dôres
; .reumaticas, lumbago e írregula-
.ridades urinarias. .

.Este acido urico rapidamente f6r-
, ·-ma cristais . agudos. -que se alo-
: :jam nas articulações, causando
:
,.a suá inflamação e rigidez, as

, .cruciantes dôres do reumatismo
-e outros males do sistema urina
rio. O tratamento apropriado de
-ve fazer voltar os rins ao seu.
[-estado normal. afim de poder
'·Ier filtrado o acido mico. l!: por
'illo que as Pílulas De Witt con-

· ,seguem dar alivio permanente
i ,nos mais rebeldes casos.

,As Pílulas De Witt atúam di
retamente sobre os rins. de-

i volvendo-lhes a sua- ação natural

�.ó.e filtros das impurezas do

/
. .organismo..

'

.Acham-se â venda em todas as

:farmacias. '

, PILULAS - �f

l 'DE. W'ITT "

t Para os Rins e a Bexiga
j,EM VIDROS DE 40E 100 PILULAS.

"O GRANDE É MAIS ECONOMICOI

i�rjàdo's"dois ·üiiiâsiõs
em, 4rar.ajú.

ARACAJU, (O E.)·- Foram
'triadps dois gináSiOs estaduais,

do um em Estância e outro
.

em Simão Dias. no interior do
Estado. onde precisamente mais
necessário .se faziam êsses edu'
·�andárioll.
".

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

Financiamento
a mamona
RIO, 12 (OÉ) _:_ O presidente da

Jlepúb�ica assinou decreto dispon.
do sôbre o financiamento da ma
Inona.

FUQÜÊiÃS'
.

'f:M
..

CÉRÃi'
..

VINHO CREOSOTADO
.

,"SILVEIRA"
-,

� .

VENDE.SE
baDois, locom6vels. 150 cavalos, alta •

b
lJca. Marca "WOLFF", Alemã, ano ta.

,,�cação <1920 com bomba. condensador

1
Por Super·aquecldo, Estado de novo

delll--
"

dois geradores, alternado 2301
Olts, 50 ciclos marca "SIMENS" 23""� � . -

ts pr6prio corrente longa distância

� perfeito estado, Que.lquet:_ Informacâc
'ta

aVessa 24 de Maio 18 - ltaJaf - SfUI
Catarina. .

'
..

c
",

.

b�SA
.

MISCELANEA-Ufatri
UI�ora dOI :Ráôioe 'U�.•=Ca A

'::-t.er, 'Válvulall e'"DiICClllt
P..u� Cone.eiheiro. _ Malra

A V I S O Ga.IClube Doze de AgóstoAviso aos meus amigos e clientes que reabri meu
binete Dentário a rua Tenente Silveira, -no .29, sala l'

O consultório esta aparelhado' para atender todo_s os
casos da clinica dentária.

Anexo, um bem montado Loboratório de prôtese Den
tária, para confecção de dentaduras modernas e pontes
agrilicas.

Programa para o mês de Junho
ciG

'

i8% às 21 horas "Soirée ;ruvenil"
i4 - Qual'lta Feira - "Soirée migo Dia 25 - Domingo. - "-8oirée c'om

non" das 19 às 22 horl1s. Dia 17 -- inldo às 21 horas. Dia 28 - Quar,
Sábado - "Soirée" com inicio às ta Feira - "Soir.ée mi-gnon" com

:n horas. Dia 21 - Quarta Feira -- início às 19 horas. Dia 10 de Julho
"Soirée mignon" das 19 às 22 hç_1o - Sábado, tradicional .bail-e de São
raso Dia, 24 - Sábado - 'Baile In' Pedro, Clom apresentação de grau
!'anti! das.. 15 às 18- horas, e das des novidades.

AR! MACHADO
Cirurgião DintiSta

IcucoParecia l-DA TI LOGRA F�A
Dr.':)'"CLARNO G.

. G"LLITT.
ADVOGADO

CI'Im•• 019.1
Ooutltulgão II. Sooiedad..

NATURALIZACOEB
Titulo. D.alaI'Qt6I'lo.

'BELO HORIZONTE, 1',2 (V.A.)
Violenta cena 'de sang'ue oc'orreu
no....i.Qterior de um vagão cheio de
retirantes que se diri1�iam de São
Paulo para o norte dç Minas Ge
rais. .Estava o va'g'ão estacionado
na eslação da Central do Brasil,
com as luzes apagadas, e dormiam
os retirantes, quando um dêles
desco'briu qUi haviam arrebenta
do as correias de sua maIa. Como

METODO!
Moderno e EUcieqtl

(orrespondencl.
. (omercl••

-

Confere
Diploma

DIREÇAOI
í\mélia N Pigozzl

Eeol'lt61'lo • R••td.nola
Rua Tbadlint•• n.·

FONE •• 14S8

Rua Gener'al BUtei'tcourt. 48
(Esquina Albergue Noturno)........ . .

um louco enfurecido, êsse reti- DR. FRANCISCO CAMARJ
l'al11e, que ,se chama 'Calix-to Soa· NETO j ,

•

res dos Santos, de facão e por- Advogado F t· R f ,o g 1 drete em Pl1l�ho e aos berros. p�s. Escritório: Rua Felipe Schimid\ lU as, e rese I e a os
sou a ag·r.edlr a torlp e a dl1'eJto 21 (sobrado) (Alto da casa ue -

POLLI S A C .

•

À\" d t'
.

s�us C0l11panl�eir03 d� viagel:', fe- Par�iso"). procure . ."
. omerclo v 10 us rra

nndo sete del�s. CalrxLo fUI pré' Resldencia: Rua Alvaro de Car I
.

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO :

s.o _pouco dep�ls e ievado à repar- valho,1$6 '
. tlUA CONSELHEIRO MAFRA - Edificio Monte:piolIga0 de PoIl-CJ,a.

