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eomemorada DO Rio a
Batalhado Riacbuelo

RIO, 13, (O'E) - Hevestirarn.se

de grande brilho as comemorações
da passagem de mais um aníver
sánío da Batalha do Riaohuelo nes

ta capital. A Marinha programou
varies atos para festejar a grande
<lata que lembra um dos maiores

feitos e um dos seus maiores he
roís - o almirante Barroso. Esses

atos foram iniciados pela manhã,
junto à estatua do bravo ma

rinheiro, com a presença dos mi

nistros da Marinha, Guerra e Ae

ronaulica, almirantes e outras au,

toridades, tendo sido colocada no

!pedestal do monumento uma co

roa ele flores.

Contingentes da Escola Naval e

do Corpo de Fuzileiros Navais preso
.taram as continencias de estilo ao

som do Hino Nacional, seguindo
se depois um desfile da garbosa
tropa.
Tambem na praça Onze de

Junho, onde há a herma de Marci

lio Dias, houve breve cerimonia.

Os marujos da unidade que tem

o nome desse bravo, prestaram
lhe continencia, sendo tarnbem co

locq-das flores ao pé ela esta tua .

.

Na Escola, Naval uma ímponen,
te reunião civico-militar marcou

tambem as' comemorações do 850

aniversario da Batalha do Ria'

chuelo. Essa reunião foi presidida
ipelo presidente Dutra, que foi re
cebido com as contlnencías regula
mentares, tendo passado em re

vista o corpo de alunos da Aca
demia, Naval. Procedeu.se em s-e

.guida à leitura da ordem do dia,
:à qual sucedeu o juramento à

ibandleira pelos novos alunos do

curso previa, ao som do Hino Na-
-cional por eles cantado.

Falta de memória
Da tribuna da Assembléia Legislativa, o sr. Waldernar

Rupp, deputado udenista, leu, ontem, alguns tópicos de 'um
dos nossos comentâcios a, respeito da assistência administra

tiva do Estado ao Município de Chapecó e com êsse gesto,
visando se possível apanhar 'em contradições o seu ilustre
adversário sr. Cid Ribas, quis passar Dor' muito escrupuloso
em questão de definições públicas... Encheu-se, ao iniciar
a sua oração, de uma falsa compenetração das responsahili-

,dades do mandatário popular, para desde logo interpelar
aquele nobre membro da bancada majoritária sôhre se es

taria de acôrdo c�m as nossas considerações referentes ;;
amparo oficial dado à região do Oeste catarínense,

Não se apercebeu, ent-retanto, 'o sr. Waldemar Rupp da

•
Impropr ledade de sua atitude, em se tratando de desauto

rizar o se ilustre colega e adversário, em assunto em que a

ninguém menos que a um representanf e oposicionista convinha

insistir, senão para Jazer supor a existência de um desen

tendimento entre o sr. Louves Ribas e a bancada pessedis;
ta.

O ardil não vingou, mercê da serenidade, quase indife;

'I!ença, da' Casa, enquanto o autor' da Interpelação deu o

seu recado. E não nos ocuparíamos do incidente se não nos

parecesse oportuno lembrar o sr. Waldemar "Rupp fatos

não esquecidos ainda e que constituem a razão da impro

pr iedada da atitude do tenaz deputado oposicionista, à

qual aludimos.
Foi por ocasião de uma troca, de discurses r e'1tre -os

mesmos srs. Waldernar Rupp e Cid Ribas, há pouco mais >

ou menos um ano, que o representante udenista, denuncian

do ao plenário supostos excessos de partidarismo de elemen

tos pessedistas em Chapecó, empenhou com a sua palavra o

•

seu mandato, declarando-se pronto a renunciá-lo se as acusa

ções que' fez viessem a ser desmentidas, Sucedeu o natural,
o esp-erado por todos nós quanto ao desmentido cabal e, inso,

fismável elas versões de que se fizera veículo na, Assembléia

o sr. Waldemar Rupp, :Êste, aliás, não logrou sequer mantê

las, em face da documentação em contrário. Ao sr. Ciel Ribas;

porém, não interessou a execução da penhora, no gesto muito

superior que não destoaria de um homem de bem.

Agora, esquecido dêsse incidente que os anais da Casa

no entanto registam, o sr. Waldernar RUI?P não evitou nova

investida contra o seu velho antagonista, para não o poupar

a uma exploração ridícula. Não nos interessa o que, a res

peito -dos nossos comentários, possa pensar o sr. Cid Ribas,

visto que neles não objetivámos qualquer censura a conceitos

por ele emitidos. Firmámo-nos e� dados oficiais, para de

monstrar que a árca geográfica que nos foi devslvida após
a extinção do Território do Iguaçú não foi tratada com de

sjnteress'e pela administração estadual_

Não concorda con'osco o sr. Waldemar Rupp? Já o espe

ravamos; A verdade, porém, ,estLdo nosso lado.

* * O sr. Oswaldo Cabral, na trí;
Imna da Assembléia, criticou a ma

neira como o cronista parlamen
taor dêislt:e (daário! se \r'eferiu, on·

tem, aos trabalhos legislativos, na

par-te
' referente á votação <lo pro

jeto de Joaçaba . Ora, da totalida
de da.i.bancada udenista, pres en,
te á sessão, votaram a favor, 1:.0'

"mínalmente, os srs, Konder Reis,
RamÍl'o El11'erenciano, Artur Mül

ler e Max, Colin e dm tra .os srs ..

-Oswaldo Ca-bral, Barros -Lemos e

J'oão José Cabral. O cronista, en

tão, escreveu "O sr. Oswaido Ca'

bral solicitou a palavra para fa
zer uma declaração de voto que,
..em suma, se re,feria à sua ahtl.ldd

na vol.itciio, porquanto não) neces:

sitav:!! de votos' dos Joaçabenses".
Na oração do deputado uelenis

ta, entretanto, convém destacar

a se�'uinte frase: - "Não temo,
siquer, me sejam negados sufragiotl
para voltar a \ e6ta Augusta Casa,
porque não 'vivo dos subsidios

"-lJue aqtti percebo".
É de se perguntar, agora, aoS

representantes da U. D. N. qUe

�poiaram o projeto, se agiram im-

4)elidos por um eleveI' de justiça, re
{lonhecendo a necessidade e a lega'
lidade do empréstimo, ou se o fi

zeram exclusivamente por interês

:80 eleitoral, pu pecuniário?

relatório da Comiss{to Etonomi·

ca para a Europa, referente ao

ano de 19119, ao focalizar a produ"
ção industrial européia declara que

no ano passado ela .se elevou em

:Churrasco' da saudade
contribuição dos inscritos, aos 'ppbres
do padre Clemente.

Miguel Daux, Herminio Daux, dp. José Boabaid, dr. Celso Ramos

José Daux, dr. Aderbal Ramos' da Filho,. Cesar Gomes, dr. Armando

Silva,-dr. Wilmar Dias, dr. Rubens Simone Pereira, dr. Hamilton Hil

de A. Ramos, Edio Tonolli, Harol_ debrs.nâ', dr. Rulbens P. Ramos, dr.

do Vilela, Batista Pereira, dr, Leo- Nereu Ramos Filho, dr4 Mário

Iberto teal, Zenori BO'lla�sis, Cel60 \V'l"ndhausen e um E:x.aluno, com

Hamos, Antonio de Padua Pel�eira, 20,00.

o progresso industrial da Europa
LüNDI}ES, 14 (.B.NJ3.) - o 14 por cent.o sobre o nivel de

1948 ,e em 10 IP'or oento sOO:Jre
1938. Eliminando a Alemanha
das estatísticas, a produção euro

péia excede a de antes da guer
ra em 25 por cento_

Palavras do senador José Américo de Almeida, ilustre líder ude

uista :

'''Eu aqui quero render uma 7wmenagem, Sr. Presidente Nenõ« Rrz

mos. Soudo V. Excia., saudo um HOMEM. Basta dizer uin HOMEM,

porque nesta época (�e debilidades de atitudes, -de espinhas rec'U'vas,

de renúncia da personalidade, dizer que .ouniem. é um HOMEM, cons

titui I) mais exaltado dos louvores. Um HÓMEM que ainda que estivesse

';6, teria a solidão grandiosa das estátuas abandonadas, que perpetuam
muitas vezes, Ilum único gesto, u.m título «le imortalidade".

Assembléia Legislativa
SESSÃO DO DIA 13.6-50 Dia, do projeto de Lei referente à

Presidência _ Sr. José Boabaid alienação de terras P11I Ibirarna,

Secretaria Srs. Protógenes
Não havendo mais oradores íns-

,Vieira e Pinto de Arruda. eríos, foi delarada lívre a palavra,
Solicitou-a o lider petebista pura

Á hora regimental, teve inicio a

sessão, conf a/presença de número se referir ao falecimento do profes-
�or Trajano de Souza, em Curití

legal.
Lida a ata da reunião anterior ba, pedindo ao plenário um votos

de pesar.
Ocupou a tribuna log� depois I}

sr. Pinto de Arruda, que
! discor-

Expediente
réu sôbre a figura relevante tio

Oficio n? 116, de 12 do corrente. professor' Trajano de Souza, nes

do Sr. Go"V,ernador do Estado, en
tre na cidade de Lajes, enalteceu

caminhando projeto de lei, devida
do-o como um devotado ensinador,

mente justificado pelo diretor do
O sr. João José de SOU2.ta Cabral,

Departamento Estadual de Geogra-
em nome da -bancada udenista,

fia e Cartografia, que modifica os
prestou suas homenag-ens àquele

limites entre os municípios de Pi professor, dando o apôio íntegra]

ratuba e Concórdia. A seguir I) sr
ao voto de pesar solicitado pelo sr

Saulo Ramos.
presidente concedeu a palavra ao

:Ainda com à palavra, o Iider PC"
sr, Saulo Ramos, orador iinscrito
Heferiu-se às estagnações das a.

tebista requereu à Mesa que se

desse'\Conhecimento, li familia �,()
gnas do rio Sêc0>o--que desemboCfl

na cidade de tu-Qarão. Fêz a lei extinto, das homenag,ens prestad!\s

lura de um abaixo"assinado (los' pela Ass�mbléia.
Prosseguindo a sessão, pediu a

habitante!> das margens daquele
palavra o sr. Heitor L1berato, quo

se congratulou com o sr. Konrlet<

Reis, autor de um projeto de ld

Continua na 3à� pagina

foi aprovada sem retificações.
Procedeu-se, a seguir, à leitura

do

rio, que reclamavam uma provi,
dên'Gia imediata afim de se h'

ler a"sua dr,enagem> e saneamento

() lider petebista encaminho!: ii

Mesa um rele.grama dirigido ao pre- O' sr.-Nerêu R.amos a
sidente >da Rêimblica. (j

Pediu a palavra o sr. Rui Feners'"

OS ]·ornal,·stasooüette, que r'equereu o adiamento,

por 24 horas, para a votação' do te' RIO, 14 lV. A.) - O sr. Nereu.

legrama enviado, vista havel' in· , Ramos compareceu ontem à salat

correções de ordem geográfica no� de imprensa do Senado para agra:

nos ,dizeres do telegrama. decec pessoalmnte aos jornali"tas"
O sr. presid,ente submetem ii vO' as felicita'ções que todos lhe, ha •.

tação o requerimento verbal for viam mandado através do senador'

Qlulado pelo sr. Rui Fueurshiielb I"rarícisco Galoti, pelo seu rec;tabe

A.provado por unanimidade. leCÍmento. O Vice-Ptesid,el'lte dg

Em seguida, o sr. presidente dis· Republica ali se 'demorou algum
se que se achava na M_esa um r'8- lempó em palestra com os r-epj-e.

