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O' preclaro Vice-presidente da.

estará presente
,

a Convençãa
ReptíbJicn,
Estadual do - P.S_D.

SI",...

...

queu· �s
� �"�-rl!: '.

.'

amanhã e no

cor! e ate, discurso na sessao
I

do prenunciará importante
25 (domirgo), ás 20 horas, no TEATRO RITZ, em

o candidate psssedista
Aderbal

dia 25
(lI "�,

solene
t

de

proclama do
do

qual
,

sera
,

a

sr. Ramos damental

a

-

sucessao governa-

- ,\

O H b' B b R d - RIO, 22 (V.A.) - De acôrdo
er anQ « ar osa o flgueS», com. ,o regimento da Camara, .0

deu inicio fi cons truvão da sua séde ::\�;:;� ��(��;lÇaa�:��o d��t�:�;l�e�:�
ITAJAÍ, 22 - (Do Correspon

j
E que tendo a, referida entldn-

para rece]J�mento das emendas duo

dente) - Ao lado do novo Pôsto de botanica recebido, não há mui, rante as alto sess?es. ,

de Saude desta cidade, em terre, to, .paiüe da subvenção que lhe Ess.e prazo .terll11l10u e ao. proletJ
no doado pela Prefeitura Munici., .oí destinada pelo Governo Fa,_1 de lei de l;lelOs da RepublIca para

"

11951 I -2 elementos de projeção na sociedade local, chegaram ontem 1;. nossa
pal, vem ele ser iniciada a cons rleral, islo é, CrS 150.000,00, o seu

' os par. amentos das diversas
trução da sede do Herbário "Bar I

. bancadas ofereçeram cinco mil e Capltal 'JS senhores Frederico Poy Filho, Prefeito Municipal, Leo-

bosa .I1!odrigu.es": que se:á mais, presidente Revdo. Padre RaU!inll! �Iuatroc:�tos e" dezenovs �men{r�s. jYtÍdo KIein, Arnildo Ko Freitag, Edmundo Luersen, Ataide de Aze;
um 1lJ.;rdo edif'icio ele dou pavi, ROj1tz, providendkni accrtadumen I -� matell�. passou ag�ra a Cornis., vedo Barreto, Eugenio Dor l, e Edvino Von Borstel, afim de repre
mentes e enriquecer o nosso pa, le o inicio das obras, as quais já. S?� de FlIlan�as, a fim de elas- sentarem o Diretoria daquele Município na Convenção Estadual do
tri

, . sificar a materra e fazerrnnoruo. vem tendo normal andamento. '

. _

a CODSp-
Partido, a realizar-se nos dias 24 e 25 do corrente.. quente publIcaçao em avulso espe,

1 222 5OO OOO d I
cial , Apresentamos aos ilustres convencionais votos de feliz estada

, .• O ares pata a .
nesta Capital.

;,���!!��zÇ�s?,) d�,l���!,!!,O'ãO�!i�i!��,n" 11�;�'�2�v.��n�!�"�v!�� Ani���'-s-á-r-iO-_d-.�-.instalação-do--Presidente Truman vem de

SOh"j se.
melhantes as _do prunerr., ano

I h bi lit
-

". Territérín de R,·o Branco;1 I',·
a 1 I açao par a recenseadores .

c. ar ao uorigr esso que autor-ize a do programa, 1950. As novas S'Ü Ii d st
'

.

verba de 1.222.500.000 dólares licitações incluem 1 bilhão par�
rea rza as ne:,. a cap ítal, concor, RIO, 22 (V.A.) - Completou

on�1
periodo foram os srs. Garcez .dos

'

á' rcram onze mil e cem candidatos .

a rea do Atlantico Norte: '1"0 D
. tem

6.
anos

de.
instalação do Ter Rios, Paulo da

Silv.eira,
Felix AI..

.

" ,'" estes, foram aprovados dois '}para o segundo ano do Programa milhões para a Grécia e a Tur- d
.

rm
ves de Araujo, Clovis Nova da Cos

d D f ..•. .' e uzentos candidatos, corn a no, rítõrío Federal d Rio Brancoe e esa e Assistência Mutuas. qrua ; 27.500.000 para o Iran as [
..

d
., e:t

, ta e Miguel Ximenes de Melo, seD.
A b· ....

,a mllllma . e setenla para pre .

d 13 d t b d 19"3s ver as especifi.cas para o FIlIpInas e a Coréa' (' 75 milhões .'
- cna o a e se em 1'0 e' '!. do este ultirrw o atual ocupante

f·
, ," encherem as mil e OItocentas vaafiO mal de 1951, a começar em para a area geral da China. Seus governaQ_ore,s durante 'esse daquele alto cargo_ �

_______,________
gas existentes_

------- ---,-_.

. O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

rn,rtetártcp e D. Gerentel SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA. RA.MOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

Ano XXXVI -,--fi;lanÓPCIiS-� se����.����-,--�[��
a Inglaterra faz negócios com a Rússia

Segundo as mesmas estatísticas,
LO�DnES, 22 (V.A.) - As es-, As estatisticas do Ministéri o do

aumenton também o comércio en,
talísücas oficiais dizem que, com Comércio revelam que nos quatro ire a Inglaterra e a P?ll)l)ia c 'I'che
guerra Ir-ia ou sem ela, o fato é prímeí ros meses dêste ano a In,

coslováquia, mas, IJ0r outro lado,
que a Inglaterra e a União Sovié li., glnterra comprou à Rússia quatro diminuiu muito o intercâmbio (;0111
ca aumentaram seu intercâmbio vezes mais que em igual período a Rumãnía, Hungria e Bulgária.
comercial em 300 por cento, rela' do ano passado e exportou para O Ministério do Comercio indi-
tivamenle ao ano passado: a União Soviética um têrço mais ..

cou que a Rússia modificou sensi;
velrnent e suas fálicas comcrciais:
está comprando agora .maís ma

térias primas ela área elo esterli
no, se hem que suas principais
importações continuem a ser ma;

quinário britânico"
I

Crtecão da Comissão de Ener-
, ..,

gia Elétrica do Estado
o Coneruador do Estado remeteu

PI'njet7. de lei criando a Comissão ú'e Energia Elétrica do Estado, O
_ "";'-<�t�-rO! etatsoradô por 1,IJ/ta comissr/l) ,Llp técnicos e reprc ;
senturües de diversas grandes empresas lcaiizadas nc Estado, que co'

laboraram t:om os técnicos da Secretaria de Viação e Obras Publicas
a convite Lia aooérno do Estado.

�"��'�)o()""()�('-"()_

5.419 emendas
recebeu o projeto

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

j Convenção Ordinária do· Partido
.

Social Democrático
(Secção de, Santa Catarina)

Objetivo: Escolha do candidato a
Governador do Estado

Dia 24: Local: Séde do Partido
Hora: 17 horas
Ordem do dia: Reconhe
cimento de poderes

Dia 25: Local: Teatro Ritz
Hora: 10 buros
Ordem do dia: Escolha do
candidato ti Governador
do Estado
Local: Teatro Hitz

.

Hora: 20 horas: Encerra
mt3Jlto da Vonvenção.

I

Os reoresentantes de Piratuba ao
•

conclava do P. S. D.
Procedentes de Plratuha, onde são prestigiosos políticos dó PSD

A extinção do horá
rio único n08 bancos

RTO, 22 (V.A.) - Mompanha
do de uma delegação de sua elas.
se seguiu ontem para &ia Paulo
o presiden[,e do Sindicato dos Ban.
carias desta capiLal, para pctrtici·
.par de uma reunião de entidade
congenere dali visando o examu

da extinção do horário unico nos

�anoos, visto alguns banqueiros
pretenderem restabelecer o hOt"i. Jrio de (�ois turnos. '

�

INELE81VEIS OS COMANDANTES
DE ZONAS MILIT4RES

RIO, 2.2 (V. _,I..) - O Tribunal Superior Eleitoral
resolveu ontem e,m sessão considerar illelegiveis os co.

.

'liumduntes das zonas milila'l'es calldidatos a cargos ICleti_
vo.�, em face da consulta que lhe foi feita pelo Minislerin
dn Justiç« e sobre o qual faloll o sr. Plinio Travassos,
pl'ocllraelor geral da Republica. Os comandantes das zoo

]las po(�e1'ã?, entretanto, concorrei' ás eleições se se afas
tarem dfl{initivamenle de suas {unções três meses an

tes do pleito.

Não há incompatibilidade
RIO,22 (V.A.) - O PSD" cm cOTl3uIta formulada �VJ Tri

bunal ,Superior Eleitoral, indagou se havià incompatibm
dade para o vice_llresiclente da Republica, candid<>Jal"se

ao Congresso Nacional_
.