.. __ '__ .. FlorianópollA t 'RUA FELIPE SCH1\-11D'l' ,.- Edifkio São Jorge

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-----�---�----_._.- - -----------�--

o ESTADO-Quarta-feira, 14 de Junho de 19506

É A LINDA FESTA JOANINA QUE A, ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE ROTARY OFERECERÁ DIA 17 DE, JUNHO Á FINA:
SOCIEDADE DE FLORIANóPOLIS NOS ARISTOCRÁTICOS SALõES DO- CLUBE 12 DE AGÔSTO. MUSICA 'CANTO
BAILAD'OS ,CONCURSO DE TRAJES A CARÁTER COM liNDOS PREMIOS AOS MAIS ORIGINAIS. MESA CR$ 50�OO

NA SECRETARIA DO CLUBE 12 DO DIA 10 EM DIANTE ..

o Martinelli venceu a primeira regata da
F. I. S. C.

Conouistada pelo Ipiranga a faça (lAlmiranle·Tamandaré((
I Obteve o desejado êxito a pri- Vencedor: Martinelli, co;n 10'"'' 6° páreo _ Novisímos _ Iolcs

meíra regata oficial de remo da R.emador: Manoel Silveira. a 4 remos - 1.000 metros - Taça
'recem-fundada Federaçâr, Aquáti 2° lugar - Riachnelo, com 1(1' "Assembléia Legislativa lo Esta

,,(la� de Santa Catarina, efetuada na 30". Remador: "Valter Wanderley. do".

rplanhã de domingo passado, na Vencedor: Cachoeira, com 4'6".

ibaía sul, em homenagem ao 50 Concorrerarn t MartinelIi, Rlachu-, Guarrrição : Moacir de .Frall:,\:1,
J)istriLo Naval pela passagem na- elo e Aldo Luz. patrão; Rubivel Pinheiro, voga,

'quele dia de mais um aniversário ,3° páreo - Classe Aberta -- Vicente- Pinheiro, sota voga; Ge'

/da Batalha Naval do Ríaohuelo. out-ríggers a 4 remos -- '2.000 caldo Haffner, seta prõa e Oswal-

Sete clubes disputaram com ar- metros - Taça. "Almirante Ta do Elrrath, prõa.
!dor e valentia os páreos pl''1gra mandaré". 2() lugar - Atlântico, com A'8",
tnados dando à enorme massa po, 'Vencedor: Ipiranga, com 8'35". Guarnição: Lourival Schrolrler .

pular em espetáculo de rara bele-, guarnição: Helmuth Par-nker, pa patrão; Iugo Buest, voga; Walde

�a. trão; Wigebert Theis, voga; Alfred mar Herbst, seta voga; Guids

Os resultados técnicos não ro. Voss, sota voga; Alexandre Koinig Hoff, sota prõa e Arno Delítsch

ram dos melhores, mas anima. sota proa e Heinz Eteinnr ann, próa.
.

'dores, demonstrando lOS nossos proa. 3° lugar - Ipiranga, com HeI!

__remadores que em futuro bem 2° lugar - América, com José muth Parucker, rpllitr;ãD; Alb(�r;\

próximo estarão em condições de Luiz dos Sa.ntos, patrão: Waldc- Stolinger, 'Voga; João Broêkneld

-�ompetir com os melhores do pais mar Annuseck, voga; ]�dgar An. sota voga; Rodolfo Schluhn, sota

O Martínelll foi o vencedor da nuseck, .sota voga; Ed!l-'f\l' (,;el'HlCr prôa e Laura Textor prõa.
manhã espor-tiva, laureando-se nos sota proa é Klaus Meinecke, proa, Concorreram todos os clubes.

páreos de siugle-scull e out-reggers 3° lugar - Martdneíl! (\0111 A- 7° páreo - Novíssimos - oútrig
II 11 r emas (Bronze Hoepcke) e cio1i Vieira, patrão; Nicomedes i gers a 4 remos _ 2.000 metros -

ainda os segundo e o terceiro lu. Silva, voga; Walmor Vire-la, Bota Honra Federação Aquática de San

-g.ares nos páreos de Canóe e out, voga; Edlon dos Santos, sots ta Catarina - Bronse' "Hoepcke".
l'iggers a 4 remos (Taça Taman prõa e José Bonifácio Azeve!lü, Vencedor: MartiI1elli, com 8',

RITZ _ ÁS 17 e 19* horas.
i1aré). Também demonstrar.a'ln ela,s, prõa." Guarnição: Acioli Vieira, patrão'; d' I

-

- Um �ama rea ... SlIlcero •••
�e e perícia no manejo dos 1'e ,Concorrer,am todo,s os clubes,r Edlon dos Santos, voga, WalmoI

coÍnovente!
mos os. rowers do Ipiranga, ,.4° páreo - novissimos - foles Vilela, sota voga; Manóel Silveira

_ A drama.tica historia de um:>

I\\tlântico e
_ Cacll'oeira, sendo qUE a 2 remos � 1.000 melros ,- Ta· sota prôa e José Bonifácio Azeve

'n1ulher que tinha seus dias conta-
o primeir:o teve a glória de con ca "Seguradora dos Prüprielá_ do prõa.

dos, .. ,e de um homem ,que não.
Ir,'uistar ã, ta"a. "�ml'rante

.

Ta. rios do Brasil". 2° lugar - Ipiranga com Sí 1"
t":l ." queria vê·la sofrer!,
mandaré", no páreo de out1I'ig Vencedor: Atlântico, com 4'55". Guarnição: a mesma que venceu

PlEDAIDE HOM:ICIDA
�ers a 4 remos. O Atlântico foi o Guarni'ção: Oswaldo \Herbst, ,pa· o 3° páreo.