[juerimento de autoria do lider sentantes da imprensa, que se

pessediiita sr. Nunes V�ll'C11a, soli mostraram sensibili zados com !li

eiLmdo a inclusã:o, na Ordcm lo ma visit.a.
I r,,;;a._

(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transcrevemos, abaixo, a Porta- "Os livros fiscais não poderão
ria nr. 131, que acaba de ser baí- conter emendas, borrões 'ou rasu.

xada pelo sr. major Octávio de! ras; deverão ser escriturados com

Oliveira, -digno Secretário da Fa-I clareza, asseio e exatidão, de modo
zenda, publicada no Diário Ofi- que nãe suscjtem duvidas: e serão
cial do Estado, edição de 10 do conservados nos próprios estabele
corrente, e cuja 'leitura é de pal- cimentos, para serem exibidos à!
pitallte' interêsse para todos OIS fiscalização, sempre que eXig'idos,!
contribuintes do ímpõsto sõbre não po�endo ser dêles retirados
Vendas e Consignações : sob qualquer pretexto, salvo no ca-
"O Secretário de Estado dos Ne- so do artigo 63, parágrafo único".

gocios da Fazenda" no uso das Decreto n. 72, de 28·12-1936
suas atribuições, tendo em vista artigo 63, parágrafo único:

reclamações e denuncias trazidas "Sõmente quando se tratar de
ao seu conhecimento, respeito à re- sêlo falso ou anteriormente usa

tirad,a de livros fiscais dos res- do, apôsto em qualquer dos livros
pectivos estabelecimentos, por par- exigidos por êste Regulamento, se

te de funcionários do Serviço de fará a apreensão do livro, comn-
Píscalísação da Fazenda, chama a I nicando-se o fato à repart�ão JUIZO DE DIREITO DA CO.atenção dos mesmos para o que diS-, competente. Enquanto não fôr de-

MARCA DE TIJUCASpõe o decreto n. 72, de 28 de de- volvido o livro, o registro das
Edit 1 d a com o prazozembro de 1936 (Regulamento do, vendas será feito em cadernos au-

1 a � p�a.ç ta días,1�)Pôsto sôbre Ve�daJS e con�i,gna'l x:i,Ii�I'es" autenticados pelo f'uncio- O Douto� ��ViS Ayres Gama,
�o�s), em �eu artigo �1, parágrafo narro �p:eensor,. ,pa�'a "oportuna I

Juiz de Direito da Comarca, de
UlllC?, albalxo. transcrito, que deve trans,cr.lçao no, dito Iívro .

Tijucas, do Estado de" Santa Ca'
ser fiel e estritamente observado e �ubhqu�-se e cumpra-se. rína, na forma da lei, etc.cumprido, sujeitando-se o funcioná- !::\ecretana de Estado dos Negõ- ,FAZ SAaER aos que o presen-,

r io que o transgredir à penalidade cios da, Fazenda em, Florianópolis, te edital virem ou dele conheci'
que no caso couber. 10 de junho de 1950.

mento tiverem, expedido nOSDecreto n. 72, de 28-12-1936 - Octávio de Oliveira, Secretárlo autos de arrolamento ãos bens
artigo 401, parágrafo único: da Fazenda.

do espólio de Bernadína Maria
Vicença Sagaz, que se processa
perantêste Juizo e cartório do
Escrivão que êete subscreve que,
atendendo ao que do.s autos
consta, por' despacho prorsrído
aos 16/5/1950, autorizou a ven

da, em hasta publica, do ímovel
.abaíxo descrito; dom sua respec
tiva avaliação. pertencente ao

espólio de Bernadína Maria Vi'
cenca Sagaz, que será levado a

público pregão de venda e arre'

matacão a quem mais der e

maior lanço oferecer, acima da
respectíva avaliação, pelo por
teiro dos auditórios ou' quem
suas vezes fizer, no dia 18 de

junho p. vindouro, 'ás 10 horas
no 14cal em que se realizam as

'vendas 'em hasta pública 'deter
minadas por êste Juizo, ás por
ta do edifício da Prefeitura Mu

nícípal. Descrição do imóvel que
será levado á praça: "um terre

?"limo sob o qual' se apresenta um
no, sito no lugar Domingas Cor

[omalisia norte.amJericanà qnereía. distrito de Tigipta, com
servin longo tempo na União SOo

34,1 metros de frentes e 1,000,
oiética. Grande conhecedor dos

ditos de fundos -' ou sejam problemas da Europa Oriental, co.
34.434 metros quadrados - pou-

laborou em várias publiraçães
co mais '011' menos; fazendo

de seu pais, sempre com pseudode Henrique Serafim Fagundes
frentes ao Norte na entrada pú nimos, diferentes, para não com.

blíca e fundos ao Sul em -terras prometer as pessoas oue, em suus

Extrema a Leste e Oeste em viagens lhe serviram de fonte de

terras de Basílio Puel, avaliada informações. Ainda há poucos me·

por Cr$ 1.500,00 (um mil e qui ses, uma série dJ,e artigos seus cau·

saram tamanha sensação que o
nhsntos cruzeirõs)." E para que

"Praoâa" a êles 'Se referiu como
chegue o conhecimento dos ínte
ressados e níngusm possa ale' sendo ele autoria de um dos "pro.

uocadores de querra, porta-uoz do
gar ígnôrãncía- mandou sxpe-
dir o presente edital que será i·mperialismo da U. R. S. S. mas,

afixaçlo .na sede dêste Juizo no depois dlg visitar aquêle país, ior

Lugar do costume e, "poI"'_. cópia nou·se um campeão de luta contra

publicado uma (1) vez no joi"" Stalin e �e�ls. asseclas.
_

nal "O ESTADO" de 'FJarianópo' Hoje,. �n�ctamos � apresentaçao
liso Dado e passado, nesta cida· de uma seJ'le de :trtlgos de Ge�l'ge
de de Tijucas' aos' 'dezessete IA,exte1" llO� qUais o m�tor po� a

d· d Ad"; d 'a de' mostra várIOS aspectos da reallda_
las, o mes e maIO o no I ., .

mil novecentos e cüipoenta' Eu. de SOvlctlca.

Gercy dos Anj os, EsGrivão. o •••• • •••

datilografei, oonferi e 'subscre' � ��.....
vi. (a) Clovis Ayres Gama, Juiz
de Direito. Esta conforme, o ori'

ginal, sobre o qual me reporto
e dou fé.
Data supra.
O JE;'scrivão: GERCY DOS

ANJOS

'1'INTAS PARA IMPRESSÃO
C'O T TOM A R

Acertada Providência do
Secretário da .Pezende

"

\ ,

I

MAGROS E FRACOS
VANADIOL

E indicado nos casos de fraque:
za, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancías
tais como Và\nadato de sódio, Líci
tina, Gilcerofosfatos, pepsina, noz
de cola, etc-, de ação pronta e eficaz
nos casos de fraqueza' e neuraste
nias. Vanadiol é indicado para ho,
mens, mulheres, crianças, sendo fór
mula Conhecida pelos grandes me,
dícos e 'está licenciado pela Saude
Publica.

�� ------- -------------------

Sociedade dos Atiradores
Florianópolis'

CONVOCAÇÃO

de
i.

De ordem do sr. presidente e de acordo com a letra A do artg. 10
dos Estatutos, convoco os srs. socios para.a 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: Assunt�s de interêsse geral.
Florianópolis, 10 de junho de 1950.
Carlos, Gassenferth Netto - secretário.

Não compareceram à confe
rência da ONU

LAKE SUCCESS, 13 (V. A.) - A acrescentando que a Assembléia
Russia e as nações dia' -Europa 0r:i- Geral declarara que as considera
ental não compareceram ontem na ções politico-partidárias não in
Conferência _convooa,da para a dís, fluirão, de modo algum, no desen-,
cussã., do programa de ajuda téc- volvímento desse programa.
nica às regiões atrasadas do mun,

,

do Participaram dos trabalhos se' A delegação nacionalista da Chi
tenta paises. A conferência elegeu na, cuja presença na' ONU motiva
por unanimidade, o dr. Herman o atual boicote s'Oviético da ONU,
Santa Cruz, do Chile, para presi·. que já dura vinte e uma semanas,
dente.

'

,I achaya'se em' seu lugar, quando 'a
O secretário g,eral, Trygvie Lie, confer,ência começou. Porém, no

elogiou o presidente Truman, 'cujo tava-se a ausência dus russos e dos'
progl'lama do 'Ponto q�latro estimu- t'epresentantes dos ,paises comunis'
lou o projeto ampliado da ONU, Las da Europa Oriental.

"

Frutas, Refresco.gelados
procure POLLI S. A. Comer�io e índustria

.

'

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO
!tUA CONSELHEIRO MAFRA - Edificio Montepio
RUA FELIPE SCHMJDT EdHicio São Jorge

Transportes Aéreos Catarínense S/A
Sé de: FLORfNÓPOLIS

Uma crcranlzação genuinamente catarlnense para servIr
Santa Catarina.

Opera com aviões Douglas
HORARIOS:

As Segundas Quartas e Sextas-Feiras para Lajes e Porto Alegre. '

Ás Terças, Quintas e Sábados para Joinville, Paranaguá, Curitiba
Santos e Rio de Janeiro. -

e encoméndas com os /l gentes:

Cia. S/A

Passagens
FIUZA LIMA & IRMAOS

Rua Conselheiro Mafra, 35.-Tel. 1365
Agencia da' «CRUZEIRO DO SUL» -- Machado &

Rua João Pinto n. 12 -- Telefone .1500

Sindicato dos EmpregadOS em estabe
lecimentos Bancarlos, DO Estado de,

Saota Catarina

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 segundar
uma hora dep�is, do dia 17 dêste mês, sábado, na séde do

Sindicato, á rua Visconde de Ouro Preto, 13, sobrado, par
deliberarem sobre o seguinte: .

_ Ratiílcacão da tabela de aumento de salário ja:
apresentada pela Diretoria no dissídio coletivo instaurado
na Justiça do Trabalho.

Florianópolis, 13 de Junho de 1950

NEREU VIEIRA DE ANDRADE - Secretário Geral'

PROCURE

'alfaiataria
QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGAHUA'

A

Mello·
..

,

Rua P'elippe Schmidt 48

George Dexter
GEORGE DEXTER é. o pseudo-

Edital

-GUERRA ÀS CARIES!
SOMENTE
KOLYt«JS
M COMBATEr

destesm modO$ "

,.
HEUTRnlZBNDO os ACIDOS

•
DA aOCA
Ao entrar em contacto'
com Kolynos, os ácidos
da boca, causadores das
caries, são imediatamente
neutralizados.

tff) DESIBU!!IOO as H!CTERIDS
�, Kolynos destroi cerca de

92% das bacterias da boca.
Este efeito dura horas!

m:rmo PtRfEl1ftMEHTf
A deliciosa espuma de

Kolynos remove as partí.
cuIas de �limeotos, deixa
os dentes'polidos e retar'

da a fOrlnf:�- () de 111ucrna.-

�'e'horg!, res\!S�ados Sa) .:;..brido�

escovo:1/do .. se 04 d�i1tC5. C:Ott,

Kolyncsr depois de ceda "e��lç50

I "A �c,
I l1li\.11-&0"&. Icibl'lca.: A OC8a

viltita antou de

....nm..�..am..ma..mB�/.�a.mB.........,.,......a..........�........
-=..ma..�mc...

I
I
I
rt

�I

,,.,' I.,,,.,1..
,..� Fabrloante e di.tl'lbuldore. dQ. alamada. ,oon ..

71:t1 feoçõ•• -DISTINTA- • RI.VET!l.Pol.u. um eran�
d. .órí!mento d.' aa..mil'c,' I'ilcado••

' brlnlll
bonl • barato.i algoda•• , "!morinl • awlamlntol

(. para alfaiat... que: roa.h.
.

dlr.tam.nte (' doe
'"A CAPITAX,,- .hama, a '.catenmg50 dali Sfi.fii: Com.rol.atel do intSll'lol' DO ••ntldo de':lh. ,fa:u.m 'Im&

ef.tuoram Iu.a. ao�pl'QiJ' MATRIZ om, FlcriaD6polillJi :ii FILIAIS em Btum.nau�o Lai"; �
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o ESTADO_:Quinta-feira, 15 dê Junho de J.95Q 3
�------------------------------------------------------------�------------------��-----------------------------------------___.g

É A UNDA FESTA JOANINA QUE A ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE ROTARY OFERECERA DIA 17 DE JUNHO À FIN,I\
SOCIEDADE DE FLORIANóPOLIS NOS ARISTOCRATICOS SALõES DO CLUBE 12. DE ·AGÔSTO. MUSICA CANTO
BAILADOS CONCURSO DE TRAJES A CARATER, COM LINDOS PREMIOS AOS MAIS ORIGINAIS. MESA CR$ 50�OO

NA 'SECRETARIA� DO CLUBE 12 DO DIA 10 EM DIANTE"

.Em greve no CLile .. .