A matel'ia foi relatada na sessão àe ontem, pel-o rr,i

nisll'o Ribeir J da Gosta, resolycndo o Tdtaual r<3spÜ'nder
que não h'í nenhuma incompatibilidade, caso Hão tenba

o vicc-presidente exercido as funções de presidente da Re

publica, nOs três meses anleriores às eleições a que pre.
tenda concorrer.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o E�TADO--Soxta-feira, 23 de Junho fie 1J5J

t.la·.,· 1'••1$ ex.va'
24 - SABADO - TRADICIONAL BAILE JOANINO-,- CASAMENTO SINHô ZÉ ROSA COM SINHA JOANA- DANÇA DA GOSTOSA QUADRILHA - DANÇA DA
RATOEIRA - APRESENTAÇ.{O DE UM GRANDESANFONISTA. BOITE DA COLINA - DEVERA FUNCIONAR EM DUAS NOITES, PRÉVIAMENTE ANUNCIAD"

AS E SEMPRE. APRESENTANDO G,RANDES 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.

\ -1;';'"'\7
S

.....
intomas que revelam

m�u ;�:�1;�i���;Ê:��t���!� j
1

o fdlgadO e um. orgao trado e extratos de vegetais, cientificamenteQue esem�nha impor- dosados. HEPATINA N. S. DA PENHA
�

,

! tantes funçoes no orga- age beneficamente em todos os casos.- �.. rusmo. M�lltas vezes,. exi- de dispepsias gastro-intestinais e de _

A
.

tã �lmos dele um esforço demasiado. angio-coli.cistites.mges ao de alimentos gordurosos emuito condi.
.PI"P�"''''�.......mentados, o abuso_ do alcool e do fumo. sobre-

. carregam suas funçoes",

·1

do mundo o P-RECEITO. no 011Nos bastidores
-------------------------------------------

Formule Eccnêmíco
Mais dinheiro, mais imigrantes 1 o futuro do Brasil. White afirma

e mais visão do futuro em matéri; que. virá o dia em que a nação hra,
as fiscal e de crédito - eis a Iór- sileira será uma das g-randes po
mula para que a economia hrasi Lências econômicas do mundo.
Jeira avance em ritmo de propul, "Mas a questão - salienta White
são o jacto. - está em saber si esta posição
É claro que o Brasil está progre- econômica pode ser alcançada em

dindo econômicamente. Mas na 0-' um período mais curto de tem

pinião de um técnico em assuntos po.. ."

econômicos, poderia progredir Quanto a fórmula de mais di.
muito mais Iige iro si adotasse as

I
uheíro, 'mais, imigrantes e mais

três sugestões acima.

I'
visão do futuro em matérias fiscal

O técnico que assim fala é um e de crédito, White recorda fJUC
dos consultores econômicos do !'((;', está simplificando muito. -

vêrno norte·americano. Chama-se i Mas êsses são os três elementos
Ivan B. White e especializou.se em básicos 'pam que o Brasil' obte
assuntos latino-americanos. nha um progresso econômico ul,
White é um norte·americano que Lra_rápido.

entende a América Latina. Enteu;. Mais dinheiro significa atrair
de-a tão bem que observa: maiores capitais estrangeiros.

"Jt perigoso generalizar quando

I
Mais imigrantes significa impor'

se fala ele países latino-ameríoa, tal' vários milhares ele trabalha-
nos". elores por ano.

p
-

White acrescenta que não é pos- Quanto as questões fiscais e de! errtctpaçãe
sível confundir o Brasil com ne, credito, White diz textualmente: I HEITOR P_-\.SSERINO
nhurna outra república latino ame "O problema está em decidir, e

ricana. com os olhos no futuro, si os oh, EMILIA. T. de SOUZA PASSEH1NO
O Brasil - pensa White - 'me- jetivos de crescimento econõrnícb participam aos seus parentes e

rece atenção especial porque a a
-

e ele melhor nível de vida justifi- pessoas de suas relações o nasci
mizade entre !brasileiros e norte

I
carn um esfôrço nacional que, no menta de sua 'filha

americanos é também uma coisa 1110\n�ell1to, pode ter desagradável VERA LAETICIAE,
espe-cial, uma tradição demonstra- repercussão no corpo polifico do ocorrido na Casa de Sande São
da. país". Sebastião em 21-6-950.
Na opinião de White, o progres.

50 econômico do Brasil já é um

Jacto .

.

"

"A expansão industr-ial do Bra
síl - diz êle - particularmente
nas áreas de São Paulo e elo Dis

trito Federa I, é impressionante.
"O ritmo da construção civil, e,

difícios de apartamentos e de es

erítóríos, tem sido intenso e conti

nuo durante OS últimos 10 anos.

"Houve - prossegue Wh ite

uma melhora subsLancial no co.

mércio exterior elo Brasil ...
"O Brasil está agora empenhado

num encorajador programa de ele

lriHcação" ...
Jnfelizmente, porém, existem

algumas falhas neste quadro.
White recorda que a agricultura'

brasileira está quasi parada'. ---__;-----------------------:-----

Outra deficiência é a dos trans

portes.
"A conclusão - diz White é

que o progresso econômico do Bra,

síl, durante os últimos 10' anos
tem sido encorajador mas acres

cimento foi desparelho e sem equi. A Serraria Delambert, avisa a sua distinta Iregue-
Iíbrio". sía, que a partir de 1° de Julho, O preço da lenha desta
Não 'é'.possivel. fel' dúvidas . sôbre. serraria, passará a ser de Cr$ 90,00 o metro cubico.

Procure dispensar aos doentes Publicada a presente Lei na Diretoria de Administração, aos vinfe
mentais rt consideração de que e elois dias do mês de maio do ano de mil novecentos e cincoenta,
éles necessitam. - SNBS.

DOENTES E NÃO "POSSRSSOS'

Por AI Neto

. Já se f'oí o tempo em que os

doentes mentais eram [ulgados
criaturns estranhas, "possuidas '

por entidades misteriosas ou dia
bólicas. Atualmente são considera
dos doentes que precisam doí' mais I
aten tos cuidados médicos e sociais

Ptefeitura Municipol
Florianapolis

A V � S O
A PREFEITUHA MUNICIPAL avisa, a quem interessar+possa- que

está recebendo, durante o mês em curso, independentemente da mulll1
, legal, os impôstos, taxas e emolumentos em atrazo, de conformidad�
com a Lei

-

n. 42, de 22 de maio p. passado, abaixo transcrita:'
LEI N. 42

Concede moratória.

-0-'

MAU·TEMPO
NÃO SAIA NUNCA

sem uma 1010 de

O Povo de Florianópolis, por seus representan tes, decreta e-_
eu sanciono a seciono a seguinte Lei:

Art. 1() - Aos devedores do Município, inscritos em Divida Ativl"
até 31 de dezembro de 1949, é assegurad., o direito de liquidarem se' "

débitos, até 30 de junho do corrente ano, independentemente do paga
mento das multas acrescidas, cujo cancelamento será feito na ocasião, ..

autornàticamente, pela repar-tição competente.
Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data da sua )Jublíca.ç5;o",

revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Florianópolis, 22 de maio de 1950.

(As . .) Adalberto 'I'olentíno de Carvalho

PREFEIT.o MUNICIPAL
Manuel F(erreira de Melo

SECRETÁIUO GERAL

; (O REGULADOR VIEIRA)
�' A :mulher evitará dores
ALIVlA AS CóLICAS UTERJNAS

Emprega-se com vantagem para

,combater as Flores Brancas, Cóli

! cas Uterinas, Menstruaes e ap "s o

1 parto, e Dores nos ovários.

, É poderoso calmante e Regula-
i.. dor por excelência.
, "'LUXO SEDATINA, pela sua com

pOIurovada eficacia é receitada
médicos ilustres.

E FLUXO SEDATINA encontra-se emfi:;

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELECi4NCIA 7

toda parte.

SERRARIA
_

DELAMBERT

PROCURE.A

Alfaiataria Mello
,
"

�J
;,

A V I S o

Rue Pehppe Sebmidt 48 j

Irmandade dos Senhor Jesus do
Pasoss e' Hospital de Caridade

- Edital de Fornecimento
De orderli <la Mesa i':I.dminl:stratiy"," "'" �..:.__�} .1.<1-. -L-,

nhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, dest� capitalf'
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 O�·

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

Consistório em Florianópolis, 5 de junho de 1950.
Luiz S. B. Trindade - Secretário.

-----------------------��------------------------

- ._- ------------------

A V I S O
'Aviso aos meus amigos e clientes que reabri meu Ga-'

binete .Dentário a rua Tenente Silveira, D. 29, sala I:
O consnltério esta aparelhado para atender todos os

casos da clínica dentária.
-

,

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

AR! MACHADO
Cirurgião Dintista

I "A' 0.,.,.,.·AI.'
,.,.. Fabr�:��:'���·i;i!��_uldore. dag _iameadas .

oon.