'

com
20 colocado no CÔlnputo de pon.. Lrão; Luiz- Melo, v'oga e II�Jio 3° lugar - Aldo LtlZ, eom �1o�cir -

,
.

tos, vencendo o páreo de l'oles a Laus, proa.
' [gua-temy da Silveira, patrão;, Ha-

Fredric l\1arch, Edmond .o'Brien,
Geraldine Broo�s e Florence Eldri

� remos, além de obter dÔis se. CO,1lJcorreram: A:tIânti-cú e lUa, milton Cordeiro, voga, Belarmino.
ge.

"gundos lugares. O ,Cachueira foi chuelo. Velos.o, sota voga,. Antonio Carlos�
_ Contra a foI'çra da lei existe a

llhsolu'Lo nos 10 e 60 páreQs. O 5° páreo Principiant.es - Boabaid 'Sota prõa e .8adi Berber
piedade do coração!

f.UachueIo venceu O"'páreo de Ca. Canóe':_ 1.000 -metros -. Taça prõa. '

, No Programa:
llóe e classl'fl'cou·se em 2'" lugaI' Ford. ,éoricorreram todos OS clubes com .

'1) - Cinelandia Jornal- NaclO,
�Jla prova de single-scull. O Améd Vencedor: 1Riachl\'elo, com.. cxce'ção do Cachoeira.,

I
,�a apenas obteve :o 20 lúgar n'l 4'55". Remador: João Prats. A Classificação na2·) _ Ah:laÍidades \\Tarner
)}isputa da taça. "Alfuírante Ta_' ,2° lug.ar - Martinelli, C0Il1 •• i. IlJgar - Clube Náutico Fran

Jornal.
�andaré". O Aldo Luz foi bastan- 4'56". Remador: Vinicio Oi\r$cr cisco Martinelli, com 14 pontos.

iPre'ços :
,te infeliz, conquistando apenas lUTo ' •••••••••••••••••••••••••••• '

2° lugar _ Clube Nautico Atlân.
Cr$ 5,00 e '3,20

-tierceiro lugar.
,

Lico de Joinville, com 11 pontos.
"Imp. 14 anos".

Resumo da regatá 3° lug.ar - Clube Náutico Ipiran
10 páreo _ Principtantes- '_ lole; ga, de Blumenau e Clube Náutfco

-IA 4 'remos - 1.000 metros '_ rraçv. Cachoeira, de Joinville� ambos com

"'Federação do CorúérCl,o de Santa, 10 pontos.
�atarinà".

- 4° lugar - Clube Náutig,o Hla-,

I Vencedor - Cachoeira, com Q chuelo, com S pontos.
.

,

tempo de 4 minutos e 17 segundos 5° lugar _ Clube Náutico Améri-,
Guarni�ção: Moacir de Fran�a, pa �a, de Blumenau, com 3 pontos.

If,rão; Milton Zipperer, voga; Os 6° lugar _ Clube de Regatas Aldo

jCar Schroedel', Sota Vog,a; Oscar Luz, com 1 ponto.

Sch�de'r, siota proa e Noberh
JIarold, proa.

'

I 20 lugar - Atlântico, com 4;19"
puarnição: Lourival Schroeder
llatrão; Iugo Buest, vo�'a;' 'v",.'ald c'

.tnar Herbst, sota v'Jga; Guido lloff:
�ota prõa e Arno Delitscll., pl'ôn.
�oncorreram todos os clubes,

30 lug;Q:l' - iIpiral1ga, CO!"l a se.

guinte guarnição: He].nutll Pa.
� rucker, patrão; ",Vemer Ev;al<l,' YU
ga; WiIIy Blankengurg, scln voga:
'!Paulo Teske, sota proa () Ant;.'>nio
�ssini, proa.

.

2° páreo - Classe Aberta
Bingle-Scull Taça "Câmara Muni

, �ipal de Flql'ianópo.lis.

Direção de PEDRO PAUL� MA€BADO

.........
"

•••• to ••••••••••••
"

••• _.••

Falece0 o major bri
gadeiro Veloso
Pederneiras

RIO, 13 (V. A.) - Faleceu ante-
. ,

,
'I cntem o major brigadeiro do AI

Agentes:, ComerciD & Tra�s·1 !\.milcar Sergio Veloso pede,rnell.'asporles C. Ramos S. A. ministro do Superior Tribunal Mi.
Rua João PiJ].to, 9.-Caixa litar, contando 38 e meio anos d'G
Postal, 220.-Florianópolis serviço. ,

Listribuidóres 'Carlos Hoe
Ilcke S. A. Com. e indo

Caixa Postal, 1 2
Florianópolis

/
-0-

'"*'

TINTAS PARA PINTURA
COlJQMAR'

FiGUEIRENSE,
Campeão de loroeiO'��inicio

Tiveram bom transcurso os Juiz: Norberto Rodrigues. r

jogos de domingo no estádio da Vencedor: Figueiren.c;e lx(}.. ,./

F_ C. D., em disputa do torneío- Goleador: Gil.
início do Campeonato de Profig- Quadros:Figueirense - Ema;;
síonaís do corrente anO· O Fi' ní, Chinês � Moraei; Romeu, Pa..

gueírense foi o vencedor da tar- pico e Geraldo; Urubú, Néde.,
de esportiva ao vencer na der- Gil, Betínho e Meroles- Pairla.
radeíra peleja o novo e temível Ramos - Santiago, Naldi e Ne.

esquadrão do Clube_Atlético. nem; Astro, Verzola e tvam ;
.tt.ESUMO DOS JOGOS 'Julinho, Rodrigues, Fornerolli,