\

_ IAssembléia/

17.000 trabalh.adores r Legislativa
SANTLW·O DO CH'lLE, 14

(u.,
em greve em todo o país; por nãc I Condu.são ,

. . ..

terem 'sido atendidas suas reivirr i que cO��ld�ra de �h�ldade p�lbh
P.) _ Aproximadamente 17.0011 dicações de aumento de saláríus] C9 o Ginásio de Itajaí. O orador

empregàdos e operáríos se acham ou por outras causas.. I testemunhou sua- gratidão, dízendo
i que tal projeto vem ao encontro

-------------------------....;........;....--1 dos anseios da população itajni
cnse.

Continuando, o sr. Raul Schae->
fel' requereu a inclusão na Ordem
do Dia dos proietos nOs. 27, 33 e

34/50.
Submetido à aprovação teve c

apôio do plenário.
Não havendo mais quem se qui.

,
sesse manifestar, passou-se a Or.•

dem do Dia.
1° Segunda votação do projeto

de lei 48/50. Foi aprovado sem dis

cussão, para redação final.

Foram aprovados, em última
discussão, os projetos

.

de lei nOs.

27/50, 33/50 e 34/50.
Não havendo mais discussão ern

tôrno dos projetos,' o sr, preslden
te declarou livre a palavra.
Usou-a o sr. Saulo Ramos que se

referiu' ao pagamento das. gratifl
cações dos serventuários da Justiça
Eleitoral no ano de 1949. Enviou

1 um telegrama a Mesa, a fim de que
fôsse encaminhado à Presidência
da República para providenciar
sôbre o asunto .

O sr. pr-esidente submeteu o te

legrama à consideração do plená-

Vida eocial
ANIVERSÁRIOS .

I Otacilio �hcedo.
Sra. Cantidio Régis I Militando há vários anos na vi,

'I'ranscorre, hoje, o aniversárro da comercial de Rio do Sul, o snr.

-natalícío da exma. sra. d. M:lt'ia Otacilio Macedo, pelo seu nobre
tCarreirão Régis, digna COfl3�H·t9 do cai-ater e firmeza de atitude, sem
mosso distinto conterrâneo CeI. pre se houve de modo a conquistar
<canlidio Régis, oficial da reserva a confiança e amizade de todos.
-de nossa ,Policia Militar.' Embora tardiamente enviamos-
A dama aniversariante, fine, em

'nossos meios sociais, conta com

$elecionadas amizades, ver-se-á,

(pela decorrência de tão auspicio
-sa efeméride,. alvo. de exprcsslvas
"homenagens, às qUlIIS, com . res

:W·eito, nos associamos.

.Major Newton .M.aelwdjJ Vieira
Faz anos, hoje, o nosso presada

"conterrâneo major Newton Ma.
-ehado Vieira, digno comandante d1;

,'briosa unidade do nosso Exército
«sediada em Blumenau ..

Oficial distinto e de irreprensí.
-vel conduta, se tem destacado em

-muraet-osas comissoes, motivo por

'<que, nesta data, será alvo de ma

niíestações de estima e de aprêço
-de seus amigos e .admiradores ,

"O Estado" se associa a essas

f�homenagens.
Sr. Ruy Maia

Faz anos, hoje, o sr. Ruy Maia,
. �des\taCiado tuncãonarto do Banco

,;:lnco, nesta capital.
;. SI'. O/rra,ndo Scarpelli
Ocorre, hoje, a .data aníversá,

sr ia
.
do sr. Orlando Scarpelli, co

'.;me'rciante e desportista.
Me-nimu Leno

Festeja mais um natalício, hoje,
'o menino Leno, filho do sr. Lau-
-delino Saraiva Caldas, sub-tenente
·do Exércitot servindo no 140 B.
·C. e da sra. Lací 'Silva Caldas.
.

Ao vivaz Lena, os-nossos para,
ibens. ....

FAZEM ANOS HOJE
, O sr. Antônio J. da Silva, funcío,

.nár io dos Correios B Telégrafos;
.

-

o sr. Cícero Leuenroth, dire
Itor da Emprêsa de Propaganda
;Standard, residente nó Rio de Ja
·!Ileiro;

.

- a srta. Eudis Lídice, filha do
. sr, Davi de Moura Lima, sgt? da

I olicia Militar; ,

- a sra. Liclia ReIS Silva, espõ
-sa do sr. Miguel Ezequiel Silva.
'residente em Tijucas;

.

- a sra'. Maria Silva Sartorato
espôsa do sr. Mário 'Silva Sar1-ora'
'to Sobrinho;
- a srta. Alcina Eloy de Olivei

,ra, filha do sr. João Alcino de Oli
veira, funcionário público;
-

o sr. Waldemar "Eloy de Oli·
.

veira;
- a sra. Rina M_azzola" viúva

'do saudoso André Mazzola.
Sr'. Otaeili'o Macedo

: E éom justifica.do jubilo e indis
'ú'arçavel satisfa'ção que registra,.
lnas a pas,sagem no dia lOdo cor�

rente do aniversário natalicio do
'nosso disti'nto e leal amigo, snr.

lhe o nosso abraço, desejando-lhe
felicidades.
Transcorre hoje a data natalí

da do nosso prezado conterranec
sr. Mário Candido da Silva, couta.
dor geral (lo Estado.
Técnico em contabilidade e fr

nanças, o digno
.

anrversartanlv
vem emprestando o brilho de seus

eonhecímentos contábeis na direçãõ
da Contadoria Geral do Estgdo
um dos departamentos· mais im

portantes da administração cata,
rinense, onde se tem revelado um

profissional á altura do cargo que
lhe foi confiado e que desempenha
com rara inte�ência e capacida,
de de trabalho,
Socio fundador do Clube Nau

Iico Riachue!O;- ao qual prestou
assinalados serviços, nos varies
cargos que exerceu em sua direto
ria, demostrando grande dedica
ção em todas as funções que exer

eeu, muito lhe ficou a dever (l ec

parle náutico de" nossa terra, do

qual tem sido um dos maiores
animadores.
Gozando de vasto circulo de ami

zades em nossa sociedade, o dis,
tinto aniversariante terá ensejo,
na data de hoje, de aquilatar o al
to ,grau de estima que desfruta em

nossa terra, pelas abundantes feli
citações que receberá.

O Estado, associando-se com pra
zer às demonstrações de estima
que receberá na data de seu natal,
apresenta ao digno conterraneo
seus votos de vida longa.

Otaviano Cardoso
Faz anos hoje o nosso estimado

coestaduano sr. Otavíano Cardoso,
telegrafista. aposentado e pessoa
que goza de amplo crédito de a�i
zades nesta capital.
Por esse motivo o venerando aní-

'

versar iante receberá -muitos cum,

primentos e votos de feliz aniversá
rio; aos quais "O Estado" se asso-

cia.
VIAJANTES

A.LVARO AGIOLI VASCONCELOS
Procedente da Cl!-pital da Re'pú

biica, aonde fora a passeio, re.

gressou a esta cidade, ante-ontem.
o nosso prezado amigo sr.. Alvaro
A.ci-oli Vasconcelos, ch�fe da Con
tadoria Seccional junto à Alfânde
ga desta capital.

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

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

• e • • • • • • • • • • •• • • • • • .. • • •• .. •••••••

Panelas de Pressão ARNO
. fi fr$ 5tO,00
Grelhadores Etétricos

Cr$ 300,00
Elefrolandia__

Rua A.rcipreste Paiva

a

na

Aos 50rs. �édicos
e farmacêuticos

Temos o prazer de informar que estamos
novamente fabricando e fornecendo o

Q.UINURÉMYL
(Çomprimidos Drageificados,Terapêutica

da Azotemia Leve)

,

'.

Fórmula original dos Laboratoires LONGUET; de

Paris, cuja realização nos tinha sido tornada, impos
sivel desde os dias da guerra pela ausência das ma-

. tenas primas (originárias da Indonésia).

L,.
Laboratórios Franco-Brasileiros Docta

Rua Maxwell, 452�- Rio de Janeiro

Ltda.

CASA

Crédito MutúD Predial·
--0-

Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es

tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que são basea

dos fios resultados da extração da referida loteria não estão
sendo realizados.

Entretanto, logo que volte a mesma loteria a funcionar,
realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi

quem em dia.
J. MOREIRA &- CIA.

CONGESSIONÁRIOS

.. '" �_. __
.. _�.,--._--.,.,..,--'

êlrx'i s p a-R ft J' GUI
de cimento-amianto

do.
Em votação foi aprovado.

unanimidade.
Continuou livre a palavra
Solicitou-a, mais uma vez, o Dep.

Saulo Ramos, que retornou ao as

sunto ..
Não havendo mais matéria a ser.

discutida e como ninguém se ma

nifestasse,
-

o sr. president-e encer-

por

rou a sesão. -

DR.I. LOBATO fiLHO

DoençTÜB�RcutOSEatório
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Med�cina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Ijospital Nerêü
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).

Oons.: Felipe Schmídt, 38
Consultas, kííaríamente,

das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquiades,
28 --- Chácara do Espanha

\

Os 100 a tOOO litros, paro
água fria O" quente

L.EV.ES
INOXIDAVUS

HIGIEHltA5

Perdeu-se
A caderneta nO 5809, da

Caixa Econômica Federal. Pe�
de-se a quem ac.hou entre

.gá'la ao sr. Aldo Pau.lo Pe�

·reira. à Rua Crispim Mira,
nr. 31 (,fundos).

Vende-se uma confortavel casa

residencial, situada em ponto ur'

bano ce.ntral, co·m 4. quartos. sala
de visitas, sala de jantar, copa, �...

zinha, além de mais um pequeno

Rua Jo-ãe Pinto n. -g _ Caixa Postal 220 _ FLORIANÓPOLIS �uarto �ara e��r�gada e ampl�s
,

'lllstalac;oes sarutánas com canah-
Di-stribuidores: Carlos Hoepcka S. A. C!im, Ind. zação de agua quente e. fria. - ln-

Caixa 'Postal ns. 1 e 2. - Florianópolis. formações na Gerência desta folha.
Edf. Ipase - Terreo

I.

,

IDsoles: Comercio e Transportes
C_ Ramos S/A
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At� da 653" sessão do Conselho Ponítea-

:i::i:e::n::�a:�asd:oS:::: �:t::�: do rFW1Bi'nnr--.---""Tf--f
I Horario / das empro-ano de mil novecentos e cinquenta, numa

I O ESTAOO d
· ·

poa
..

·; George Dexter das salas da Procuradoria da República, •

sas ro O'VlarlaSreuntrarn-se em sessão ordinária, OS mem-

d
-"

s 03 bros do Egrégio Conselho Penitenciário, ,-.-
� ..�, Há poUCO tempo, a propagan a

I pateos sao SUJos e escu�o .

drs. Joaquim Madeira Neves, Agr'ipa de IJIQ......,.._

C,omunísta tratou de uma nova
I 6levadores, .,qu�ndo Os há, rara Castro Faria, Vitor Lima, Carne G. Gal· a.üçlo .- Ofieínu • r.. Impc...., Mo a.t6... _ � _

f
-

os quo
letti e Abelardo da Silva Gomes. Na au- loio PiDto D. I 7 bon&lei soViética sobre compra _e,' men.te unc.lo.n.am, a men '

sência do sr. presidente assumiu a pre-
Diretor .• RUBENS A. D"u.... _futo-v!qIo ftaJU _ .... __II_...�.-

t d f 1 lto fun sidência o dr. Joaquim Madeira Neves. nAJR"
._ .........I!onstrução de casas. A quem nao LJabI e o. e 1 ICIO a gum a

Iniciados os trabalhos o sr. presidente Ilzpft � ___Clispusesse de elementos posrtí- síoriárto do governo. mandou proceder à leitura da ata da. Proprietário e Dir.-Gereu.t.
II 'bIYlU.
-

.