-, .
71'11 f.cgõ•• -DISTINTA- • RIVET.\POIIU. um Cltan"

,

d. ,ol'tlm.nto d. oa.emira.. flucado. " briol

"
'

bani • bal'Clto.� algodõn. 'mol'inl o Gylam.ntol
para .Uàlat... qUI j reoeb. dh>.tamlntl dai

lI.ulbore. Iclbl'lcal: A Oala "A CAPITAL- .homo G ·oflt.ragl!o deli enro; Com.rol.at•• do lnt..lol na "'R_tido d.:lh� feu.rem. 'liDI
vl.ltcs ante. de efetuClrlm lu.al Gompl'tlMl MATRIZ .m Flol'Ian6pollll :J FILIAIS ora BlllmlnClu�'" Laje.. �
- -- ri 4AN 4

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida 80cial
, A�IVERSAHJO

I
FALECI'i\!lJ1JNTOS

Pld1)io.José Almeida
'

llEJNOLDO STEBEHT
É de intenso júbilo a data de 110. 1 Ocorr-eu no dia- 20 do corrente,

-Ie para o feliz lar do nosso distin em Blurnenau, onde residia 11a mui.

"lo co nterr-ãneo s r. Celso Almeida, tos anos, o falecimento do sr. Rei

operoso e competente Fiscal da noldo Siebert, pessoa muitissimo
Fazend:a, Estadual e de sua digna estimada nos circulas sociais poli
»spôsa d. Maria. Almeida, pois as- Iicos e comerciais' daquela cidade.
sinala mais um aniversário do Reinoldo Siebel'L, com probidade
lulcligeule garoto Flãvio-José, fi. e justiça, exerceu varíos cargos
'Ih inl:o. do benquisto casal. ,i publicas, e a morte veio encontra,

, Flávio-José que, hoje, complef.a lo no de sub-delegado de policia,
,o seu 8° aniversár-io, cursá com cargo que muito dignificou,
:poas notas o GrUDO Escolar "Sil- O extinto era membro destacado
veira doe Souza ", onde COI] la com do diretorio do PSD.
inúmeras amizades, receberá, po..' Seu sepultamento se realizou no

risse, na residência de seus pais, dia seguinte com enorme acampa
:(1 rua Ferreira L�ma, todos os amí , nbamento.

gllinh03'e rarnüíares que irão cnm', A' familia enlutada, enviamos
primenlá-Io, orercccndo.Ihes uma, nossas condolencias ..
rnesa de doces e refrigerantes. IAo meuino aniversariante bem, Dr A rv Barocomo a' seus progenitores O'i nos-I • II
-sos cumpr-imentos. I Está nesta capital o ,SI'. dr. Ary
menau, é diretor-presidente (la Cia. [faro, quimico-industr ial, diretor

Jensen. Agrtcult ma Indus LJ"ia e
�I08 "Produtos Suc-Fruti", de Curi-

Comércio. I
tiba.

'Ao distinto casal Jensen, "O ES .

S.s. está distribl�indo em nO,ssa
'TADO" cumprimenta jubilosamen_

CIdade os produtos de sua fabr-ica-

SI.". A doacir Sclcmidt I
Cão, Suc-Fruí.í, à base de extrato

Ocorr-e, hoje, o an iversár-lo nata, nl�tural de frutas, vitamina C é

tieio elo se. Adoacir Schm idt, che I tl1dr�LO
- ele carbono: sendo� pois,

fe das oficinas do "Estabeleci- pe.lo� elementos que o compoe, um

menta Gráfico Brasil". I alimento completo e saboros-o,

Sr . .João Carlos de Cam-pos I,
Ao ?istinl:o visitanta os noss�s

'I'ranscorre e ta I t
. cumpruneutos com valos de f'eliz

c " ,n s c a a, o a Il l, , ,

versário natalício do sr . João Cal' i
�)ermanênCla entre nos.

los de Campos, zeloso contador da ........••........•...•

Prefeiturr Mlln.ic.iPal de Cricinrnn, Ia quem cumpnmentamos.
Menina Alda

ano,;�:��,�� �;::;'itO). IAssembléia Legislativa
MACUMBA I ORDEM DO DIA I por conta da arrecadação do, cor-

oam I rente exercícro, um crédito espe-

"Os Anjos de Cara, Suja". 1) - Foi aprovado, sem discus �ial de Cr$ 2!13.418,00, destinado

O MTSTEíúoso MR M. I são, o requerimento do depu lado ao pagamento das colas devidas

7/8° Eps . I udenista Luiz, Dalcanale Filho. a funcionários do Estadn,

O CHICOTE rio ZORRO 2) - Votação da redação final Aprovado sem discussão,

3/ iO E13s." dada ao projeto de lei n. 23/50, 6) - Votação da redaç,ão final
------,- ------------, que altera lopônimos, no munlcí- dada 3'0 projeLo de lei n. 42/50,

D.
", pio' de Curitibanos. que autoriza a aquisição de um

I Ivai' 3) -_ Discu�são e votação dos terreno, em Ribeirão, para s'er

. ,proJe10,5 ",e l,el ns. 4/50 e 43/50, doado ao Ministério da Aerolla�I�

,Jose de AFcncClI'
que aulorizam a aquisição de uma lica.

I Para caraclerlzar a obra e a
I
ftre.a de terras. na localidade de

arte de José de Alencar, li,ão há
: Vila Nova e Árroio Bonito, no

c,��-:o _<acresce�t�r . ll1�iores elo. I municípiO ele Piratuba, destinada
glOSo Sua pOSlçao mdlscuLJvel e à consLruçào de uma Esc'Ola Ru-
,sua projeção marcaut1e_ no cenário 'I A ,- 'd i? el' --.-

"
' ,_

,,",;1. pLoVa ,o em '. (ISCU""ao.
na literatura naclOnal, sao p01' de-' 4) D'

- '-',

, ..,... j -- lse'oUssao 'e vOLaçao ao

Il1ms. conhecldas, JamaIS dlscutlc1as,' projeto de lei n. 37/50, que auto-

I Amda �agolria a -lVIlel1l(oTlamentofs riza a aquisição, por doação, de NOM" "J400 PVLO PApAnos oferece a terceira eeliçúo elo
uma área de terras, na localidade lÃ li li "

roman�e DIVA, um dos maü; agu' de Sítio Novo, municipio de Ima'
-CIDADE DO VATICANO, 22 (U,

dos 'estudos psicoló/gácJos daquela rui, para construção de uma Es- P,) - O papa Pio XII nomeou o

fase ;!ue se c�nve�ionou cha<, cola Rural. Aprovado em ia. e padre Antônio Campelo, aluaI pá,

1�1ar dos perfts de
.

mul'heres". 1

l�ll1ica discussão. rooo de Fortaleza, Ceará, para o

F t V· Sabe-s� qu� Alencar fOl um deyas_, 5) _ Discussão ,e votação do cargo de auxiliar de d. :Francisco
ru as ltamina C sador 1l11pledoslQ da soci1edúde da I .

t dI' , '/50 tde Carbono etc. ' proJe o e eJ n. 'H ,que au o· de Aquino Correia, arcebispo de
'

epooa, ora zombando de s'eus COSo I' P d E t', rlza o .. o er xecll IVO a abrir, Cuiabá, Mato Grosso.
lumes, ora exaltando·üs. Pl"ocurou

DR.I. LOBITO FILHO ��t��a�;�t:�e�aat;;i:�l�>����slh�;1t MISSA DE 7· DIA'
Doenças d� 'aparêlho respiratório DC:óte romance dIZ o propno Alen- � .

TUBERCULOSE ��:. O��:il���S �:z �1������ÇE�n;��� Zeny Macedo de Mesquita
Dr. Pedro Ivo ,1fi1'(! Gomes Cirurgia do Torax lhe outro perfil de mulher, tira'

ESLá entre 11ÓS, vindo de Tuba-
Formado pela Faculdade Nacio- do ao vivo, como o primeiro, Dês. AnLonio Tanlois de Mesquita, Olga Fonseca de Macedo, Antonio

rão, o nosso' .-distinto conte'rrân'ed
nal de Medicina. Tisiologista e te, a senhora, pode sem escrúpu!o, Taulois de ,Mesq:uita' Fi'lho, esposa 'e filho, Maria de Lourdes de Mace�'

dr. Peôro Ivo Mira Go'l�es que Tisiócirucrgião do Hospital Ner�u pe�,m�Lir" a. leitura à sua neta".
,

! do de Mesquita, Douglas de Ma-cedo de Mesq�ita agradecem a todo�
'naquela município, exerce o oal',,"'o

Ramos. urso de €specwltzaçao DIva e portanLo um relato, I, . , ,_ ,.

d pelo S N T Ex interno e Ex uI' t'
.