10 Jogo: Bocaíuva x Guara Ari e Mandíco.
ní.

,

4° jogo: Atlético x Bocaiuva.
Vencedor: Bocaíuva 1 x Ó. Vencedor: Atlético 1 x O.
Juiz: Dulcídíc Silveira. Juiz: Otílío Alves.
Goleador: Hélio. QUladros: Atlético Luia�

Quadros: Bocaíuva - Círo.] Waldir e Helcio; Cazuza, ChO'"
Getúlio e Vaz;MadaleIJ.a, Cuca e,. colate e Gatinho; Augusto, Am()
Tnca; ZÓ, Enio0 Damíanl, Hel" rim, Djalma, Mirinho e careca,
cílio e Hélio. Guarani - Isaias.1 Bocaíuva - Ciro, Getúlio e V;'lz;"
Botlho e Juca; Acíoní. Frederi- Madalena, Cuca e Tuca; Z9, E�
co e Aníbal: Lebeta, Jaime, Mo' nío. Damíaní, Hercilio e Helío;
aeír, Toinho e Vitor, 5° JOgO (Final): Figueirense.
2° JOgo: Atlético x Ava]. x Atlético.

'

Vencedor: Atlético 3xO. V�nceà0íl': :Ftgutliren�e 2xl.,1
Juiz: Sérgio Tomaztní. Juiz: Lázaro Bartolomeu.
Golead,breiS: Augusto" Gareca Goleadores: Gil f} Meireles"

e Chocolate. para o Figueirense, -e Djalma,..
Quadrõs: Atlético - Luiz, Wal para o Atlético-

/

dír e Helcio, Cazuza, Chocolate Quadros: FigueirenSe - Et-
e Gatinho; Augusto, Amorim, naní. Ollin;êf, ,eMora'cJi; Romeu�
Dlalma. Mirinho e Caréca. Avai Papico'e Geraldo; Urubú; Nede.
- Brognolli, Fatéco -e Danda; Gil, Betinho e Meireles. Atlético:
Abreu, Minela e Jair; Guido, - Santana, Waldir e Helcio ; Ca
Nizeta, Bentevi, Tião e

Güntcr'l
zuza, Chocolate e Gatinho; Au'

30 Jogo: 'Figue'irense x Paula gusto, Amorim, Djalma, Mírtnho,
Ramos.

.

e Oaréca-

Diárío-

Pathe

no halI do cine Ritz".

ROXY - .Rs 19% horas.

1) _ Cine Jornal � Nacional.
II

Uma comédia admirável saIr
picada de momentos de suave f<l'

nance!
UM MARIDO IMPOSSíVEL
Dan Dailey e Celeste Holm.

'

III
Lutas. .. Duelos... Aventuras_,

llomance!
A ESPADA VINGADORA

Colorido
com

Larry Parks

Marguerite Chapman
- O mais valente espadachir$

de França... '
'

,

IV

Cont.inuação do super-sensaciQ,f,_
nal seriado:

O MISTEHIOSO MR. M.
com

Dennis Moore
5° e 69 EpisódiOS.

!Pre'ços : ... '"

C_r$ 5,00 e 3,20
"Imp. 14 anos". L

rEATRO ALVARO DE CARVÀ.LHG
"

Ás 20lh hQras
- 5a e ultima récita de assinatu

ra. '

- ,Continua o ruidoso e invulgat
sucesso de
'"

MESQUITINHA
E sua grande companhia de revis
Ia - com
NATARA NEY,

'upresentand0, a "BI:G" revista em

2 atos e 2!f quadros de MARQUE�
PO�1'0, LUIZ PEIXOTO e O. BAS

1'OS:
DISSO É QUE EU GOSTO

•• f e

IM,PERIO - (Estreito)
Ás 19% horas

No Programa:
GRIME S"A.

ENCONTHQ DESVENTURADO
com

�����e� :GIL _ o consagradG O 'PRECEITO DO DIA
(miLador do belo sexo. AFAGOS "FATA�S
LENA ET SEVJL Bailarino! O beijo pode transmitir a sífms� ,

[nterl1acib11ais. se quem beija tem, nos lábios ou.

rPreços : I na Mca, les.ões sifilíticas. As cri
Cads. numeradas Cr$ 35,Ol i aoças são :particularmente expos�
Locais. avulsas ,'.. 25,Or,

I'
tas a êsse grave risco. ,

Camarotes . . . . . . . . . . 175,Of Zele pel� saúde de seu.....

"Imp. 14 anos". ,filhinhos, impedindo qüe.
"Ingressos á, venda-durante o di\\ I lhes dêem beijos. � SN$S�

,

)Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Quarta-feira, 11 de Junho de .1J5J

RADIOTERAPIA
_RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO _

Atende, diàruente. no Hospital ile Carld.íI.-

......

Dr. Lins
-iMntol' da Maternidade e nrédi�o .0

Hospital de Caridade

CLINICA DE SENHORAS - CI-
RURGIA PAR:fOS

,tliJ.lnÓlltiCO, controle-e tratamento

,_p�iallzado da gravídês, Dístar

.)Iíoa da adolescência e da menopau

$L Pertubações- menstruals, À 1�"·

:lCaçlJei e tumores do aparelho geni
..... feminino.
efJp.erações do atero, oVirl08, trem
-1IIi', apendíce, hérnÍ4ls, varizea, etc.
C'l'UI'gia plástícs do períneo (ru
'.0)
�SSISTENCIA AO PARTO E OPE-

R�CõES OBSTETEcrCAS

IJ�Jlças glandulares, tiroide, ová

.1101, hípopíse, ete.)
'i}b!turbios nervosos - Esterilidade
._ Regimes.

I

"Consnltório R. Joio Pinto, 7 - Tsl.
i.tll

_

Re.:kl. R. 7 de Setembro - Edil.
-r;m.. e. Sousa - Tel. 84ft.