-

"'�
- d sessão anterior, que foi aprovada e assí- SIDNEI NOCETI J:i;p!'eNO Br'uQ1&e1IIII _ .on ........"os para "analisar a questão, a.s A nova lei, tao. _.espe.ra a por. nada. Ordem do dia; O conselheiro dr.

_ le,ao bo1'U...
.

d 1'.« d s Diretor de Redação: .__.--- I·...__.._.
·

..rínnacões comunistas, podert oe [ulgar que fac.ihtana �a aqui Vitor LIma pe tu .1). avocaçao o proce .

_ ••uto-ho�. 0.__ _ _..._llIU
_ so crime dê Joaquim Gonçalves do Amo- GUSTAVO NEVES ._am levar a crer que-o problema síção de materíaís e mao d�' rtrn. o conselheiro dr. .Agrípa de Castro

.uto-Vlqlo .� _ o.-!II'-

d'f'
. Faria relatou o processo de indulto de

•íias habitações no muito onalte obra, em nada mo I iCOU a SI
Lucas Vieira da Costa, tendo o conselheí-

Representante:
-� hl-BNIdl _ .... ._.

,

Ih"
- - .

t t
•

1'0 dr. Clarno G, Gallett! pedido vistas. Otido "paraíso verme O nao tuação eXIS en e.
I conselheiro .dr, Joaquim Madeira Neves, A. S. LARA - I borU.

JomY1le _tardaria, por força daquela lei .

Estive tambem entre campQ' votando no' pedido de Egon Ebert, de-
Roa senador Dantas, 40 _.. la�:::"SuI.Brudlelra-

.. ser SOIUCl'onado-
.

neses ru:ssos. Para ser vsrdadet clarou-se contrário ao perdão ou comuta-
• RAph·orasldo• 8u1.Bru1leJra - CudtDIII _lO< ção; tendo os demais conselheiros pre- andar vNo entanto, tudo foi apenas um /:0, devo confessar qUe estes vt sentes acompanhado o relator. O mesmo

TeL ...... 1:.924 _ Rio A.. lanelro TJJRCA.........
Ih d• - conselheiro relatou a seguir o pedido de _., ,,�

.•lIfO....taoIo 0.tu1lMaM _ ..... .u.golpe de propag�nda dos já de .em em me or�s eon l?oeS que Indulto de Antônio Mouro, que foi na- RAUL CASAMAVOR .. _ ti 1lCII'U.
,secreditados dirigentes russo�. A .s homens da cldad,�, Visto quf, �a��at��âf�:n���e���d�a�as�sai� ��v��� Rua Felipe de Oliveira. :n _ _ .:�� 0...... _ �

"'famosa" medida não trouxe ne muitas vezes possuem uma cs eu (ass.) Rubens Ramos, secret�rio, man- SO andar .uto-VIA4lloo Oa� leIIaYDadei lavrar a presente ata assmada por _ • horanhuma alteração ao doloroso es bana coberta de palha, onde a,
todos e por mim retro subscrita. (ass.) TeL: 2-1873 - São Paulo. .ud,.v� caí.rts.... da J. •

f '1' E a ímpren Vitor Lima. Joaquim Madeira Neves.
INAT'I'TD.... e borutado em que VIve () povo .

origar suas �ml laS. Agrípa de Castro Faria. Clamo G. Gal. A8S UAAO -.

t.cuaU.R88 '1:\ SÓ serv,iu para afugen sa soviética continua a insisti! letti. Abelardo da Silva Gomes. Confere Na C.pltal 7 :_- alo 0rfIr&6... - -

com o livro de atas. Em ,10 de junho de '1:aI(prtaa GI6rla _ LI.-. _ ,.tar alguma esperança que pot para qus Os camponeses que vi HJ50. Noélia Quint, escriturário. ..AnO ••••••••••••• CrI 10,00
8 tl1á ho:u.

filcaso lhe restasse. vem em cavernas sejam abriga •.•...•............ Semestre ••••
,
•••• Cr' ";,00 ll�� - ......._ -

( Conheço, por eXiPe'riencia pes jos em casas.
/'

p
.

d Trimestre ••••••• Cr' 15,00 .A'1tO-VIaoIo rtaj8I _ l1iIJI1 _ U ....
snal. a tragedia de quem vive na . Li na Pequena Enciclopedia 80 I er eu-8e . Cr, ',00 ruàaPldo 8ul.Brulle1ra _ lo1Dfl1e-�ussia. A terra e a maioria das viética (VOZ 4, pago 343) que "na I A caderneta nO 1609 da Caixa N6mero avulso •. Cr' 0,10 13 horas.

Il:' d N I te I
•

Rápido 8u1·BraatleJra _ Curitlba --babitações pertencem a.o �'sta o terra dos sovieticos nã� há �ro Econômica Federal, solicitand!) o n r or
• horaL I,.

embora os cidadãos SOvlet�co�!e blemas permanentes de.hablta I quem a encontrou, entregar à Ano •••••••.•.•• Cr' 100,00 .uto-V!.aol��� _ o.rteIIIIl ,.nham direito, pela ConstItUlçao �ões, mas apenas uma crlSe tem rua Silva Jardim nO 192 fundos. Semestre •••..••. CrI 80,00 - .�t!c;� C&� _ ICIIa'fOatie J936, a possuir as casas ell\ poraria de habitações". Não sei Trimestre .••.•••• CrI 35,00
_ • horac..

Aue moram. Acontece, porem bem que diferença isso· faz pa A i
- ' N6mero avulso •• CrI 0,10

• .uto-Vlaç&o catarlMUe - a:....
:flue, durante os anoS em que lá ra o povo, mas posso. garantir Jençao Anóncle» lllediante contrito.

r
- :a:?d:orS�.Braa1leJn � Ca11tiba -:";Vivi, só pude ver que tal direit(} .:J.ue a nova lei tem muito pouca "VENDE-SE um lote de ter- .. orlllula, mesmo do e horas.

'J'olD't1J8tem pouquissima utilidade para relação Com a "crise" porque ra à Avenida Mauro Ramos, pubU:��::.lIe�io

11713�hhorO'MlPL.S.�
s::,�-_ [4aa :li. maior parte .do povo, prin�ipal não trata absoluta�ente de suas próximo ao Largo General

-mente oS habItantes das CIdade .:!ausas fundamentaIs. O que ela Ozorio. Ver e tratar com o
A dlreCIo 810 le respon- llxpnJao iIIl'UQUGIIB - 1Ir'MII... -

t .

I
u.billza pelos concet.tol 1. MnJ.,russas. A escassez geral de ma e iôz é simplesmente reiterar o di sr, Manoel Fiuza Lima, na emitidos nos artf'o....

.luto-VIaolo IUJU - IUjII _ 11 ...
dais e de mão de obra eleva- o reito de cada cidadão de comprar Firma Fiúza Lima Irmãos & r"�êuo .Bnu;q__ .eft�
Preço da construções a niveis to ou construir uma casa ... quan Cia. Ltda. à Rua Conselheiro ._asinadoL

:-.���ruliÚl BrM!l _ Nrto �talmeilte fora do alcance dos do isto lhes {or possivel. Mafra,
-

35. Florianópolis: ..................__.._ ... -. boru.
QUINT.-I'I:!R.que uelas mais'necessitam. -

r ;V.-aça-O "e'rea &f�!'""'::If'��t&l'1neD8e .....'

Da u.ltima vez que estive em A I Pa t· ula' LA
� ...._.� -" _.....

c.nUll&Moscou, travei conh<ecin:ent() U as r le . res
. Horário , __.l:�:�o C&tariD._

eom um redator de jornal, cujo Prefessores; Pedro J. Bosco e O�valdo F. de Melo (Filho) Se(IUnda-fe(ra _:\��!!�O C&tariD._ laIInik

nome não desejo menciona,!. Es Lecionam-se PORTUGUES E MATEMÁTICA -TÂL- _ 13,00 _ LaJ- • P.'" :A.uto-V1aQio C&tar1JIaR.l.. TaIIUh
�e j omalista que fa1"ava um bom Preparam-se candidatos a concursos Alegre

- .A��Çao 0Il� _ r...-inglês e que não ,escondeu sua- Tratar. às 2as., �as. e 6as. feiras das. 17 ás 18 hs. à PANAIR _ 9,25 - Norte
I

-lIl�re::r�O' Orl.lltOTto ._ .-.....- _vontade de vir um dia aos Esta Rua' Trajano, 36 (Séde da Sociedade XX de Setembro). VARr� - t0,40 - Norte ,.� Glón;a _ u.... _;:'. 11"dos Unidüs, moravá com ioda a

O
PANAIR - 14,35 - Sul " 7 1/2 bOl"U.

tamilia (espOSa e trê.'l filhos) A V I S ORualRO DO SUL - 18.1' 15r::;� BrwIQU� - ---- ,-
num unico quarto de' um predio tom Auto-VI41Q4o lta3af - ItajaS - .....
de quatro comodos, -colilstruiM Aviso aos meus amigos e clientes que reabri meu Ga- 'J'.rça-'''''- I'MRápido Sul.Brullelra _ JoID.u.-
antes da ltevolução. binete Dentário a rua Tenente Silveira, n. 29, sala l' -TAL- _ 8.'" - loID,!m. ":: lS�õ Sul.BrasUeira _ Curitiba __

Quatro familias rtontada a dÓ O consnltório esta aparelhado para atender todos os Cuitiba - Par.upA • :m�_ Sul Oeste Lt.da _ XQec6-1Il1ornalist,a) habitávam esse �pr6 casos da clínica dentária. '

, _ SaDtos e Rio.
_ • boru.tlio., uma em cada comodo, e Anexo, um bem montado Loboratório de prõtese Den- PANAIR _ 9,25 _ Norte 8l1IXT•.J'IIIIa

.

Unham de usar em comum a co táría, para confecção de dentaduras modernas e pontes :6EIRO DO SUL _ t.... __�,d=fa lJul BrM1l - NtW AloIN
.r:inha e O banheiro. Perguntei à agrilicas. fort. Áuto-ViaçAo C&tau'IDeWIe - CtII'hSM
meu amigo russo se não serb ARI MACHADO VARIG _ t!.30 - Sul -.�tc..�:Çao .

CltV'__ ,o1a�
....

.

I
. .

elh r CiI'ur�ião Dintista' •• 35 Sul - • horo .."oSslVe arranJar COISa m o PANAIR - n, -

.uto-ViaçAo C&UrlIn';' _ �pelo menos para atender !l sau

S.O'
,

.

l�h- ()uarta-,�ra
-

,- 11,30 hora..
.

de dais �riian�as. Ele teve um e ve o -TAL'". _ 13.00 - Lajes e Plrte 7 =:'�IIO Slo Crl«oYlo - � -

- porrisü e respondeu: Alegre .uto-V1liç&o ltajü1 - l� - 11 .....
, ftiI.- Há muita gente que tem

qUéDl quer PANAIR - 9,25 - Norte' lIlxpt"eUO �u_
inveja de mim por me consideral ..'

CRUZEIRO DO !1J(, - n••, 1$ .iA.��: Sul.Bruile1ranm homem de sorte! Velhos p.ortadores chl descrença, f-�- UI horas. '

.........
. . Rápido Su1·Br8fl1le1raA conservação cios predios de moços, combalidos pelo esgotam.en' VARIG _ ti,aO - Norte e horas.

habitação coletiva é quase ,nula to, macas indiferentes aos praze· PANAIR _ 14,35 - Sul .uto-Vlaçlo � _ �As esc,adas, 0,9 corredores e o� res da vida não desesper,em! Com_ .n..tnta-(.t... - II hOMlt!.
V" Rápido Sul.Br8!dletrabatam estes males de fundo nervo- "T�L- _ s." _ l.t_Yllle 13 h04'lS.

so usando o re�édio de plantas in- CnrItIN _ F........A 6 ��� 8u1·BrasUe1ra

digenas ".Gotas Mendelinas", cujo _ ••toa • )tI.. .- 'I boro.
•

A ·"_·Vta-"- C&taJ1JI.«IM _ loIlil1l'lf&.:eJeHo exLra.ordinário eslá assom� PANAIR _ 9,25 - .NQrte _ ,,"bm-u.""'"' .

brando o mundo. Enérgicas . e de PANAIR _ U,35 _ S\u,
_.:� Cto.tarlMllH - �

ef.eito seguro, sem contr'a-indica' VARIG:_ t2,30 _ Sul
.