'd' 1
' qlle mal1líestaram o seu pesar por ocaSlao ,do faleCimento de sua ex'

c Delegado Regional de Policia. ,...,
-

,

- ma 11S ona ven lca, trar.sp an-
, '
,_, ,

Aos muitos cumprimentos CJU(\
asststente de Cl1'urgta do Prof.

j
lada para 'o domínio da literatura

11 emosa esposa, filha, mae, sogra e ayo Zeny de Macedo M<:squüa,

vem recebendo dos amigos resi_ Ugo Pi�heiro. Guimarãe�. (R.i()), com tôda habilidade, perSPicác.ia
I c convidám seus parenLes e amigos para assistirem à missa de sé-ti-

dentes nesta capital, juntamos 0:1
Cons.. Fellpe. S?bmldt, i18 e profundo conhecimenLo que 11110 dia que farão celebrar na Capela do Ginasio Cata.rinense, btlbado,

nos Consultas 'dIarIamente o"'l I ,·t
. , , , ,

sos, com votos de feliz e:;ta(l:! d' 15
"

18 b
' Im01. a eSCll OI' possma da alma, wa 2!! tio corrente, as 7 horas, 1)elo que anteCipadamente agradecem.

'em nosso 'l1léio.
as as oras. " humana.

Ite. Res.: Rua purval Melquiades, Edições Melhoramentos cuida'

E I B II 28 ���
Chacara do

.�8jJa�,h�··1 :�::;'i����:��:�i'!�i��"di7,�i:� XPDS O
.

em umenau o
Panelas de Pressãô ARNO ! �'i�:":U'�_AI,n", :m_nu",o busto de Pedro II

fi Cr$ 5tO,00 jJnr:hc-:d? parrt a vaga I
II .

,

Grelh A, do. r es Ete'trl'cos Ilndae,lmdl�.ll�terocudrsoosTribLl- DLlJNJE:\AC-22 (R.) - Encontra-se em exposição numa casa

'..I ....
- " (omcrcial elesta cidad,e o busto em bronZe do impcmclor D, Pedro Ir,

c, $ 300 00
1 HIO, 22 (V,A,) - Em mensa_ que serú c'olocado numa das pra(:as de Bln'-" ,,111, por ocasiüo df):')

a r, I g'el,l1 enviada ao Senado foi indi' Il'isLejos do Centenário de Fundaçno d:-', 'lfol'me fci amp 1:1-

II I..
cada o desembargador Cândido

n� e'rfi !llodl'::" '[\I 't I C
lllente lw-ticiado, êsse busto foi con;:...�":' ;;'Gl1l"SÓ 'dós (',-

lU! I l{_' U u i esqm a c a unha Lobo para mi-

i\l'chwef'lte PR,iv�, _ Frl'f. Tp<>,,,f' _ 'TeT'reo I l1i5lro, do Tribunal Federal de Re c;llares do muni.:;ipio, que ,para o seu Cl

----------------- ....;. 1 cc:rsos. c;"� "Campanha dos Dois CruzeiT"o.s�.

.. 0---

BODAS DE PRATA
Transcorl',eu no dia 20 do

cor.,rente Q, S;5°, aniversál'io, de casa-

"

ment-o do distinto casa\ snr. GuL Extrato de
'rme Jens,ell -e Dna. Lidia Jen' Hidratos
en, figuras representativas elo,
meio social blumenauense.
O sr. Guilherme Jensen, que pro

'sentem ente ocupa a vice_presiden'
'eia da Camara Municipal de Blu-

Comemora mnis um natnlícío,
hoje, a graciosa menina Alda, fi.
lhinha do sr. Paulo Preis, Inspe,
ler Escolar e da sra. Herrn i n in B,
Preis .

Festejando o seu 9° anÍ\'ers:írio
A\da oferecerá às suas amigu ínhn»
lIma festinha.

FA%mM A.NOS HOJE
,

O jove�E\'nlclo.l. S;j,,,pffO>- Pi

�'- � J,.

- o sr. João Zenon Bandeira
pessoa muito estimada em nosso

IQcio' social;
- o, sr, José Vieira Dull'a de-

pachante aduaneiro;
,

- o sr. Ernani Ferrari, moLoris
'ta'

,.

,

- o sr. Alcino Oliveira, funcio· I

nário aposentado do lVIinistél'i-o da
JJarinha;
- o menino Tan, filho do Msal

José Y. Gouvêa e Orlanelina Gouvêa.

VIAJAN'J:IES

tine-Diário. ,
-

os t.750.00

I os,
Pora4CC! @.

• I.IMAO
.. ABACAXI

.. L.ARANJA
• MORANGO

.. FRAMBOESA
(arlõo tom 12enllelopes
tle5fruloJ tlderenfesc5f,Ib,Do

- RlTZ -

ÁS 17 e 19/15 horas.
o quanto custa 'uma enceradeira �

A R ,N .0 ,.'.

ELECTRO'LANDIA

REeMBOLSO POSTAL
PARA TODO PAIZ
Produfó5 SlJe -fRUTI

CAIXA POSTAL 10'08 -

CURITIBA - PARtlNA'_

O mais sensacional e eletri;
zs.nte -de todos os dramas de aven-

-

Ituras maritimas!

Rua Arcipreste Paiva Edüicío Ipase - Terreo
�

LAFITE, O CORSÁRIO
com

Francis Gall e Frederic March.
- O homem em lula contra os

elementos revoltosos!

1°) - Cinelandia Jornal - Nac.

20) ......,. A Voz do Munelo - Atua
lidades.

Preços : Cr$ 5;00 e - 3,20.
"Jmp. f O (n:EZ) anos".

- ODEON-

Ás 19,45 horas.
POR UM AMOH

com

Ramon ARMENGOD e

SEVAL.

Uma cadeia' de e'missoras calari
DeDses irradiará a encerramento

da Convenção, do, P.S.D. '

A Rádio Guarujá, ZYJ. 7, irradiará domingo, a partir das 20 ho

Manolita ras, di retamente do Cine Ritz, o encerramento da Convenção do Par

i
í

idu Sooial Democra tíco, secção de Santa Catarina.

A reportagem, que será feHa em ondas médias, frequência deNo Programa
Noticias da Semana

!
1420 kiloclicos e ondas curtas; frequência

Atua, Ü';lI1s11iiÚcta' por' {O c'emi:ssOl:*S:' Gç(t-aril1enses
ZYA. 5 - Rádio Difusora de Joinvile.

PRC. 4 - Rádio Clube de Blumenau,

de 33, metros,
a saber':

será re..
Nac. -

2°) - Metro Jornal.'
lidades. -

Preços: Cr$ 5,00 e 3,29.
"Imp, -14 anos".

- ROXY -

Ás 19,45 horas.
Ultimas Exibições.

1) A Marcha da Vida - Nac.

IODIO ,QLIE MATA

com

George SA:./DERS, Merl e OBE·I
nON e Laird GREGAn. i

MASCARA DA TRAíÇÃO

ZYC. 7 � Jládio Sociedade Catarinense de Joaçaba,
ZYK. 9 Rájio Difusora ele Itajaí,
ZYM. :3 Rádio Mirador de lUa do Sul.

;�YO. 9 Rádio TuM 'de Tubarão.

ZYP. (3 Rádio Canolrlhas' Lida. de Canoínhas ,

,
'

zvr. 9 Ráelio Jaraguá Ltda. de Jaraguá,
ZYR. ti - Rádio Eldorado, ê1_e Cresciuma.

.;�\ \V, 3 - Hádio Clube, ele Lajes. '7

A maior cadeia formada alé hoje, ele ca íu rinenscs,com

Zacharv SCOTT.

Preços: c.s 5,00 e 3,20.

"Rig-oros-amente Pr-oibido até

transmitirá para o Estad�, e para o Brasi.l, os mínimos detalhes da ses-
I ,

,

Fcio de enoerrameut., da /; 'onvenção
estadual do PSD.

i8
�

,

,
_

Esgotada a matéria da Ordem
do Dia, esteve livre a palavra.
Ninguóm a solicitando, foi en·

cerrada a sessão.
E. Tonólli

)

I

I
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,4 o ESTÁDO_'_'SeX'ta-1feira' 23J de' Junho, de ... 1950 ,.

--

URA TÊNIS CLUBE - DIA 24 - SABADO -'TRADICIONAL FESTA' JOANINA - INICIO 20 HORAS -- CASAMENTO - DANÇA DA QUADRILHA - RA
TOEIRA - DANÇA DO BAIÃO EM CONJUNTO - DANÇA DO CRAPÉO - P.INHôES.- AMENDOIM - QUEIMADA - PÉS. DE. MOLEQUE - 1\. GRANDt.:
ATRAÇÃO SERÁ A APRESENTAÇÃO DO 'AFAMADO GAITEIRO WILSON BUENO - ESPECIALMENTE CONTRATADO -' ,REPERTóRIO ICOMPUETAMENTE
CARACTERíSTICO - SALÃO ORIGINALMENTE ORNAMENTADO - P,RÊMIOS AOS PRESENTES MAIS "�,;lATUTAMENTE" VESTIDO E O MAIS ALEGRE PAR
INICIO DOS ENSAIOS PARA A QUADRILHA E OUTRAS DANÇAS DIAS 19, 21 e 23. RESERVAS DE MESAS RELOJOARIA MORITZ, À CR$ 30,00. À PART!R
DO DIA 19. - A PESSOAS NÃO SÓCIAS 't'UO SERA PERMITIDO O INGRESSO, MESMO ACOMPANHADAS DE ASSOCIADOS. PEDE-SE .NÃO LEVAR ME.