Dr.-Newton d'Avila
�lnucta geral - Doenças de SeDia..

ra. - Proctologia
E71!tricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meirelel n.

• - Telefone 1.307
Consultas: ÁS '11,30 horas e à tar

.e das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

• - Telefone 1.422.

Dr. Guerreiro da Fonseca
Especialista

MEdico - Efetivo do ,Hospital de
Caridade

.

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operações
Resídêncía: Felipe Schmidt, t9

Telefone: 1.560
" Consultas: Pela manhã no HosptW
Á tarde: Rua :Visconde de Ouro
Preto n, 2.

---

Horário: Das 14 ás 17 horas.

Dr.Millon Simone Peleira
Clinica Cirurgica

lIolestias de Senhora.

CIRURGIA -GERAL
"o. Serviços dos Professores Bene
;fjeto \

Montenegro e Piragibe No
gueira (São Paulo)

Ooneultas: Das 1.6 b i7 horas
Bill Fernando Machado, 10

I- Dr. M. S. Cavalcanti
l.liDica .xç1osi�mento· Ib erla2lÇY

Iloa� Saldanha Marinha, 1.
1'elefMl" li. 7J:1j

BASE ÁEREA
Compare,cimento

de civis
Estão chamados a compare

cer á Base Aérea de Florianó

,polis, para tratar de assunto
de seu ínterêsse- os cídadãos

-

1f O lTl) A· abaíxo: WaIJnor Gomes Soares.

!]J> [R{ O 1f [E C .

�� Osvaldo João I Silveira, Wilso�
� da Silva, Newt01jl mnocenclo

OOMIP�IHI� lDfE��ç� �O§J CO�l� Chaves de Souza, Luiz Manoel
� �CCID.ÉNTE5 DO TRA6Al.HO :â Cardoso; ,todos da c1as.\c de

5ED' Soe'AL: 1932· Claudio Gomes Jardim e

po�ro ALEGRE Jordelino Vicente, ambos da
.

-'_ I classe de 1933. < ,

RUA VOL(1N (AR lOS ,DA PATRIA N.O 68, • 1.° ANDAR ,-
I

CAIXA POSJA�, 683· TEL!;FONE 6640 - TaE�AMAS: .PROTECTOR�

i
fERIDAS, REUMATISMO E,

• .

.

• _ PLACAS SIFILITICAS

AgenCia Ger�1 par� 8tH. Cata�lna Elixir de Npgneita
Rua FelIpe Schmulf, 22-Sob. MedioaQQo auzill"r DO tratam.Dt

Caixa

:081al.
69 - T�J "!>loleclora" - FLORIANOPOLIS da ..fili.

I

Dr. Pofydoro E. S. Thiago
lIédico e parteü.

.

.. Boepital de Caridade de 1'10-
rianópolis. Assistente da

Maternidade
Joenças dos órgãos internoa, M .:te.

eíalmente do coração e vaso.

l6encaa da tiroide e demais lÍe
dulas internas

,lin1Cll e cirurgia de eenboras -

Partos
fiSIOTERAPIA - ELECTROC.t\R·
mOGllAFIA - METABOLISMO

BASAL

liORARIO DE CONSULTAS: �

Dià.riamente das 15 às 19 110-

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA'MUSSI
e

DR. ANTóNIO DID MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

/

ru.
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles D. lli

Fone manual 1.702
RESID:ENCIA:

Avenída Trompowski II
Fone manual 7IJW

tOr..Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
RURGA - MOLltSTIAS DJÇ S"

. NHORAS - PARTOS
J'ormado pela Faculdade d. He4!.

lItiia .. Uafnnidade de 510 Paul.,
ende • fQi assistente por 'JáriQ' .DOS do
SerTiço Cirúrgico do Prof. AlI,I.

Cerrlli Reei
Cirurc!. do estõmaeo e 'ria. elt"ealIt·

ru, intestinol delgado e .reitO, tirei·
de, rin., pr6stata, bexip, atera,

erina. e trompaa. Varicocele. liJIIn.
ceie, nrize. e hernu. -

Co1Ieultaa: Da. J iii 5 horu" I riu!
".Jipe Schmidt. 21 (a]w. da cu.

Paraíso}. Telef. 1,596
Iluldéncla: Roa J!;eteTe! JIIJIior, 110;

Telef. M. 164'
.....

Dr. A. Santaela
(Parmado pela l"aculdade Na-'lo
na! de Medicina da Universidade

. do BraB1l)
IUdico PÇlr' concurso da ABstat6n·
ela • Psteopataa do Distrito

l"ederal
h-interno' de Hospital PslquJI..
tric') e lIIanlcOmio JudiciArio

. da Oapital Federal
Ib:-!ntemo da Santa Oasa de 111.
serfcõrdía do Rio de Janeiro
OL!NIOA IU:DIOA - DOENQAS

NERV05A8
OonstjlWrlo: Edifício Am6lla

.eto - Sala J.
Besld6ncta: /

Avenida Rio Branco, 144
Das l� " 111 hor..

'l'elefone:
Oonsultório - 1.na
Besldencia - uos.

Dr. MárioWe,ndh.:sen
..a.u.. a..!dlu de adoltoa • eri.._
OQllWltório - Rua Ju!o Pinto, I'

Telef. M.· 769
CoilaUlta du C ia 15 ....

bW!incia: J'e1i" sii'ü.i(i .. II.
!1'eIef••11

.

Serviço completo e especíalísado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra

tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

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

Oonsultõrio : .Bua 'Trajano, nO i, 10 andar - Edificio

do Montepio. l_.cú ,.;�J
HorárIo: Das 9 ás 12 horas - Dr. Musã'i.

Das i5 ás i8 horas - Dra, Mussi.

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

Agora .,F=-im !

Dr. Paulo Fontes
CUnico e operadm.