Illror".-o Uo Q'a1o-rto - lACIRa -
ção, podendo ser us.adas até por ORUZEIRO DO SUL _ iS.11 '1 ��I!IIO BrwtQ.'IMUUIe _ ....__
pessoas de idade avancad_a as fa: u horU: ', .. 'Í'.' ,-1!I'lIft.m ÁUto-�1qIo lUjaJ - itajl.l - 11 ..
mosas "GoLas Mendelinas", "A CRUZEIRO 00 SUL'.- t5�8' ruo
fonte d,a. Juventude", adotadas nos _I kPrelNlO BrwIQ<a- - .ena .....

"UI - e,lU> bora..
c_hospitais e receitad,as diáriamen� Se�a-,etf'G Ez:prflllllO GI6l1a - Lcpaa - • "'00:;

te por centenas de medicos Hus- -TAL- _ 13.00 _ Laje•• Pire.
8 '1 UI horU.

DOMINGO
ires, é o espantalhO, da velhice, do Rápido Sul·BrasUelrs ....; CUfttiba -

Alegre I horaa.
gsgotamento nervoso e da. neuraste- CRUZEIRO DO SQL - 7.11 ------------

nia. Distribuidores Araujo Freita� forte O TA.U :39 ITA.iAl �
& Cia. Não encontradas nas drgs PANAIR _ 9,25 - Norte PrOeu'OB ... AstB,. .lj'I'�'
c farms. do local enviem antecipa VARIG _ H.iO - Norte, . Pro�,damente, Cr$ 25,00 para o End. !i'e PANAIR - U,35 - Sul

I
LIVRARIA 41,�

legráfico "Mendelinas", Rio, que Sábado ro8.A..
remetemos. Não atendemos, pelo re· -TAL" 8.80 - Jol m. -

_ _-t*4�._•• _ •••• ti;
em'bolso.

.

Curitiba _ Pannagq' ESCRITóRIO IHOBILIABIO 4. L. j
ALVJ!l8

JA realidade soviética --- I

O problema das habitações na URSS
·c� nselbo Pe'ni

teucíerte

..

Informações utets

Exclusivisla «RENNER»
PRINCIPA IS 4RTl80S

Roupas- Calçados
FeUros-Maquinas

de �nsturas
l·OI-Ia'· RENHe'R V�e�!��!}!��2!

. L do 12x30 na Ponta do Leal

Rua T ..'.. (Estreito), sito á rua 15 de No·

, eneole SIlveira, 29 .ve�����r com o cap. Paulo

Floriano'po·tis sa.my na �õrça Policial ou
� A nesta Redaçao.

•__--�4�------------------�--�--��O�E�S�T�A=D�O��Q�u�i�n�ta�-�fe�ir�a�,�ls��d�e�J�u:nh:o:-_:de��19�5=O� � ��-------_-. /

3ofn...n. -

CUliúba -

Jom'f'De -'

G. 8. Cal�eira �e An�rada
CUI1tlba --

- Santos e Ille.

'f'AJUG - �2.30 - Sul

CRUZEIRO DO �UL - iS.Ii.
lm1.e
PANAIR - 9,25 - Norte

PANAIR - 14,35 - Sul

PANAIR - H,S5 - Sul
,DomtaiIJo

PANAIR - 9,25 - Norte
URUZEIRO DQ SUL ..... U,GG .,

Encarrega·se, mediante com1aalo�
compra e venda de �6vola.
Rua Deodoro 83 •

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

SENHORITA!
A ultima creação I em refri

gerante é Q Guaraná KNO r
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-oQ está
acoE(ipaltb,gJndo� 8_:J_t:rIoda

l'
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24 - SÁBADO TRADICIONAL BAILE JOANINO - CASAMENTO SINHô ZÉ ROSA COM SINHÁ JOANA- DANÇA 'DA GOSTOSA QUADRlLHA - DANÇA DA

RATOEIRA - APRESENTAÇÃO DE UM GRANDE SANFONISTA. BOITE DA COLINA - DEVERÁ FUNCIONA.R EM DUAS NOITES, PRÉVIAMENTE ANUNCIAD

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

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

! IJEI N. 45 I de Administração, aos dez dias do mês

Concede pensões , de junho do ano de mil novecentos e

Povo de Florianópolis, por seus re- ; cinquenta.
(ílntes, decreta··e eu sanciono a se- í Asbellna Dias IUourão, diretor de Ad-

Ie Iel;
ministração. (2357) .,

.
10 - Ficam concedidas às viúvas LEI N. 46

srs. Olívio
Januário de Amorim, João Concede pensão

o de Oliveira Carvalho e Teodoro O Povo de Florianópolls, por seus re-

to da Silva, os dois primeiros ex- presentantes, decreta e eu sanciono a se

eitos, e. o último ex-runcíonãrío mu- guinte lei:

I, a contar ct"e 10 de junho p. vin- Art. 10 - É concedida à viúva. do Dr.

o, as pensões mensais de, respectiva- Heitor Blurn, ex-Prefeito Municipal, a.

te, Cr$ 1.500,00, Cr$ 1.500,00 e .... contar de la de maio do ano em curso,

35{),oo.
a pensão mensal de Cr$ 1.500,00 (mil e

2° -. Para ocorrer às despesas quinhentos cruzeiros).

a execução da presente lei e das Art. 20 - As despesas da presente lei

já votadas, no corrente exercí- correrão à conta da dotação orçamentâ-

fica o Prefeito Municipal autorizado Tia própria .

.

,
na época oportuna, o crédito su- Art. 30 - Revogam-se as disposições d

.

entar à dotação 9.54.1, por conta do' em contrário.
1 - O rádio é uma as maIS

dísponível do exercício financeiro Prefeitura Munícípat de Florianópolis, extraordinarias conqui.stas da

1949.
10 de junho de 1950. _civilização. O boletim n. 598 do

rt. 30 - Esta lei entrará em vigor Adalberto Tolentino de Carvalho, pre- Departamento do' Trabalho dos

data da sua" publicação, revogadas as feito municipal.

osiÇ.O� em contrário. Manuel Ferreira de, l\lelo, 'secretário- EstadoS Unidos diz tex<tualmen"

eteitura Municipal de Florianópolis, geral. _
te:

de junho de 1950. Publicada a presente lei na Díretorta "O rádio é uma das mais dína-

alberto Tolentino
.
de Carvalho, pre- de Administração, aos dez dias do mês t ri U'

mícas índustrras dos Es acos ni

de junho do ano de mil novecentos e

Melo, secretário- clnquenta.
dos. Por duas vezes durante os

Asbellna Dias Mourão, diretor de Ad- últimos 30 anos, determinou mo

lei na Diretoria ministração. dífícações revolucíonaeías no

nosso modo de vida .

"Mediante I as irradiações (.:e

ondas médias e curtas, o rádIU

trouxe diversão e educação a

virtualmente cada lar no territo

rio nacíonal- Neste. momento,

mediante o milagre da televi

são, está fazendc com �ue pos

samos assistir de camarote não

só ao qUf'. vai iPelo mundo das

diversões mas também aos mais

Import-antes .

acontecimentos d?

vida nacional.
� 2 - "A forma de' darmelhor

educação ao povo é dar-lhe -rne

lhor radio" Forney A. Rankín.]

chefe úe informações do gover

no dos Estados Unidos para a

3 - "Um homem de radio é

sempre um homem publico. E

'como o numero dos que ouvem-r'

radio é cada vez, a respon

sabilidade dos homens de radio

tambem cresce dia a dia". Mon

senhor Fulton Shean.

ensão a viuvas de prefeitos

os t.750.00
o quanto custa uma enceradeira

A R N O
\

ELECTROLANDIA

Rua Alcípeste Paiva Edificío Ipase - Terreo
'.

va refinar-ia de
,',óleo 1n'ft8nica
LONDRWS, 13 (B. N. S.).
stá progredindo rapidamente

grande projeto da "Shell Pe

roleurn Company" destinado a

aumentar a capacidade de refi

nação da Grã-Bretanha em mais
c cinco milhões de toneladas

ar ano. J

O 'Último passo dado é a ter"

minação da segunda etapa da

onstrucão da nova refinaria de

Stan,low,'"' que consiste na- instala- Uti.. !"·H.�t.,;l:Sc...;O C&".J.A.tLi
ão de uma unídads reforma' NETO

ora levada a cabo seis semanas.. Ad�ogado
<In prazo previsto. I Escritório: Rua Felipe Sch1m1d\

ta refinaria, como a de Na

121
(sobrado) (Alto da casa "e

,está destinada a produzir Paraíso") -
--

especialmente gazolina, óleo die Residencia: Rua Alvaro de Car

seI e combustível para o merca valho 36

tio interno.
'

•.

Florfan6poHl-

MAU·TEMPO
NÃO SAIA NUNCA

sem uma laIa de

_.__ __
__
._---"-_ .._.

Clube Doze de Agosto
Programa para o mês de Junho

el(J
- 18% às 21 horas "Soirée Juvenil"

H -'- Quarta Feira - "Soirée migo Dia 25 - Domingo - "Boirée com

Ilon". das 19 às 22 horas. Dia 17 - inrci'Ü às 21' horas. Dia 28 - Quar

Sábado - "Soirée" com inicio às ta Feira - "Soirée mígnon" com

: �l �oras. Dia 21 - Quarta Feira -- inicio às 19 horas. Dia 10 de Julho

SOlrée mignon" das 19 às 22 ho - Sábado, tradicional baile de São

'ras. Dia 24 - Sábado - Baile In- Pedro, com apresentação de gran

'iantil das 15 às 18 horas, e das des novidades.

DArl' LOGRAFIA
(orrespon ja, ci I
Comerciai

METOOOI

Moderno e RUelenli

Confera

Diploma

.

-

DIREÇAoI
fAllléUa }tt. Pigozzi

Rua General BUtencourl, 48

{Esquina Albergue Noturno)

No interesse do suo próprio saúde,

exijo o remédio consográdo:

REGULADOR XAVIER
\

N: 1 - EXCESSO N: 2 - FALTA OU ESCASSEZ

II REGULADOR XAVIER - o remédio de confian�a da mulher

I,",

r

Aos corações generosos
Aos corações generosos .•e que nunca se causam de fazer o hem, a

SOCIEDADE DE AlMPARO AOS TUBERCULOSOS POBRES pede uma.

prenda para a festa "NOITES DE NEVE", a ter lugar a 30 da [unho,

'lias i e 2 de julho, defronte da Departamento de Educação, em be

uefício dos enfermos que não têm recursos para se tratarem.

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

-\venida ,H,ercilio Luz, 53.

Antie.dpadamenLe
.

agradece
-

A DIRETORIA

do; RádiOMundo

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 d� ju·

lho a dezembro do corrente ano.

Consistório em Florianópolis, 5 de junho de 1950_

Luiz S. B. Trindade - Secretário.

No
Por AI Neto

Companhia Telelonica Catarinense
Aviso

AOS SENHORES ASSINANTES DOS TELEFONES

AUTOMATICOS

Em virtude do crescente tráfego das eomunícações nos

centros telefônicos automáticos do Estado e prmClpalmente

desta Capital, recomendam?s muit� especialmente ��s.senho-

res assinantes para os seguintes dOIS pontos essenc�als. .

10) Não tirar-é fone do lugar, antes de ter � V1�ta ou na

memória o número do aparelho que vai discar.

20) Não bat�r no gancho, quan�o _ esteja a e_spera •

do

zumbido, porque isso lhe fara demorar muito mais a

sua ligação. A DIRETORIA

I Dr. CLAANO "G.

.1 GIaLLETTI

ADV,OGAqo
.

i Crime e cS:�el'

I' OOlUltltulção ne Socledod..
NATURALIZACOEB
Titulca D.olal'at6rlo.

i

I
,

(
I

Elcrit61'1o e R••I,hnalll
Rua TlI'adenta. '1.

FONE •• 1498

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO'
CIRCULAR N. 21}

.