�

.J ,�-e ,"""- i
",,_odf ,. ''''� NORES DE 16 ANOS.

I
'

'

�INl)ILArü dos Empregàdós no Co- �IN l)lCA I U dos 'I'rabalbaUores nl'

Dr. Gc;t'L���1 G. I merclo Boielei ro de Florianópolis,- t drta I Industria de Panificavão e ConfeitiPria de
A D V o G A o o De acôrdo com o disposto no art. 8°,. alínea "b", das 1n8-

.

FI
·

ó I ...:;d
.

t ICr!ma e ci....l truções baixadas com a Portaria M. ínísteríaí
'

n. 29, de 29 de . Orian po, S- I 1 a
OOlMtltui�ão lie Sooledade, . .

I
NATURALIZAÇÕES março de 1950, faço saber aos que opreserite virem ou dêle ti- De acôrdo com o disposto no art. 8°, alínea "b", das ns-

Título.'Oealarat6rlo. .

verem conhecimento que as chapas registradas concorrentes truções baixadas com a Portaria Ministerial n. 29, de 29 de
às eleições a serem realizadas no dia 30 de junho, próximo, n65. março de 1950, faço saber aos que o presente virem ou dêle ti-
te Sindicato, foi a seguinte:' verem -conheclmente que as chapas registradas concorrentes

.

Para a Diretoria e Conselho Fiscal I às eleições a serem realízadas no dia 30 de junho próximo, nea,
alivio Amancio Pereira, Herminio João Bento, Manoel te Sindicato, foi a seguinte:

Jacques, Moacyr José Peixoto, Alfredo Ouríques e Magno Tho- Para a Diretoria e Conselho Fiscal

.JUIZO DE DIREITO DA CO. mé de Borges. ' ',' Avelino Theodoro dos Santos, Theodoro Costa Filho, Rosa-
])IARCA D'E TIJUCAS .Para Suplentes da Diretoria e do Conselho Fiscal lino Antônio Domingues, João Bento Duarte, José Antônio da

Jerônimo Borges, Paulo José Vieira, Mário Amancio Pe- Silva e Silvio Vieira de Oliveira.
Edital-de praça com o prazo reira, Walter Richter, Guilherme Anacleto de Aguiar-e João Pata Suplentes

de trinta dias Paulo de Oliveira.'
'

I Emídio Lopes Carvalho, Pedro Mafra, Juvêncio Alfredo Car-
Para Delegados no Conselho da Federaçâo

I doso Lócio Silva, João Barges Luz e. Henrique Crinico Vieira•.

Olivio Amancio Pereira e Hermínio João Bento. Florianópolís, 20 de' junho de 1950.
Para Suplentes (a) Avelino Theodoro dos Santos, presidente.

Manoel Jacques 'e Alfredo Onríques.:
Florianópolis, 20,de junho de 1950.
(a) OHvio Amanció Perejra, presidente.

E.crit6rio e R••id.ncla
RUQ 1'hedant.. .,4

FONE -- 1468

o Doutor Clovis Ayres: Gana,
Juiz de Direito da Comarca de Ti

[ucas, do Estado de Santa Catari

na, na forma da lei, etc,

FAZ SABER
aos que o presente edital virem ou

dele conhecimento tiverem eX'J)(!'

dele conhecimento tiveram, expe
dido nos autos de arrolamento dos

bens que ficaram por morte de

Florentina Maria Rodrigues, que
se processa perante êste Juizo ,.

cartório do escrivão que êsLe subs
ereve que, atendendo ao que doe
autos consta, por despacho prof'e
rido aos 12 de junho de 195Õ, au

torizou a venda, em hasta publica
do imovel abaixo descrito,

SINDIC,L\TO dos Esttvaderes
de floriánõpolis'- Edit -)

De acôrdo com o disposto no art. 8°, alínea "b", das Ins
truções baixadas com a Portaria Ministerial n. 29, de 29 de
março- de 1950, faço saber aos que o presente virem ou dêle tí
verem conhecimento que as chapas registradas concorrentes
às eleições a serem realizadas no dia 30 de junho próximo, n2S_

te Sindicato, foi a seguinte:
Para a Diretoria e Conselho Fiscal .

Turíbío Custódio de Farias, Dário Thomaz da Silva, Apa-I
rício Manoel Siqueira, Severino José Vieira, Leonel Luiz da ICunha, Laudelino Luiz Martins, Norberto Pedro da Silva' e

Targino Migu�l da Rosa.

IPara Suplentes :
Geraldino Francisco daSilva, Jordino Ventura Manoel

Feliciano da Rosa, Manoel Cândido Veras, RomalinQ Manoel
Cabral, Abelardo Ricardo de Sousa, Luiz Martinho dos San
tos e André Napoleão.

_� Para o Conelho da Federação
Turíbio Custódio de Farias e Leonel Luiz da Cunha.

Para Suplentes _

Aparício Manoel Siqueira e Severino José Vieira.
Florianópolis, 20 de junho de 1950.
(a) Gasparino João da' Silva, presidente.

CURITIBA TEUCRAAU: PROSEBRAS PARANA '-

G. 8. Cal�eira �e An�ra�a
-

Exclusivista «RENNER"
PRINCIPA IS 4RTIGOS

Roupas- Calçados
feltros-Maquinas

de costuras'

loja BEBNfLt
Rua Tenente Silveira, ,29 '7

Florir}nópolis
------...._--_._-_ ..._---_._--_._._---_ ... _ .....,.. ..._-------

t'RAOUElAS EM GERAL
VINHO, CREOSOTADO
"SILVEIRA"

sua respectiva avaliação, pert.m
cenre ao espólio de Florentina 'la

ria Rodrigues, que será levado) v

puhlico" pregão de venda e arre

matação a quem mais der e maior

lanço oferecer, acima da respecti
\'U avaliação, pelo porteiro dos :IH

diretórios ou qum suas vezes fizer

110 dia 21 de junho p. vindouro, ás
10 horas, no local em que se re:11;

zam as vendas 111 hasta publica de

terminadas por êste Juizo, á porta
do edifício da Prefeitura Munici

pal, Descrlção e avaliação do imo.

vel que será levado à praça: "UIP

,terreno, sito no Pôrto da Gale.
ra, distrrta de Cauelinha, com 44

mertos de frente e 220, ditos de

fundos' e a área de '9.680 melros

quadrados: fazendo frentes ao Nor
te no Rio; fundos ao Sul com ]R

cinto Dias; extremando a LeS"3 e

a O-este co-m o mesmo Jacinto

Dias; no valor de Cr$ 500,OU (qui
nhentos cruzeiros"). E para que
chegue ao :conhecim':nto dos iote-Ireados e ninguém possa alegar ig
aorância, mandou expedir o prp•

sente, :edital que será afixado na

sede dêste Juizo no lugar do cos

lume e, por cópia, publicado uma

(1) vez no- jornal "O Estado", dr

Florianópolis. Dado e passado
nesta cidade de 'I'ijucas, aos doze
dias do mês de junho do ano .lf
mil novecentos e cincoenta, Eu

Gercy dos Anjos, Escriv-ão, o lh·

tilografei.. conferi e subscrevi. (a)
Clovis ayçes Gama, Juiz de. Direito

';Está conforme o origlrial," sobre:1
o qual me reporto -e dou fê. _

I'Data supra. O Escrivão: Gercu
dos Anjos.,

_

Transportes Aéreos Catarínense S/ft
Sédf: FLORINÓPOLIS

Uma crQanização genuinamente catarínense para servir
Santa Catarin'a.

Opera com aviões Douglas
. ,

HORARIOS:
4-8 Segundas, Quartas' e Sextas-Feiras para Lajes e Porto Alegre.
As Terças, Quintas e Sábados para Joinville, Paranaguá, Curitiba

Santos e Rio de Janéiro.

Passagens e encomendas com' os � gentes:

FIUZA LIMA & IRMAOS
Rua Conselheíro Mafra, 35;-Tel. 1365

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

··.0.