C-..alt6rlo: Rna V'lw!:, Meirilei, IL
Telefoll8: 1;4o,

c...uJ!ú �. 10 ii .12 • dã8 14 U" ..... Jletldb:cia: _�u BI---.
. 12. -- TeIefoiie: 1:15"

{

- •.... " - - - ....,_.._,_...-..,_-..-_-A,A'_,.,.-....."..........JII'ftttII!f..,._,_...._·.,...,,.-.,_._,,......._-J.;J'I!J&1!____

� COMPANHJA ·'AUANÇA DA BAHIA"
Fundada em 1878 - Séde: BAHIA

IN�NDlOS E TRANSPOR'.fES
Cifra. do Balanço 4e' 19«

CAPITAL E RESERVAS Cr$ 80.900.M6,So
Besponsabildades '...... •.•• •• •. • . • • . Cr$ 6.978.401.755,97

Receita _ .. _ Cr' fi7.053,245,30

� Ativo........ CrI 142.176.603,80

I
Sinistros pagos nos últimos 10 anoa •••. c-e 98.687.81fi,50
Responsabilídadea ..•... ...• ••...•••• CTt 7fi.7Sfi.40U06,.2o

Diretores:

Dr. PamphUo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Franei.eo de Bi.

A�i8io Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Ara6jo e José Abreu. '

ó"W'.1 " - -..W •
..
•
..
• • • • - _ - ...

0, Sabão

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

e- DORIVAL" S. LINO

I
Edifício IPASE:- 2. andar

ICaixa Postai 260,
Florianópolis - S. Catarina

1
.

NEGOCIO URGENTE
Vende-se um Nash, modêlo

2f9, com 9.500 kílometros, com..

pletamente equipado, por .. °1

Cr$ 90.000,00.
Tratar com Delambert, prin..

cipio da reta dos Barreiros.

Tranaportee regulares de carga D

sIo FRANCISVO .DO SUL para· NOil- 'ORI
InJol'magôel comO,I Aoent.. ,

Florien6poiil - Carlos HoepêlieS/A - OI - Teletone 1.212 ( Rod. t elel.
São Franci.co do Sul- Carlos Hoepc�e S/A' -eI - Telelolle õ MO:! R �MACK

1
I,
,

I ;

/
. ,

"VIRGEM .

fESPECIALI DE"
CIk,WETZEL INDUSTRIAL-JOINVfLLlU

TOR�N A R()T1PA BRANQurRRr�"A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ftçãõ Social Calarinense· '?aba�!io��ú�n��! Realização da XIX Exposição Ivíco
Ficam convidados todos os membros do Conselho para a reunião bem-feito informativo "O Avicul- Possivelmente em Julho próximo o certame

.

d t' ') h
'

15 tal, excelente bímestrário da 30'
O informativo "O Avicultor", da Sociedade

�

Catarinense lkque deverá realizar-se dia 15 o correu e, as �O oras, a praça
ciedade CaLarinense de Avicultura,

de Novembro n? 20 - 2° andar (Redação de "O Estado")". :far!tamen1(e d,istri:buid,o nesta ca-

João José, C. Medeiros Presidente piL�i e no interior do Eslado.
O número que nos . chegou às última reunião, resolveu, desde já, estudar a, possibilidade

mãos, por nímia gentileza do sr, zação, em julho próximo, de uma nova exposição avícola.
Ivo Maes, um dos mais entusiastas i

Para êste fim já for designada uma- Comissão Especialfomentadores da produção avícola
dará, inicialmente, da obtenção de local para a efetivação doentre nós, traz variado noticiário

que muito deve Íl�ressar aos cria- hem corno de outras atividades preparatórias.
dores de aves.

"O Estado" agradece, a visita do
novél confrade e lhe deseja pros

peridades.

Prot. Trajano Souza Dissolvidas as
l"aleceu .em Curitiba, o s1'.[ cas naProf. Tr:_ajano de �ousa, lente de

I &
__

j �..,.�.,f"> J} iR!
portugue� do tnstuuto de Educa- 2BUDAPEST, 13 (O. E.) � O go- tivo ministerio declarou, no comn
Ço de Lajes, onde era grandemen verno anunciou que foram dissol, nioado oficial divulgado a respei
te estimado.

, vidas as Lojas Maçonlcas de Hun- to, que as Lõjas "eram locais d
'0 extinto deixa sensível lacu- gria, as quais celebraram este ano reunião de inimigos da republic

na nos meios intelectuais do seu segundo centenario. O r espec-Í do povo".
Estado, em OS quais se projetava
pela sua conhecida erudição.
"O Estado" envía à familia

enlutada sentidoj, pêsames.
.

,

FLORIArtOPOLlS -14 de Junho de 1950
,

_
.

Assembléia Legislativa
Sessão do dia 12·6-1950.

, 2°) - Pr-imeira discussão do pro
Com a presença de 30 deputados, ido de lei n. 48/50, que visa auto,

o sr. presidente declarou aberta a i rizar a Prefeitura Municipal de
sessão. Lida a ata, foi a mesma á- I Ibirama a aljenar terras do seu pa
provada sem retificações. Do �

ex- I lrímônio. Ninguém discutiu o' pro
pediente 'constou mensagem do Po i jeto, que passou à segunda discus
der Executivo Estadual, rernetendo l são.

projeto de lei que visa autorizar 3°) - Segunda e última díscus.
o Estado a contrair empréstimo com são do projeto de lei n. 27/50, qu,
a Caixa Econômioa, visa autorízar o Estado a afiançar

Não houve orador inscrito. Livr31 o empréstimo qhe a Prefeitura dó
a palavra, solicítou-a o deputado Blumenau vai contrair com a

CeI. Lopes Vieira, �ue encami�hou I Caíxa_ Ec'O�ômica �e Santa Catari
h Mesa um requer-imento, pedindr