Florianópolis, la de junho de 1950.

Aos senhores inspetores escolares, au

xiliares de inspeção, diretores e profes-:
sores de estabelecimentos de ensino.

Assunto: Dia do Professor.

Reitero os têrmos da circular n. 8, de

7 de fEvereiro de 1949:
"A _

leí n. 145, de. 12 de outubro de

1948, transcrita na circular n. 49, de 14

do mesmo mês e ano, instituiu o Dia do

Professor, declarando-o feriado escolar.

Nenhuma outra data seria mais pró

pria para procurarmos focalizar a vida

dos professores, despertando aquela sim

patia' e acolhida que sempre captam os

que transformam a sua tarefa na de ver

dadeiros missionários.'

Assim sendo, desejávamos essa efemé

ride bastante festiva como se fôsse o dia

do aniversário, nesse caso uniforme pa

ra todos os professores, como se fizes

sem parte de uma grande família que, pa

ra glorificar seus irmãos, unificando o

pensamento, fortalecendo o ânimo, revi

gorando a fé, congraçando-os no mesmo

espírito de harmonia que inspira a fra

ternidade, determinou uma só data, quan
do seriam recebidos os parabéns, as no.

res; os presentes, enfim o carinho de to

das ('ue vivem do seu tra-balho honesto

e produtivo.
Essa sugestão nascida de que procura

levantar o nome de seus colegas é co

locar o magistério no degrau Que lhe

cabe por justiça, vai com o fito de ex

perimentar o apôio que poderão lhe em

prestar os nossos companheiros, podendo

se transformar naquíte, que, de fato se

ja integralmente o Dia\ do Professo�".
Saúde e fraternidade.

Elpídio Barbosa, diretor do Denarta-

mento de Educação.
-

PÃE$ scOS
"'�!_ R'IJIJR;:;YTE TODO DIA

/ I '" nos VAP�JOS
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6 o ESTADO-Quinta-feira; 15 de Junho . de 1950

- Recolhimento. das N 01 íclaríe -dos �Mt1ni-cipi,os
Florianópolis hospeda, há dias, a consagrada pianista brasileira aoligas moeda;i\' Rio do Sul

Revdo. Vigário levava a custódia &
RIO, 14 (O.E.) - O diretor PROGLSSÃO DE "CORPUS CHRIS-

ia abrindo caminho sôbre o delica,
da Caixa de Amorttzação deter. TI"
minou 'o recolhimento de notas 'Revest.i�-se da maior mngnítu,
de emissão do 'I'esouro Nacional, de a procissão de "Corpus Chris
dos seguintes valores e estampa � ti" realizada pelas fiéis riosulen
do extinto padrão mil réis : ses no corrente ano. Como de cos

De Cr$ '50,00 - Estampa 17 a; tume, já ao amanhecer fervorosas
distinta

de Cr$ 100,00 - Estampo 17 a; e abnegadas damas de nossa me-
- visitante tôdas as facilidades, para que a sua nobre missão de pro de 200,00 - Estampa 17a, de f'a, lhor sociedade entregavam'se ao

pagação da Doa música seja coroada de !brilhante sucesso na nossa bricação de Water-low & Sons. delicado mistér de enfeitar as

O recolhimento será de fll. de ruas por onde passaria mais tarde
'junho de 1950, sem desconto, até a procissão. Dêsses enfeites faz

A vido social de, nossa- cidade30 de novembro de 1950. parte a confecção do tradicional
vem se desenvolvendo em' ritmO'O inicio dos descontos será "tapete", que abrange todo o

em 1°. de d�em-bro de 19j)0 - percurso, de ponta a ponta, .sen,
I) meses depois do inicio .Io re do o mesmo algo de admirável, do
colhimento. A partir desta data ponto da vista artistico; realizado
serão feitos descontos, nos ter- exclusivamente .com serragem, flo
mos- do art. 2 do citado decreto. res e anilinas, constituindo motivotemas,

abem taxas crescentes, a s er: de largos elogios por parte dos
Dentro dos primeiros três (3) forasteiros que nos visitam e que

gantes, esp-ortivas, onde imperam :1

A· tal
. -

d B th M t CI
.

S h alegria, dlstínção, bom gôsto e-ex-s imor aIS composiçoes e ee oven, ozar , iopín, c u, meses, 50/0; nos dois (2) meses ainda não' conheciam tal método \{

.mann, Verdi, Carlos' Gomes e de 'Outros gênios consagrados não ofe' imediatos, 200/0. de decoração. Em virtude da ex- oepcional parmonia. O S.C. Concõr.,
.. . . . Durante quabrô meses a,_J�S, tensã., do percurso necessário se dia, em sua nova séde, faz jús a

t-ecem segredos à notável pianista patr ícía, que as executa com admi- "

f
,-

mais cinco por cento (50/0) ao mês. ] torna o c-oncurs-o de centenas de uma re erencia especial, já pelo
rável limpeza técnica, lidando bem com os "choques" de plano sonoro, cunho diferente que im:prime ás:u. seguir mais dez por cento (100/0) pessoas, na. maioria senhoras e se-

I).O mês - até a perda total do va· nhorítas, para que a obra fique
suas reuniões, já pelo confôrtn-

lor das notas em recolhimento. terminada-até a hora da procissão,
e deslumbramento que oferecem_,

o' que sempre acontece. O espetá-
suas novas instala-ções, em vias de

culo de fé- deste ano teve a ocor- conclusão á Avenida Aristiliano Ra.,

rência de milhares de fiéis, que
mos . Justo, outrossim, que se raca

desfilaram entoando canticos sacros
referencia ás reuniões do Duque de

ao longo de nossas .prtncípais vias Caxias e Caça e Tiro Dias Velho,
publicas, em magnífica demonstra sendo as deste último apenas de ca,

ção de submissão cristã. Sob o pá,
ráter esportivo. A A. D. Duque de

lio, transportado por figuras de Caxias, por outro lado, dá os últí-
-

projeção nos meios riosulenses, o
mos retoques na construção de seu

....�""""'''�''�'''�'''''''�''�''�''�''�''�''�''�''�'''�''�''�''�''�''.�''�''�..�.....�..�..�..�...�..�..�..�..�...�..�..�..�..�...� --tt�"�"�"�"�""'''�....!.�.... .A ..".
novo estádio, magnifica praça d&,

It -�-�����._-�-�-�-�-� .• �,� � � � � � � � � � � �. ��-�.�,�.�-� �-� � � �-� � � � .. � � � �. � �' .. �_;% esp-ortes que muito contribuirápa-
rt�, - �t" ra o embelezamento de nossa cid;t-

rt"\
'

�t" de, a par de sua finalidade como

rt� �t" teatro de futuras lutas desporLiva,>.

�t'" �t" TEMPORADA DE CAÇA

r.", �... Vai animada e com ólin1'Os re-

�:., .:. sultados a temporada de caça dês-
r.......

T A C
....... te ano. Rio do Sul, como se sabe.

�:'�I· :�: I
congrega numerosos ama�tes do

r. c+.

'

•
.

•

'

�. ._,'t. nobre esporte,_ quer dos que prefe-�t", t rem o campo -e a perdiz, quer da..

�i:: Transportes"
'

Calar·lnens·'es S II ;1: ��:l��oi�:s S�ud:�i��l��:Oe �a��;�,
�� MereOS . .M. :& qu, pumn'ma ainda· "b"vivam
"-.'"

�
por oí. Entre os "�es" fl-a Irman-

.�... �t" dade de S. Huberto, como &.:J:u-i· é

t�j Agora, sob e orientação técnica da Cruzeiro do Sol :�: ��;���sa����ac;;��� ;�tot:Irl;:::'
�:•.

-

ES,CALAS .. .!. !
Vitor Jensen, Hermelino Largura./

r� '..... Duca, �rattig, Ari Rodrigues, Sil-
�t�, AS SEClUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS: -..�. vio IPellizzetti, Zoni Dodgatti, Os·

�t�, Rio de Janeiro-Santos-Paranaguá-Curitba �:. waldo Pamplon'a, Alfredo Wurz �

rt'+, Florianópolie - Lajes e Porto Alegre. .

'

..�. 'outros, mais "pichotes"... Gam-

rt"; ��. peões de mato: Oto Neuman�

rt� ÀS TERÇAS, QUINTAS E SABADO S: -..�. Ad-olfo Arnohild, Aimoré ROllssenq.

r.", Porto Alegre-Lajes-Florianópolis-Curitiba :,J.... Flávio Kohn, Albrooht Larsen, RO'-

.:. Paranaguá-Santos e Rio de Janeiro. �f land Moser,- Carlos Knoll e 4'co-
�••I �� Odebrecht' Até 31 de maio, 1° mês
��� Ta-rl·fas reduz·Idas �:. da temporada, já haviam sido abct-
,t i

_ .... tidas, aproximadamente; 600 per.rt� ..:. dizes e codornas, 9 veados, 4 pacas.

t!� Mod,ernos e possa'nles aVI·o-es DouUI�s .!. 8 macucos, 63 inhambús, 108 tuça-
�.. _

U ..�. nos, 15 jacumpembas, 3 jacutirL-
11" �. gas e outras pe'ças de pequeno por-

t�� A escala em Joinville, Itajaí e Joaçaba está dependendo da. :. te. 'Prova de- cavacidade: VitQl"
��:1 conclusão das obras do aeroporto local. '._�. Buhr com 5 veados, SanLos ScM

���.. , � com 143 perdizes e Aymoré Rous-�f '

....:� TRAFEGO MUTUO COM: t' senq com 7 macucos ...

t;� Crazeiro do Sul-Rio :( [Do Correspondenet]

�� Savag-Porio Alegre 'i I GARAPERIAi� Pluna-Montevidéo '-- :�:
.:
..

,
'.

..�. Commotor eletrico de 1HP

-rt"j PASSAGENS E CARGA · �. VENDE·SE
rt� FI

.

ó I I
- t Tratar desta redação com

If:.� Orla0 po is : Fiuza Lima & rmaos ::; o Sr. Domingos'ou em Itajai
If." \ Rua Conselheiro Mafra, 35-Tele1one 1.565 �: com o Sr. Luiz N8ceti.
�..� ��

�� �
��� Agência CRUZEIRO DO SUL ·�i·� /7AjAÍ:

.

Rua João Pin_to 12 -_Telefone 1.500 �� KNOT S. A.-Rua Orellio Luz. 69 :���� Outras cidades com os sub,agentes da Cruzeiro do Sul �t-'� yf ti :+.
�� " +••��� ..�
,:� t :

'

�!� . "
· �t CASA MISCELANEA�Ml.trl

f+� -,
' "t I buidoffll dOI :Rádio.·iRG�C, A.+.. ,,o ; t IVâl" 1 'n;f%. � -,..-.�--�'�:+.--,..�,..- -,..- - - - - . - - - - - - � - -- . - ,,...� .. ,.. ,..- � :+. ,.. ,.. ,..-�-�-,..-,..-,..-,..-,.. .. ,..-�.-�-�

-

� : c Of. 'q'lLBII e .... !!lO.'"

t."�.�.�.�.+!.�.�.��.�:�:�:�:.._.:�:..:..:�:�:�:�:�:.._.:�:.._.:.._.:�:���.�.�.!!.�.�.�.�.�.���.".!!.�.".�.�•.__..�.�.".����.I) Rua CQl'lllerbeiro_� Matril

-O RECrr.AL DA ;PIANISTA CÉGA

'Iracema Dreyer, que na próxima :"t;gunda-feira, 19 do corrente, ren

!Jzará um magnífico recital de arte no Teatro Alvaro de Carvalho.
.

Aderbal Ramos da Silva, o qual tem proporciona") à nossa

do "tapete" a que acima 110S referi
mos, que vai assim sendo desfeito
a medida, que passa o cortêjo. Soh
o repicar de sinos e espocar de fó

gos voltam os fiéis a matriz, onde,
se desfaz a procissão, depois da
benção solene. A celebração deste
ano alcançou, sem duvida, integral
êxito.

'

Este grandioso festival representa uma homenagem que a distin

ta "virtuose" do 'teclado oferece aos Governos 9-0 Estado e do Muni;
cip ío e está sendo patrocinado pelo ilustre Governador do Estado Dr.

terra.