Elimine as
Esp.inhasA causa '

Combatida 1;10 1.0 Dia
� A primeira aplicação. Nixodor�

começa a. eliminar as espinhas como. Si
Josse por mágica. Use NilOd...m á no.te

e V. verá sua pele tornar·se lisa. maeia ��
limpa. Niloderm é uma nova descoberta.
que. combate 05 germes � parasic:,a. da..

pele causadores das espmb�. .ft:1e1ras..
rnanebas vermelhas, acne, II11P1g:e08 te'

erup�,,,, V. não .. I>O!I�rá,,,libertar-àe de
8UÚod D.fe�çõ'e.5.��uP'�'�leQ.s.:', �.�)'; (�e,Qos que·
elimine os gerloos qJú:'� "8'f:�:e5llfm'dem nos.

minúsculos poros .d�· :'su�' ..
' pele. Por-

t tanto, peça Nixodérna ao seu farola

cêutico, hoje mesmo. A nossa ga..

N• d r- rantia li a

mo e ••• 8\1a inaior
Para as .fae;ies tlllÜllea5 proteção.

I Vende-se
-"

Uma' casa com bom terreno,
situada na Rua 3 de Maio no

Estreito,
A tratar na mesma

ONDAS L'O N G A 5'
sensibilidade

-------------------------------------------------------- ---------------------------�------------�-----------------------

H'ád l os Atlântida
da técnica electrónica - Atlântida - Super construção para durar mais - Ailântida - Som natural - Alta

Grande �.alcance Otima seletividade VENDAS Á VISTA E A LONGO PRAZO

Rádios Electro.s s Transmissores Amplifícadores

Catarinense limitada

Atlâ.ntida - o sucesso

"

t�ântida ádio
> .etor tecnico WALTER LANGE Jr.

E CURrfAS

Rua Trajano, n.�31 TelEfone n. 145\) , .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Q ESTAD-Sexta-feira, 23 de Junho de 1950
----------------------------------�

� � ..

�vanae
Churrascada _- Acrobacias

.

aéreas

DIA 2 DE JULHO
Festa

I

Aoiatóvia

Eleivão de
com a oferta' de um casaco de peles à primeira colocada

Local de votação I E ITZ

t MI)S de 7·" DIA'Frutas, Refresco,gelados
Pfif!1 S li C 1·0' du tr,' Vende-se uma finissima sala

procure UlJiJ .. H. omerc e lll s a de jantar; em perfeito estado

I Tupí Oscar da Silveira PRAÇA 15 DE NOVEMBRO
.

de conservão, por preço mo-

.
. {

KUA CONSELHEIRO MAFRA - Edifício Montepio dico. Ver e tratar á rua Sete
,

, ! J _-

k

_.�MveIl'srsaa Jlel-.r7eolrdaiaLer ='1.' , .
RUA FELIPE SCHMIDT - Ediíicío São Jorge de Setembro. - Edi,fício Cruz

�- !:ró •••� �� �.. '-' . y
.

,.1. Y...,1 velra e :famllla '
�

Moacyr Iguatemy da Silveira e familia, Alci Silveira e fami P·---f--·-t---..:.--M----·---·---'--d--F-I--.----'--I-.
e Souza, apartamento, 101.

li�, �idi Silveíea, Pedro Meriz�o e familia, Família FIrmo de re, el ura unlClpa e orlanopo IS
"

.

ülíveira, consternados com a mesperada perda de seu sempre I G'ARApl4RIAlembrado filho, irmão, cunhado, tio e sobrinho A '\ T IQO .
J...I

TUPI OSCAR DA SILVEIRA, V �
convidam os demais parentes e pessôas amigas para assistirem A PHEFEITURA MUNICIPAL, no sentido de escla- Commotor eletrico de 1HP

� missa de 7° dia que. será rezada no próximo .sabado, dia 24 recer o comércio em geral, senão também de apelar para
I VENDE.SE

as 7,30 har,as. na Igreja do Senhor dos Passos. I Tratar desta reda a-o com
A t d t

que contribuam para o emheleaarnento da Capital, publica ç
,. !l ecipa amen e agradecemos i.WS que comparecerem a lo Sr. Domingos ou em Itajaí
esse piedoso ato. o seguinte artigo. do Código de Posturas: o

IS L' N tí
"Art. 285 _ Os anúncios luminosos licenciados

com o r. UlZ
.

@ce 1.

pela Prefeitura estão isentos de impôstc de publica-

j
1.

DATI LOGRAFIA
(orre1Pon j � 1 cf I

(omé't1al 'r��;
'f��"+��T·'f' .:?'�'-'

.,�Jilt���l· .

"'-_

'--.� .. �.

METODO.
Moderno 8 Eflciente

Confere
Dlplom.

. DIREÇAo.
Atnélia, M Pigozzl

Rua General Blttencourt. 48
(Esquina Albergue Noturno I

Aos coraçües generosos
Aos corações generosos e que nunca se cansam de fazer o. bem a

SOCIEDADE DE AMPARO AOS TUBERCULOSOS POBRES pede u:na
pnenda para a festa "NOITES DE NEVE", a ter lugar a 30 de junho
<tias 1 e 2 de julho; defronte do Departamento de Educação em be�
uef'icío dos enfermos que não têm recursos para se tratarem:

. Os donativos podem ser enviados à Rua Vidal Ramos, 19; . ou

Avenida Hercilío Luz, 53.

Antecipadamente agradece
A DIRETORIA

·

Crédito Mutúo Predail

i
, ,

Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es

tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que são basea
dos nos resultados da extração da referida loteria não estão

.

sendo realizados.

Entretanto, logo ·que volte a mesma loteria a funcionar,
re a I izaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi-

quem em dia.
J, MonETRA .:{', CIA.

COl\'CESSTONARTOS

-- Passeios .. de avião

Aéro Clube
. ,

ISS

4==' "e.

Sala de Jantar

CASAção, uma V€7.1 que contribuam para a iluminação e
:

embelezamento urbanos,
'§ 10 - Tratando-se de anúncio luminoso, os pe :

didos de licença deverão ainda indicar:

a) - sistema de iluminação adotado;
b) - tipo de iluminação, se fixa, intermitente ou

movimentada;
c) =: discriminação das faixas luminosas e não

luminosas do anúncio. e das côres empregadas.
r§ 20 - Os anúncios luminosos serão colocados a

uma altura miníma de 2;50 ms, acima do passeio".

,Vende-se uma confortavel casa

residencial, situada em ponto w'
bano central, com" quartos, sala
de visitas, sala de jantar, copa, .,...
zinha, além de mais um pequen�

quarto para empregada e ampla.
instalaçêes sanitárias com canali.
zação de agua quente e. fria. - In

formações na Gerência. desta folha.

. . . . .." �

HEMORROIDES
INTERNAS OU EXTERNAS

Atenção
VENDE-SE um lote de ter- o-« Waldemiro Cascaes

ra à Avenida. Mauro Ramos, e

próximo ao Largo General Roberto Lacerda

Ozorio. Ver e tratar com o I , Advogados
sr, Manoel Fiuza Lima, na I Comunicam a seus clientes e •• o o ••••••

- - - - - - ••. , .••• •

Firma ·Fiúza Lima Irmãos & I amigos a mudança de seu escrító- VENDE-SECia. Ltda. à Rua Conselheiro' rio de advocacia para a Rua Pe-

Mafra, 35. Florianópolis. ; lipe Schmidt nO :42 - 10 andar. DoIS toeomõvets. 150 cavalos, alta e

Per'deu se °ly-ende se terre o
�::::�ã!ia:;;o ":�L�!�b:'Je:!'de":s:d�ar�

-

i .,. n vapor super-aquecído. Estado de no,vc.
A cadernet na 1609 d Caixa Idem dOIS geradores. alternado 23ot1

"a .a. I Vende-se um terreno medín- volts, 50 ciclos, marca "SIMENS", 2300

EconomlCa Federal, soltcítando I • volts pr6prio corrente longa distância.

quem a encontrou, entregar à do 12�30 n� P�nta do Leal
em perfeito estado, Qu«lquer InformaçAo

rua Silva Jardim n? 192 rundos: (Estreito}, SIto 'a rua 15 de No- Travessa 24 de Maio 18 - ItaJal- San-
. vembro. ta Catarina,

Milita. feUeidadell ,el41 •••ellll.... ,. Tratar com o cap. Paulo '=-�ASA8-1IJ-TERR1il�Oa
10 fie "II filhinho 1 Samy na Fôrça Policial r, Posstre V. B. easas . ou terrenos J,IU1I

MaB, '1110 esqueça. q•• I) _.,1"-, I nesta Redacão. v,;nder7

Ilregente parll I) Ma '"PmpOI"1I0�
,> r"ão encontra comprador'

� ama eaderneta ... CREDm I TINTAS PARA 11\1. •
-

�'l'��:9. ao Eacritórto Imoblllúill

ItiUTUO PREDIAL í C O T TOM A 1.' Rua Decdoro N. J
t

Cnmuntcaçã»

I
I
I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

A" ALI 'tO G' t C'L di P f iss ionn i
lou-se ontem que os médicos C,)U-

viu x
.

e ICO - ampeoria o j a mo de -ro rss ron.us pr-os, .