-

na. Discutiu o projeto o sr. Oswal
inserção nos Anais de um voto de do Cabral, vara dar as razões do
profundo pesar pelo falecimento parecer que emiliu no seio da Co
do General Álvaro Guilherme Ma- missão de Finanças e que termina
ríante. O sr. CeI. Lopes Vieira jus va, solicitando novas ínformaçõe
tificou o seu requerimento, fazen ao sr. Prefeito Municipal daquela
do a biografia do ilustre falecido Comuna. Em seguida, solicitou e

uma das expressões máximas do obteve a palavra o deputado Raul
Exército Nacional. O - re�l:erimen 'I Schaefer, que disse porque a maio.
to do sr. CeI. Lopes Vieira ro: da dia Comissão de Finanças ha
apoiado pelos srs. João José dr via votado, em parte, contra o pa

Sou_sa Cabral e Braz Al�es. Em,vo, I recer Osvaldo Cabral, invocando
tacão mereceu ap\oVlaçao unamme i.rn seu favor, o seguinte: à) _

Em seguida, solicitou a palavra porque as medidas pleiteadas, co-

o g.eiíutado Ramiro Emerencíano mo preliminar, no parecer Osvaldt
que se referiu ao projeto de lei a. Cabral, iriam retardar o andamen
presentado na sessã-o legislativa to do pro'JeLo; b) - porque a solí
anterior e que se relaciona a estra
das de rodagem e, após o qlre, en citação do deputado Osvaldo Ca-

caminhou à Mesa um pedido de in- bral nada mais era do que a re, Bara nu-o reselarformações ao Chefe do Poder Exe. produção daquilo que já havia si, I u ti'
culivo de Pôrto União,

•

do 'pedido há mais de um mês ao

I a I-dadeProsseguindo deputado Ar sr. Prefeito Municipal de Blume

mando Calil OC�lP�U a tribuna, pa h�U pel� C�missão ?e Constit�i _H.IO, 13. (V. A-) - A� mulberes
ra tecer comentários à respeito do' I)ao, LegIsllaçao. e Justiça e que �ao I' n�o se alístam para nao revel�r
110Vo auxílio de Cr$ 100.000,00 que

I mereceu acolhida por parte dêste ] a Idade. É. p.elo menos � que �flr�
vinha de conceder o Govêrno dó edil. Alongando-se nas suas consi I ma, em OfICIO ao Buperíor- TrI�u
Estado ao município de Laguna der'ações, disse das intenções que nal ,��eitor�l a senhora AnI�a
para 'o prosseguimento da construo I

levaram o S1". A],fredo Campos a a I CarIJo,:, dentista com consultório
�ão dia estradJi; Laguna-Jaguaruna ]' presentar o projet'o de le� em rp. �m Sao Paulo: Sugere ela: por'

O sr. Pinto de Arruda, a seguir ferência, as quais se assentavam lSS.� que. no alIstamento. n�o se

ocupou a tribuna para re,ferir-se no seu 'amor à terra iblumenauen eX1J:a maIS. das mulheras a Idade
ao dia 11 de junho, data ,comemo se'}l' especialmente, no sentido df exata, e SIm apenas uma decla'
{ativa da Batalha do Riachuelo

. evitar qualquer tropê'ço à obten

fazendo rápii:!o mstórico sôbre (1 \\ã!o, por part.e de Blumenau, do

assunto. � requeren�o, no final I cmpré�timo .pre,tendido. Disse �ais declarando-se, ainda, favorável >.I
tNUlscrrçao nos AnaIS da Casa, da que nao atmglam ao sr. Alfred(

I aprovaçã'O do projeto.
discurso na véspera proferido, pele I Campos as ofensas que lhe foram O sr. João José de Sousa Cabral

6:. d�putad'O ,CeI. Lop�s Vieira, �lu-I d�fÍigid,á�, �o: ,ter tomado esta lou, veio à tribuna e discutiu o projeto
"IVO a data e que fOi pronuncIado vavel Illlclatn a, porquanto todo, A votos, foi o referido projeto ,Je
através do microfone da Rádic os srs· deputadOS reconhecem nelo Lei élIprov-ado por una.nimid'ade.
Guarujá, desta Capital. \ um� perso.nalidade íntegra e iHa 40) - Segunda e última \discus

.Novamente O sr. Armando Cali\ tacavel. �fHm�u o orad?! que es· �ão do projeto de lei 33/50, que
.solicitou a pal,avra, desta vez para t�s. conslderaçoes se f,azlam neces

! Visa autorizar o Éstado a �fiançal
encaminhar à Mesa o inquérito par, sanas, porquanto motIvos de fôrça, empréstimo da Prefeitura Munici
lamentar instaurado sôbre fatos mai'Or impediam estivesse hoje pre' I,pal de Brusque. \

delituosos que se teriam deseuro sente o sr. Alfredo Campos, que I
.

Falou sôbre o mesmo o deputado
lado em Araranguá;, dizendo que não se furtaria, por certo, de di

I

Raul SChaefer, f'azendo ver a ne
Jomo presidente-des.ta comlssao .. zer tudo quanto fôsse mister es cessid'âd-e da sua aprovação. O sr.
.lgiu sempre com alto espírito de, ela,recer. Terminando, 'o orador a Osvaldo Cabral discutiu, em segui
ill'ocrático.