Sob tão elevado ,patrocínio é tratando-se de uma artista de excep-
PELOS CLDBES

'Clonais qualidades espirituais, cromos que a noitada de gala- da pró
.xima ,I'egun.da�feira IIe transforme _ em um :ardont�cimen\to artístíeo

;nédHo para Florianópolis. i

Iracema. Dreyer, com a falta de ym recurso tão poderoso e deci ..

sivo como é a vista, surpreende' o auditório com uma rara capacidade
-,

de interpretação impecável dos mais difíceis e maravilhosos
(' riados pelos grandes mestres do mundo dos sons.

mais intenso, alcançando nível in
vejável e tendendo a elevar-se ca,
da vez mais. Assim é que, nada me.

nos de três clubes que abrigam a

alta elite, reunem semanalmente os

seus associados em noitadas ele

.sern indecisões ou -apressamentos.
A sua concentração é tal quand., toca, que chega.se a -ter a impres-

-são de que a sua cegueira coopera na interpretação admirável da divi

na arte.

Eis o que nos está reservado para a noite do próximo dia 19 do TOME ...

,

'

;..�",,0/�:� e�.,I""
•..��'..• �NOT

_;.... '_, .

,

-corrente e, temos a certeza de que a platéia floríanopolitana, em uma

espontânea exteríorízaçã., de seu entusiasmo tributará à notavel artista

'(JS mais vibrantes e consagradores aplausos.
__.

Dois Iocomóvels, 150 cavalos, alta e
baixa. Marca "WOLFF", Alemã, ano fa

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

Idem dois geradores. alternado 23'*
\'olts, 50 ciclos, marca "SIMENS", 23001
volts próprio corrente longa distancIA.
em perfeito estado. Qua!quer Informaç(<J
Tra.vessa 24 de Maio 18 - ItaJal - 8;mF
ta Catarina.'

:_-" -

/
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o ESTADO-Quinta-feira, 15 de Junho de 1J5J
------------------------------------------------------------- ---------------------------------

..

/
..

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
AteDde, diàriameDte, DO Hospital de Culdad...

-

Dr. Lins Neves
t.......r da Maternidade e métlieo tio

Hospital de Caridade
c:::LlNlCA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

;JJklnóstico, contreleoe tratamento

;StpeCializado da gravídês, Di,taro
MM da adolellcência e da menupau

.. Pertubações menstruais, 1 ,��.

,aaçôe. e tumores do aparelho lIeni·
� femlnino;
:�raçõe. do atem, ovàrtoe, trem
:fiU. apelidice, hérnias, varbea, etc.

<Qrurgia plbtica do períneo (ru-
... )

-

'J,SSISTENCIA AO PARTO E OiE-
RAÇOES OBSTETRICAS

tJoençu glandulares, tiroide, ová·

,rioG, hípopíse, ete.)
;Jtaturbi08 uervoaoe - Esterilidade
- Regimes.
;«:Ooultório R. Joio Pinto, 7 - 'hI.
'UI1 l

Reaid.. R. 7 de Setembro - Edif.

,t":J;D.I e SouI(a - Tel. 84ft.

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI
<, Médicos

Cirurgia-Clfnica Geral-Partos

Serviço complete e especialisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de díagnõstíco-e tra

tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

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

Consultório: Rua Trajano, nO '1, 10 andlir - Edifício
do Montepio. .=..... ;

Horárto: Das 9 lis -12 horas - Dr. Mussi.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

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

Dr. Polydoro E. S. Thiago
l164Jeo • ,arteu.

..

;:��::::::eda- PlO-i
A.....• ·""'·_·oA·

Cfl'lJ'
·.....

Ó
.....

M"""·p"W'FÀ!l.QW'I�
.....

rm""'::"""'�
.....

Àe""":"W'''W'I-lÀ8
.....

�,....!���·
..

�ÇAs�:!oI'I:""'?��!""":""'�"'!!!ií�ÁHIAIoI"!"""�·
.�...�..;;!!!!",....."".....

.,........._"",........,

}Qe,ocaa dos órgãos Internos, _Jé.
cialmente do coração e vaso. INC:lNDIOS E TRANSPOR'l'ES

)�nças da tiroide e demai. g!u. Cifraa dô Balanço 4. '1844

dulas internas CAPITAL E RESERVAS •....•• ;....... Cr'

;Uniea e cirurgia de senhbt'llf _ ResJ)oDsabildades .. ; . . . .._.. • • • . . • . •. Cr'

_
Partos Receita .....• . •......•...• ,... Cr'

FISIOTERAPIA - ELECTRO CAR· Ativo.. .. CrI
DIOGRAFIA - f1ml'ABOLIS'�O Sinistros pagos D08 6ltimos tO anoa cce

BASAL Responsabilidades .... ,. .... .......•• Cr$
tORARIO DE. CONSULTAS: _ Diretores:

Diàriamente das 15 às 19 ho-

Dr. Newton d'Avila
.� geral - Doenças d. S..IlQ

ra. - Proetologia
El'etricidade Médiea

Consultório: Rua Vitor MeireIe. n.

• - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e 1 lar,
.. das 15 horas em diante

-

Residência: Rua Vida! Bamoe D.

• - Telefone t.4Z2.

Dr. Guerreiro da Fonseca
Espeeialista

lI'dleo - Efetivo do Hospital d.
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR-
, GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmídt, 99

Telefpne: 1.560
Consultas: Pela manhã no HOlloUal
Á tarde: Rua Yisconde de Ouro
Preto n. 2.

. Horário: Das 14 ás 17 horas.

Dr.Milton Simone Pelei,.
Clinica Cirurgica

lIolestias de Senhor••

CIRURGIA _ GERAL
Doa Secyiços dos Professores "Bene
tfeto Montenegro e Piragib� ·No

gueira (São Paulo)
Gon6ultas: Das 14 ás 17 horas
Raa - Fernando Machado, 10

Dr. M. S. Cávalcanti
ClliUca excln.l:nmente de er'.u...

Rua Saldanha lIariDlto, 1.
Tetefotu! V 117

.

BASE AEREA
Gompare_cimento

de cl;vis
Estão chamados a compare

cer á Base Aérea de FlorianÓ

polis, para tratar de assunto
de seu ínterêsse Os cidadãos
afiaíxo: Walmor Gomes Soares,
Osvaldo João Silveira, Wilson!
da Silva, Newton mnocencjo
Chaves de Souza, Luiz Manoel

_::::.:...:::;.;...;......,�3=-;il.d Cardoso; todos da clas_:� de
SEDE SOC'''L' 1932- Claudio .Gomes Jªrdim e

po�ro ALEGRE Jordeüno Vicente, ambos da

RUA VOLON ,'ÁRIOS DA PÀTRIA N.· 68,' 1.0 ANDAR I classe de 1933.
_

CAIXA POSTAI., 6eS • TELI;FONE 664Q • TELEGRAMAS: .PROTECTORA-

I
fERIDAS, REUMATISMO E

• • PLACAS SIFILITICAS

AgenCia Qer�1 par� 8ta. Catarina. Elixir de NpuueiraRua Febpe Schmldt, 22-Sob. M.dloacõo ouziUar DO tratom.Dt
Caixa Postal. 69 - Tel "Pi'ofectora" - FLORIANOPOLIS da ,11m.

ruo
CONSULTóRIO:

Rua Vitor MeirelelS n, li
Fone manual 1.70'

RESIDINCIA:
Avenida Trompows.lt1 n

Fone manual 781

80.900.�6,30
6.978.401.755,97

87.053,245,90
142.17.6.603,80
98.687.81Mo

78.7Slt40U06.2o

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carnlho, Dr. Franei.eo de Sá,
Anisio Mal!ll!lOrra, Dr. Joaquim Barreto de Aratjo fJ Jos' Abreu.

� -.-.-.-&-_-_-_-.
- -_,._."_

-

..
- .._._�-- ----_ --_.•..,,,.-w--..-- --..

- _•••orA-a _ W ...
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i
!
j
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I
!
í

i
!
;
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Agora, Sim!
,/

7

"Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GF;RAL - ALTA CI·
RURGA - MOL�STIAS n. 8..

NHORAS - PARTOS
"onaado pela Faculdade eh Ke4I·

lItiIa eh UaI",enldade de 810 Paulo,
ende foi .elietente por Tirloa __ do
Serriço Cir6rgjc9 do Prof. Alltl.

CeftIIã :Reli
Clrarei. do eBtllDUlll'o • TIu 11",,1&·

(
rea, Inte.tinoe del,ado • creilõ, tIriI·

de, rlDI, pró.tata, bexiga, atera,
a""rlOl e trompal. Varicocelo, �
,- ceie, Tarizea e hernu.

em.lultlla: nal J 'I 5 horu, Il na
Felipe Schmidt, 21 (.ltOI da ca..

Paraiao). Telef. 1,598·
lIuidéncia: Rua !;8te....1 ]ualor. 170;

Tele!. M. j64 _..."!

Dr. A. Santae'la
(Pormado pela· paculdade Na>'!l�
Dal de Medicina da Universidade

·110 BrasD)
l16dico por· concurso da .A.ss1st6n·
ela • Psicopatas. do Distrito

. pederal
h·lnterno de Hospital· Psiquti
trico e ManicOmio Jud1c1Ar1o

da oapital Pederal
h-Interno da Santa Oasa de MI·

Ber1córd1a do Rio de Janeiro
OLtNIOA :au:nrOA - DOilNQ.A8

NERVOSAS
Oonsulttlrlo: Bd1f!cio Amêlla

.eto - 8aja I .
Residência :

Avenida Rio Branco, 144
Das UI u 18 bar..

Telefone:
Oonsultór10 - 1.JGã.
Residência - 1.305.

Pedidos comRepresentante
Para Santa Catarina
if· DORIVAL S. LINO

'1
Ediíícío IPASE - 2. andar

Caixa Postal 260
Florianópolis - S. Catarina

i
_

NEGOCIO URGENTE
Vende-se um Nash,' modêlo

49, com 9.500 kilometros, com
pletamente, equipado; por ".j

,

Cr$ 90.000;00.; .

Tratar com Delambert, prín
cípío da reta dos Barreiros.

..

"VIRCiEM iESPECIAlIDADEIl
CJA,WE-TZEL INDUSTRIA.L-JOINVfLL�

TOR�N A RI1í1PA BR.ANQUIS�;MA.
- IIô!!IIIl_,;;;;;;�_..... -- -_""""- -------.....-�.;....-�,..--.----............--""""'.....-..""""--_......:...-.....�.ü;� ...;�'-�

Dr. MárioWendh.usen
clIlai.. médica de adultoa • erlUCU
'Oollm.l.tórto - Rua João PInto l'

Telef. H. 76'
•

Coaaulta du 4 'I .6 lIorií
lteIIdincia: ..di,. SellaYt .. II..

Te1ef�' .11

Tronlportes reg1Alores de cargo fj

SÃO FRANCISVO no lut. para NOVA fORI
�..._ lnformQ�õe. como. AiJ8nt.. .

Florien6polil - Carlos HoepckeS/A - CI- Tel�tone 1.212 ( Ead. tele",
.São FrancilCo do Sul--Carlo� Hoepcke S/A -Cl- Telelone 6 \fOJR'�MACK

/

Dr. Paulo Fontes
CIlDJco e operadJll'

c.....ultório: Rua Vlto� lI..riJoj, ...
Telefoae: 1.405

c:-uJtü dU 10 ii .1:11 • til lt li
13 !In. JlealdhCla: Rua B1�

U. - TelofCl1le: 1.621

o ·81))10

------- .
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Ação Social Catarinense
Eicam convidndos todos os membros do 'Conselho para a reunião

que deverá realizar-se dia 15 d o corrente, às 20 horas, à praça 15

de Novembro n? 20 - 2° andar (Redação de "O Estado").
João José C. Medeiros - Presidente

FLORI AMOPOLlS -., de Junho J� 1950

TEA TRO
I

...E os espetáculos continuam
por Sálvio de Oliveira

"Chegou o General da Banda", a quarta revista monLda P01' MES
QUITINHA .na sua temporada em Florianópolis, agradou.