Ii
.

. , '. _ . _'
5egmram ex n-par -com exíto um

seguira depois ele amanhã com a realização da rodada l1LII11? :'0 doi. rim enf'ermo de urna mulher e

que colocará no gramado do estádio da rua Bocaiuva os conjuntos do substitui-lo por outro são, extr-ai

I\vai e do Al lético. Ambas HS equipes estão em grande forma, pejo que do do cadáver de outra mulher

:;,.:, prevê um combate hasl an í

e movimentado e repleto de lances seu- que o havia doado em vida. A

sacionais. I operação foi r-ealizada sábado pe
lo dr. Richard Lawler, no Hospi

Corrida da Foqueira - Como' acontece todos os anos no dia di! tal "LitLle Cornpany of Mary", �
f,ão João, a Federação Atlética Catarinense fará realizar, ,.manhã, a paciente foi a sra. Howard Tu-
nesta Capital, com início às 20 hnras em ponto, a grandiosa Corrida cker, de 119 anos de idade.

(:a Fogueira, com um percurso total de 5 quilómetros pelas pr-incipais Os medícos disseram que a pa

ruas da nossa metrópole. Grande número de atletas estão inscritos na
ciente "estava disposta a arrisr-ar-

.

1
. se, antes que ficar deitada espe,

f:enSaClOna prüva rustica.
.

.
rando a morte" .

Inicio do Campeonato Mundiall de 1i'tttebol - De acordo com a

ta'l
Uma mulher não idenlificarla

bela de jogos do' Campeonato Mundial de Futebol, jogarão, muanhá. f<:li que doou o rim enxerta.

fiando início ao cer-larne, as equipes selecionadas do Brasil e do México do, ant�s d� mOI·.reT. �onsi�era�s(!
que lerá pOI' local o estádio nacional do Maracanã, o maior do mundo, que essa transplantaçâo cirurgrca
'. . . . ,.,

foi a primeira de sua classe na
O cotejo entre mexicanos e brasileíros sera mimado exatamente ás h' l

.

d Ii
.

l-

,.
IS orra a mec reina, ern rora

15 horas. O programa está assim organizado : As 13,20 horas - Con operações semelhantes já tenham
certo Musical," executado pela Banda Militar do Exército; às 14,05 ho· I sido realizadas com animais.

"

nlS - Chegada do Presidenle ela Hepublica e demais autor iduíes: ás
-_- .

Orcam�n'fl alaqottno
MACEIó, 22 (V.A.) - .A despesa

e fi -receita orçamentácia do Esta

do, para o próximo ano, estão or

cadas em 88.947.000 cruzeÚôs'-
..

14,15 horas Hastearnento das bandeiras cio Brasil, pelo prefeito Men

des de Morais, da C. B. D., pelo sr. Jules Rimet é da FIF'A, :;elo sr,

Mário Polia. Constam também do programa inaugural uma revoada de

:'l.000 pombos, execusão de várias musicas regionais, execução l!,) Hino
Nacional Brasileiro e um salva de 21 tiros.

......................... )Fe.roleiros
.;-

I "P �"ra O Brasil
, JOQ�T?, 22 (V.A.) - O Q. G

da Divisão )ndustnal da Ocupa•.

(ião anunciou que os estaleiros ja..
poneses in iciai-arn a construção de

seis petroleiros encomendados pe
lo Brasil. O contrato foi assinada

a 21 de maio. Espera-se que os bar,

I}OS sejam entregues em janeiro
de 1951.

IDfTôiTl:o��?ijô'tftõ�ÕO
RIO DE J4·NF.IRO
RIO, 22 (OE) - O almirante de

Esquadra :Silvio de Noronha, mi;
nistro da Marinha, 'em companhia
do almirante de Esquadra Flávio
de Pigueiredo de Medeiros, chefe ,/

do Estado maior ela Marinha e

do sub-chefe, visí tau as i nstala

cões du cais do podo elo RIO de
Janeiro.

Agentes: omercio & Trans·
porles C Ramos S. A.
Rua João Pinto,9.-Caixa
Postal, 220.--Florianópolis
L ístríbuídores. cerres Hoe
pcke S. A. Com e (nd

Caixa Postal, 12
Florianópolis

CASA MISCELAN EA di.trl
buidora dOI Rádio. tR.,:C. A

Ir torj -V.ábrul•• -e; '0.., «a.
Rua Conlelbeiro' Malr.

Campeão o Brasil - Em a noite de terça.f'eir-a, no Rio foi reali

zada a "finalíssima" elo Campeonato Sul Americano Universitár-io de

Futebol', jogando as equipes do Brasil e do Uruguai. Os nossos uni.

versltários, jogando com grande empenho e acerto, lograram expres

s ivo triunfo sóbre os orientais pela contagem de 3 a 1. Os tentos do

B,rasilrforam 'obtidos por Luizinh., (2) e Manuelito, sendo que para ós

uruguaios consignou! Porta. A equipe do Brasil, campeã. sul americana.
';ogon assim formada: Sergio, ZÚ e Aríoto ; Pádua, Mena e Braz ; Bateli

/Luiainlro) , Manuelito, Miltinho (Armandinho), Jansen e Viguo!a.
México x Iugoslávia - Informam elo Rio que, atendendo a<l pedi,

óio lia Iugoslávia, a C. B. D. decidiu antecipar o jogo a S,01' reauzad-i
r-rn Pórí o Alegre entre mexicanos e iugoslavos para o dia 28 «o cor

rente, quarta-feira.

CURSO GRATUITO DE TAQUIGRAFIB
O Instituto Brasileiro de 'I'aquigruf'ia, patrocinado pela Associa;

t:lO dos Empregados no Comércio de São Pauló e dirigido pc;ô Próf.

Levy C.hec�uer, taquígr-afo da Assembléia Legislativa Estadunl, abriu

matriculas ao' novo curso de taquigrafia por 'correspondência, que";-' -

terá a duração de quatro meses; após' o que serão oonf'e r idns di-'

])10111aS aos alunos aprovados em exame final. Para maiores informa"

liões escrever ao Instituto. Caixa Postal 2.500.

Um
.

aVIso das daRIas do Rotary
A Associação das damas cio Hotary de Florianopolis avisa (iS pes

sn;}s inLeressadas que o sorteio dos brindes da f.esta "LUAR DO SER�

T.:tO" fica adia(ro para a ültima Lot"ria do Rio' Grande 00 Sul, du

próximo mês de Julho, por motivo imperiosó.
A Cornissão .JJj.� :

Presidência da República
T� B. G. E. - Conselho Nacional de EstatiE=jtica
SERVIÇO NACIONAL DE RECENSEAMENTO

Inspetoria Regional -de Estatíatica 'Miuíic'ipal
em Santa Catarina

EDITAL
Convoco o comparecimento nesta Inspetoria, até. o dia 20 do,cor

rente, dos candidatos classificados do 1° ao 9° lugar nas provas de Se

leção para a função de"Agente Recenseador no Município de Florianó.

polis. '

Os candídatos devem apresentar os seguintes documentos:
Prova de quitação com o serviço militar \

,

Prova de idade
Título de eleitor

Florianópolis, 15 de junho de 1950.
AroIdo Caldeira, Inspetor Regional.

Aceit�-il;! t'.pre�,'\tC\ntl no interior CO EitU1.0. COItos p'.lra

Caix':l Postal 139 - FlcrianóJ:0:is

:

I
,

I
I

Pública

Adiado o coluqu:uDI
ID�'O· hrasUe ro
WASHINGTON, 22 USIS) - k

Biblioteca do Congresso dos Esta'

dos Unido� anuncia que a data

da realização do Calóquimn 10-

tcrna·ci anal Luso-Brasileiro, pa_
lrocinado em combinação com a

Universidade Vanderbilt, anLeri
anuente marcada para Outubro
4 a 7, foi adiada para OutubrtT
18 a 21.

mulheres nervosas' e o

. seu drama intimo
Como o .homem, a mulher, nos dias de hoje, agitados e

.

IebrÍs com as atribuicões e 'responsabilidades de donas de casa

ou na' ardua luta peht existência, sofre emoções violentas, des
Controlando seus' nervos e funções vitais. A tristeza, irritabili
dade, inconstancia, falta de memória, e frieza intima, são sin
tomas alarmantes que exigem imediato e enérgico tratamento.
Inicie hoje mesmo, com GOTAS MENDELINAS,' medicação
altamente concentrada, feita de plantas raras e sais organi
cos sem 'contraAndicacão. GOTAS MENDELINAS é o tônico
indicado para restaurar os nervos combalidos, restituindo a

tranquilidade, confiança e energias perdidas. Distribuidor

Araújo" Freitas. Não encontradas no local, enviem antecipado
Cr$ 25,00 para o endereço telegráfico "Mendelinas", Rio, qUE
remeteremos. Não atendemos pelo reebolso postal.

de Agosto Departamento de Saúde

P
.. \ > -e'� ,. ",--

d J h
. Mês de Junho - Plantões

rogrt;lma para o mes e un o 10 Sábado - Flarmá()ia

Slo'l
O serviço noturno será efetuado

"I.-t
A.nlônio - Rua João Pinto, 11 Do· pejas Farmácias Sto. Antônio. e

Dia 18lh .às 21 horas "Soirée Juvenil" mingo - Farmácia Sto. António, Noturna, situadas nas ruas JoãG

"111 - QuaI1ta .Feira - "Soirée migo Dia 25 - Domingo - "Soirée c'om - Hua João Pinto, 17 Sábado - Pinto e Trajano nO 17.