.

firmou não ter tido a Assembléi'a da, o projeto, terminando por ne-
Como não houvesse mais orado.. culpa do retardamento da aprova gar aprovação ao mesmo.

res, o sr. Presidente 'anunciou a
I ção do pr-ojeto de lei em discussã( A votos foi o projeto apr;ovad{)

J)rdem do Dia. I e, se, alguma culpa houve, esta, por maioria, vobando a favor tôda.
1°) - Primeira discussã:o do sómente, poderá ser aLribuida ao a bancada do PSD e do PTB, e

projeto de lei n. 41/50, que visa
I
sr. Prefeito Municipal de Blume ainda um único deputado da ban

.alterar t'tjJônimo, no município d� nau, que J.evDu mais de um mês cada da União Democrática Na
;Pôrto União. Pôsto e-!_ll discussã'o para responder ao pedido de infor- ci'onal, que foi o sr. Konder Reis;
ninguém sôbre o mesmo se mani-

I mações que saiu desta Assembléia os demais membros da bancada. da
festou, passando o referido proje ; e que sómente veio, após ser rei- ODN votaram contra.
to de lei à segunda discussão. I lerado pela Comissão de Finanças Continua na 3a.' pagina

Para a execovão do
«PI800- 8altt»
H.IO, 13 (O. E.) - Anuncia-se

já estar pronto o regulamento
para a execução do "Plano Sal
te". Assinado velo presídentg da
Republica e referendado lPor to
dos os'ministros, deverá ser pu
blícado ainda hoje ou mais tar
dar amanhã no -Díário Oficial"
O Plano terá um administrador
e seis suo administradores.
Para o cargo de administra'

dor, segundo se diz em fontes
oficiais, será nomeado o diretor
geral do DASP, sr. Mário Bitten
court Sampaio. que, 'alias é o ela
borador do Plano

IPETIDLI'IR
flllRlreDl1

..._

CONTRA CaSPA, '

QUma lOS CA-

BELOS E BEMAIS
�
I

AFECCOES DO

COURO CaBELUDO.
;;ó�J.�� C,A_P!l,AR
P;OR,EXUUNC;IA:

\__
.-: _. � �A • .r;__ ,_ ......,.._

i

cultura, em seu último número, publica o seguinte:
"A Diretoria da Sociedade Catarlnenss de Avicultura,

Oportunamente, daremos outros pormenores acêrca da

mostra avicola que, estamos certos, revelará para o nosso púltiicl)
que há de mais seleto na avicultura local".

Lojas Maço,ni
Hungria

Vitima lle
-

um'a congestão' cerebra
o trabalhador foi encontrado morto em

• .".....,_,._

meio de uma pilha de madeiras,
�"",-_., ..

ITAJAI, 13 (Do correspondente)

I
rua São Francisco, Abílio Silva

- Foi encontrado morto, ás 7 ho, snlteiro, de vinte anos, trabal�ador
ras _da manhã de ante ontem, no braçal. A, causa da morte fOI COU

meio de uma pilha de madeiras, á gestão cerebral.

Fpe�Qanao
O meu nobre amigo Miguel Daux, há quatro dias, sucedem

aqui na redação exibindo um Diário da Tarde com uma repor

tagern sóhre o quinto Cliurrasco da Saudade. E lendo a nota in-,

teirinlta, inclusive os 252 nomes dos inscritos, voltou ao ccméço �
./

- Você viu? Diz aqui: "A ausência da dupla Daux-Jú pro-
vocou um estancamento de idéias", Você tem algtrríia ?

- Como? Pois não comi churras-co! O estancamento con-

tinua ...

- E o bom nome da dupla? E o meu cartaz?

O nosso!

Sim, que vá, o nosso

!?
Largue uma idéia!

* *

*

No dia seguinte, ,pelo 'telefone, o Miguel propôs que
reuníssemos em mesa redonda, às 18 horas. Acedi. De começo
.lembrei a idéia de o Pe. Ernesto fazer uma, churrascad� só para
nós dois! O Miguel concordou em princípio. Mas criticou a pro..

posta, tachando-a de egoista, interesseira, falha de conteúdo- so·

cial e absolutamente imprestável para restabelecer o cartJ3z di!

dupla. Em revide, sugeriu que o Pe. Braun organizasse imedia

tamente a sexta Churrascada da Saudade, comprometendo.se êle,

Miguel; a trabalhar o Pe. Lutterbeck para que nós dois fo,>semos'

convidados de honra, etc. etc. Aceitei, também em prinçípio, a:

idéia. Mas ponderei �ue, o Pe., Bllaun tinha(mais o qU� f,aze:, .e
que, por certo, arranJarla mot�vos ponderosos [para fugIr a obn-'

gação de declarar que a sugestão era cem por c�to c-reLina.' j:�

assim a mesa falhou 1�edondamente.
..

Reuninlo-nos, ontem, pela jterceirla: vez. E resolvemos dai'

publicidade à seguinte nota, ná qual, finalmente, aparece uma:

idéia:

"Con§..iderando que no 5° Churrasco da Saudade, os ex-allJ-'

nos do Ginásio, po,r motivos ignorados, não, se lembraram, comO>

nos an teriores, dos pobres tio P,adre Clemente;
Considerand'o que o venerando e beneulérrto sacerdote nã:o-'

deve e não pode ser miseravelmente lesado;
Comiderando que, se cada um dos inscritos contribuir com

apenas 5 crulleiI'os, os pobres do Padre Clemente receberão dois

mil, duzentos e sessenta cruzeiros;
Considerando que, quel'I! dá aos pobres empresta a Deus.

mas dando por inte-rmédjo do Padre Clemente é mais segur'-o;
Convidamos a todos os ex-alunos, inscritos no 5° Churrasc9-

da Sattdade a comparecerem com os respectivos cinclo cruzeiros
,

-

e apelamo? para os confrades Diál'io da Tarde e A Gazeta no seh-

Lido de receberem, c'omo "O Estado, essas c,ontribui'ções, que.

quando completas, serão enireg'ues pelos diretores dêsses jornais
ao Padre -Clemente".

*

De amanhã por enfrente iniúiaremos a pu.'blicação fI 's p«'

gantes.
GUIL'HERME TAL

r
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