Como nas anteriores, houve um desfile de boas músicas e' quadro,
humorístioos, embelezados por um conjunto de "girls" vestidas com

imo e elegância. Com um afinado corno de "boys", cantam e dansam
muito bem.

Es-sas, as qualidades das revistas a que temos assistido e sem as

quais não suosístãria o gênero musicado.

Jl\1ESQUITINHA soube organizar seu elenco, de modo a poder apre;
sentar às platéias do interior um repertório bastante agradável, COES'

tante de originais que, na maioria, permaneceram por mais de ,!_Qis
mes-es nos teatros da Cinelândia -e da Praça Tiradentes no Rio.

Cercou-se de "estrelas" como NATARA NEY, CARLOS GIL, LENA
et SEVIL, JULIIMAR e de um número bastante grande de bons colabo

radores como ODETE MARQUES, TELMO FARIA, PERPIDTUO SIi..VA.

C'onstará' de vinte e
•

cinco
...

perguntas o proximo
_

cen
As respostas obtidas, através de traâução numerica, representarão o retra.
fiel do povo brasileiro, com suas prinCipais caracteristicas.

A atual população do Brasil es; põe ter? 11 - Religião; 12 - Esta-' Na ocupação ,prinCil1a�
tá estimada em 50 milhões de h�- do civil; 13 - Que língua fala ha- gado, empregador, trabalha
bitantes. A cada uma dessas pes- bitualmente no lar com as pessoas sua própria' conta ou como m

sôas serão feitas em julho próxi- da família? 14 ___: Sabe ler e esore, bro de família ? 22 - Se t
mo, 25 perguntas, através do Bo- ver? 15 - Qual o curso que con- alguma ocupação suplement
letim do Censo Demográfico. As cluiu com aprovação? 16 - Qual qual é? 23 - Se tem alguma o

respostas obtidas, em tradução nu-
,

o gráu - elementar, médio ou su- pação suplementar,
méríca, representarão um- retrato per ior - do curso declarado no

fiel do povo brasileiro, com suas quesito anterior? 17 - Se íníerrom
caracterísücas biológicas' e so- peu ou frequenta algum curso,
ciais. Ao mesmo 'tempo, reepon, indique a sua espécie e a últí
dendo aos quesitos, estará cada um ma série em que foi aprovado;
traçando, para conhecimento 'j;iró_ 18 - Qual o emprego cargo
prio e exclusivo, a ficha de sua in- função, oficio, profissão 'Oll�ati-,
dividuolidade, coisa que talvez vidade que exerce COIUO ocupa-
nunca haja pensado em fazer. Cão principal; 20 - Onde exer, verá responder cada habitanle
'Mas, que perguntas irão ser fei- ce a .ocupação princiipal? 21' -I Brasil, em julho próximo.

tas a cada habitante do país, em ..

julho próximo.? El-Ias, no texto 1

do Boletim de Família: 1 - Pre- Par'I'I-do Soel·al Democra'11·'enome, ou nome própsío ou de ha,
tismo; 2 - Sexo ; 3_- Condição
no domicílio, em relação ao chefe (Se "8- d S t C t

·

)da-f'amtlia, ou condição de recen- C" O· e aD a ' a BriDa
seado no domicílio; 4 - Se é mo'

radar do domicílío, e está ausen

te, em que Unidade da Federação
ou País estrangeiro se encontra?
5 - Se não é morador do domicí
lio, e está presente, em que Uni
dade da Federação ou país es

trangeiro reside? 6 - Onde nas,
ceu? 7 - É brasileiro nato, natu
ralizado Ibrasileiro, ou estrangeiro?
8 - Côr; 9 - Data do nascimento;
10 - Se não sabe a data "do nasci-

Tôdas as noites, êsse conjunto, astros e coadjuvantes, nos mais

JOÃO MARTINS, AUGUSTO ANIBAL, RODOLFO CARVALHO e outros. mento, quantos anos de idade su-

tI'\.!'4_-_-_._- -_-_._-_.__.-...._-_-_._-_-_-_-_-_.�

Louv�v�1 _ _ Teatro Mesquitinhamuito entusiasmado e em pequeno número, numa demonstraçã., de bom ' IDIClaflVa H
.

, 1 M ití h
.

senso profissional, o que nos provoca, a nós que gostamos de teatro, Já não é mais possível âes- oje, a preços populares, esqui In a e sua ÇI8
sentimentos de admiração � vontade de aplaudir sempre e mais, conhecer-se o fenômeno do des-

de Revistas, levarão á cena «Tudo é, Brasil».
matümenib desordenado e corn- Afim de' que tôda a população possa acorrer ao Teatro Alvaro d
prometedor. Carvalho, onde a temporada de Mesquitinha tem alraido numer

O Gouêrno de Santa: Catarina, público, será encenada, hoje, a preços populares de Cr$ 20,00 e ...

sentindo o problema em tôdas e

em cada uma daJS suas funestas
Cr$ 10,00, a famosa fantasia em 2 atos e 24 quadros de Luiz Peix�1

consequências, tratou. de coibi. (! O. Bastos : TUDO É BRASIL.
-

'as, procurando, mediante Acôrdo As atrações de hoje são as seguintes: Carlos Gil, o consagra
com a União Federal, estabelecer Imitador do belo sexo; Lena e Sevil, bailarinos
no Estado campo propicio aos trtr
bailios dJe conservação e renova

ção das nossas florestas.
De salientar-se é o esfôrço do

responsável por ésie Serviço, o

Engenheiro Agrônomo José Carlos
de Mattos Horta Barbosa, cuja ca.

pacidade e compreensão, teem va.

tido providências de relevante al

cance no setor das atividades a

que se dedica.
4. par dos múltiplos acordos que

vem firmando com municipaiida;
ües e particulares, para o efeito do

veflorestomento das nossas terras,
o Serviço Florestal vern influindo
perante os Gooérnos Municipais,

1 n no sentido de que tambem as Ptie-

59 feituras se integrem no plano da

152 defesa florestal.
Cabe aqui, em testemunho da

alegação, significar a medida le-
Vice-Campeãct, .....• .. Germano Berkenbrock (/islativa de. Câmara Municipal de

Campeão Individual : Granja -Saira, do Abrigo de Menores I Campo Alegre que, em sintonia

Aves que concorreram: Z com os desejos do Prefeito Adolf'f)
Galinhas: Leghorn Branca, Leghorn Perdiz, Plymouth ROCl, Bar;,1 Paulo Herbst, criou, pela lei nO

-

j
28, de 10 de maio 'último, o Par-

�ada, Plymouth Rock Amarela, Plymouth Rock Branc,a, R�de
Islan I

que Florestal do Município.
Ses, New Hampshire, Light ,Sussex, Minorca Preta, �i�n Negr� d

Le� \anteriol: da mesma edilütaàe
Tersey, Bántam Branca, Bantam Perdiz e algumas varIedade C3 Co - criara o cargo da Agente Flores

batentes. tal, remunerado pelos cofJ'es mu.

nicipa{s.
Campo Alegre, destarte, dá aos

demais municípios catarinenses.
um exemplo cllja multiplicação é
uma necessidade altamente s'enti�
da :: pI'oftmdamel1t; desejada.

diferentes tipos e papeis, empregam-se com entusiasmo e sincerída

Ú ao desempenho de seus papeis, mesmo diante de um público não

Assim, na récita de ontem, tivemos o gôsto de apreciar outras no

taveis criações de MESQUITINHA, CARLOS GIL, NATARA NEY, JU-

LiMAR, LENA et SEVIL, �Ef\;P:eroO SILVA, com a sua caricatura de

Getúlio. Aplaudimos, ainda, TELMO e JüÃO MARTINS, nas cenas

cómicas; 'ODETE MARQUES, OT.A!CILIO, "girls, e./ "boys", nos baila
,

dos e números cantados.

CARLOS GIL, na' "Menina da Sanfona" e na imitação de Ester

Fernandez (SANTA), repete seus sucessos, que se contam pelos núme-

f OS que apresenta.
Mais urna' v-ez, gostamos.
• • • 1.' os espetáculos continuam.

Fpolis, 14 de jimho de 1950

1II!::.1:r':l.' � -r
-

'1' ,

l�g·...!.r,

o apareceu na XVIII Ex
posição Avícela

\ '

que

Devendo realizar-se no mês de julho próximo a XIX Exposição da

fociedade Catartnense de Avicultura, noticiamos, hoje, alguns dados da

1i.YJjII, r-ealizada em 1949, aliás bem expressiéos :

"Númer-o de expositores .

Numero de gaiolas 'ocupadas ' •........... :
.

'Número de aves expostas .

Campeão da Exposição : Granja Saira, do A'brigo de Menores.

Marrecos: Pekim Branco, Corredor Indiano Brarico, Corr,�,t(lr Tn·

niano Oveiro.

Patos: Cdolo I
Gansos: Emden

pel'ÚS: Mamouth Bron�eade>".
----------------:----------=----_'--'----

PARA fERIDAS,
ECZEMAS.
I N F l A M A ç O E S,
COCJ'RAS,
'F R � E I R A S,
E 5 P I N H A 51, E TC_

----------------------------------------�-----------------------------------/

se de atividade r exerce? 24
Se teve filhos, declare quan
incluindo os, que nasceram In

tos; 25 - Dos filhos que

quantos se acham vivos na d
do censo?

Convenção Esta'dual
Devendo realizar-se no dia 3 de outubro do corrente ano

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

forma do artigo 2-1 dos Estatutos, os representantes federuis'
e estaduais pertencentes ao POJ'Udo e os diretórios munici-'

-,
pais para, em convenção, nesta Capital, nos dias 24 e 25
do corrente, escolh.erem Q candidato do Partido àquele

junho próximo, escolherem o' candidato do Partido àquele'
cargo e deliberarem. sôbre assuntos outros de alta relevância
partidária.

-Florianõpotis, 3 de junho de 4950.
Celso Ramos - Presidente da COmissão Executiva.

gusto Anibal, Julimar e outras.
Natara Ney, cantora de mérito, apresentará

canções populares e românticas arre'batando, como nas noites anl

r íores, os merecidos aplausos da platéia .

-

O cidadão Sebastião, dir-etor da Região Serrana, supe,

rou - confessemos nostalgicamente - o seu colega da Cida
de de Blumenau.l Se eu o apert., por aqui, êle es-correga do.

assunto e cai fora .. � Dá sua corrtdínha e volta! Mas quando
vem, vem com outros modos.

Viram-no, ontem, pelo Diário? Há dias o inlustrado pl
mitivo acusava-me de descaso e desamor pela terra natal,
tentando impingir aos incautos: que êle era o bom e eu o

mau laieano, Esquecía-se, entretanto, que nessa empreitada
a sua lógica levoluira apenas para o avest,ruz, trocando os

'pélos pelas penas ... É que êle, o bom"lajenno; fêra dos úni-

cos no Estado a vir·a público confessaI' as' suas infinitas ale-

rg'!'ias pelo fato doe um lajeemo não ser indicado à presidéU'
cia da República! N-eguei-lhe"por isso; autoridade poca ta

char-me -d'e mau lajeano. O Diãr..io, de ontelll, agazalhou-Ihe'
a resposta:,o diretor da Região acha que tem autoridade p�ra
oombate'!' o 'sr. Ner,êu Ramos! O assimto, como se vé, era

outro.! O cidadão desertou pela janela dos fundos ... É sem-

pre assim!.
- Mas, qual,quer que s'eja o tema,- hoje e amflJnhã, daremos

revide ao incrivel polemiSta, de cuja pena saiu bntem a afir_

mação de que, 'combatôndo a' candidatura de um Jajeano.,
''Prestaria ao candidato maiores serviços q,ue seus ,coueligío"
nários, confinados dentro de regiohaIitõmo exaltado.

Aí está, escrita e assinada v'elo diretor da Região Serraria,

a confis,ião d'e que a súa pena, quando apliQada contra alg'Jén1,
ao revés de atingir a finalidade, vira de sentido e significa
aplausos e serviços ainda maiores do que aqueles que os cor-

ft',eligionários do atacado lhe poderiam prestar.
Nós já s-;Ibiamos diss.o! O sr. Romeu Sebastião

muito g'entil em confessáJoY

Neves fo.i

\
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