'·non" das 19 às 22 horas. Dia 17 -- [môo às 21 horas. Dia 28 - Quur, Farmácia Calarinense - Hua Tra- A presente tabela não poder<l
aubo rlzaçã0

,Clube Doze

:Sábado - "Soirée" com' iJ1i(".) às
21 horas. Dia 21 - Qu:>':- '" -

"Soirée mignon" ll'í:'3 .

raso Dia 24 - Sábat"
rantil das 15 às 18 11(,

ta Feira - "Soirée mignon" com

inicio às 19 horas. Dia 1° de Jullw
- Sábado, traclicional baile de São

Pedro, com apresentação de graa
des novidades.

jano, 18 Domingo - Farmácia Ca·

tarinense - Rua Tra5ano, ,;:'4 Sába·

do � F·armácia Noturna � Hua

rrajano, 25 Domingo - Farmácia

Noturna - Rua TrajanQ.

�.� ..

Se nco. quereI" Ilca.

De modo tecil eiefZal
Fazei hoje urna lO8Criçào
Credito Mutuo Predia

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

DR. FRANCISCO" CAlV"..Akl
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schunldt
21 (sobrado) (Alto da casa

....0
Paraiso")

PÚblio, Residenda' r..ua. Alvaro de eRre

valho, 36
V1r;r!an690LI.a

alterar s,em prévia
deste Departamento.
Departamento de Saúcle

ca em 5 de maio ele 1950.

Luiz Osvaldo cl'Acâmpol'Q

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Polydoro E. S. Thiago
"'"&er da Maternidade e médi.eo .0 H6dleo e ,arte...

H08pital de Caridade .. Hoapital de Caridade d4t PIo-
CLINlCA DE SENHORAS - CI- rianópolis. Assistente da

RURGIA }lARTOS. Maternidade -

.lHqnóstico, controle-.e tratamento Joença. do. órgãos ínternoa, el"' Fundada e�: 1810 -- Séde: BAHIA
· ..peclalizado da gravidês. Dístnr- q181meDte do, coração .e vaaol INC:aNDIOS.R TRANSPOR'l'ES'

..àiM da "d.ole!lcência e da mencpau- f�ençall da tiroide' e demais ilan. Cifras '.do Balanço de' 1944

.. Pertubações menstruais." ;1f1.�o
" dula ... ínternae

.

:) I CAPITAL. E RES,ERVAS o',. o, •• 0'..... Cri
• ç6ea e tumores do aparelho .gení- 'tnle. e .cirurgia de senhorae � Bespousabildades '.', .:.. ', ':.. :... Cri

'Ml temíníno,
.

.

"

.

Partos
"

Receita .. :.. ,. .. .. ,............ Cri

Operações do ntero, odtios, tr�!fa-, ' '.IS!OT.ER�P[A r-r-Ó EhECTROCAR Ativo' .. : ; .,' : ',".'" Cri

...... apendíce, hérnHis, �arilés, ete. Ó'IOGIUFIA _ METABOLIS'M:O:' .Sinistr-os pagos nos óltimos,1(l anoe Cc�

�rurgi. plástica do' períneo (ru- BASAL, ,J", rBespónsabihdedes ....

'

..�' �, :... Cri

..�:-IS)T·E'NC'IA' .'AO 'P''-oT'O'E','''''E- 'I�JRÁRIO DE CONSULTAS: ,-: .

, !. "Dir.etores:

...,.., "�...,c Diàriamente das '15 às 19: ho-I , Dt:.; Pamp!tl!o, lI'pt_ra ,Frei',re de Carvalho, Dr. Franeiseo de Si.
.

RAÇõES OBSTeTRICAS 'ru.
.

, .

f"
.. ,Anisio Massorra. Dr. Joaquim Barreto de Ara6jo e José AbTflU.

,tDoeD�as, \ glandulares, tiroide, ová",
.. �

, CO!,:\Stn,TOFi.ÍO : AA -::;.. ,;_-.w ;.� - .._-.;....,;_�.- --.-.,..- -"" .,...,.. ..

'�041; hípopíse, 'elc.) .' Rua 'Vitor Meireles D. 11
.,

.

"útnrbios nervosos - Esterilidade Fone manual 1.702
- Regimes. RESmENCIA:
Consultório R. Joio Pinto, 7 - lt;L Avenida Trompowsjd ,O
lAlI ""' \. Fone manual 7ftl

"

. RuM. R. i-;de Setembro "" �dif. -; ,,; ,

- -

npu M?ft1P" .. :;;tel.-�...
- .:Dr. Ró1d30 C:on50ni

''I.

Dr Nawton d'Avl'la
-

--,.W���·�g_t�';-;;,_s�l"::i:�·""'
• .....

. NHORAS - PARTOS
-,.,

�rgia geral;- Doenças de Senbo- ·I'crmado pela Faculdade d. Ke4l·
, , t!u da UDiTenidade de Slo Paulo.

ras - Proetolugía onde foi aaaistente por ..ário. anoa do

E,ratricídaãe Médi,ca Sen-iço Cirúrgico do Prof, All,l.
Con-lIa NdIi

Consultório: Rua Vitor Meireles n. Clruroril rlo "'''ma"o e ..I.. e!....et.. ,

.-el, intestino•..delgado e rre••õ, tirei•
.. - Telefode 1.307· ce, rins, próstata, beXígll, atem,

Consultas: ,iS 11,30 horas e • t ....,.
•..iriol. trompas, Varicoceltl. llfdH.

1'\. - .., � cele, Y"àrizeJ e herUal.·
de das 15 horas em diante f'""o"lt,.., na. 3 to 5 .boraa, t. raa

: '
.. ,.

.

"

.

.,.lii><! .Scbrnidt, 21 '(altol d. Cau

Hestdêncía: Rua Vidal Ramos n. Paraiso}, Telef, 1,S98,
Re.!d�ticià: -Rua :itsteve. Janior, 170,: J,

II - Telefone 1.4:;:2. Telef, M, 764

RADIOTERAPIA'
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atellde, diàriameDte, DO Hospital de Carldad.

�.....-J_-_._-�-_-_.,.&..",.- _-_-_-_-.-_-J -_-_- -_-_._-_-.-_ _-.-J __ h..

..
,---

Dr. NevesLins

Dr. Guerreiro da fonseca Dr. A., Santaela, '

:

Especialista' .(pormado pela Paculdade Na,;lO-

lIédieo _ Efetivo do -Hospital de nal de Medicina da Universidade'
.do BrasU)

Caridade loIM1co por concurso da Assist&n.
OUVIDOS - NARIZ e GAR- ela à PsIcopatas' do Distrito

GAN
Pederal

TA h.lnterno de Hospital Psiqu1i-
Tratamento e Operações trico e ManlcOmio Judic1l.r:lo

R�sidência: Felipe Schmidt, 99 da Capital l"ederal

T I f 560
Ix·lnterno da Santa Oasa de 141·

e e one: 1. sorleorá!a do ruo 110'. Janetro
Consultas: Pela manhã no HO!lf);t.al OLtNIOA M:!:DIOA - DOENOA!'!

�r:�d:.: 2�ua Visc(;mde de Ouro

l
ff��n�ul�I��:Jt��� Am6U.

Horário: Das 14 ás 17 horas. Residência:

Avenida Rio Branco, 144
Dr. Milton Simone Pe;eira T���o�;: "8 le Ilor...

Clinica CirurgiCR Oonsultór10 - 1.,1._,
•

Resld6ncia - 1.30lI .
.
'-- - ·"lI8lestias de -Senhoralr - �- .-

_

CIRURGIA GERAL ' Dr. Mário Wendh8u�en
.. S

.

d P f B
.

.;IlJd_ médica de adnlto. e ori••_..O. erV1çOS os ro essores ene- OouuJ,tórl0 - Rua JoAo P�to, l'
Weto Montenegro e Piragibe No- Tolet. M. 769

.

1
Caualta du 4 t. ·15 lIoraa ,guelra (São Pau 0) IbIIAIbcia: J'eU" 8�1 L 'L

Gonlultas: Das 14 ás t 7 horas rI'elef. n. '

Ro Fernando Machadai 10 O P I" Fr. eu o ontes
Dr. M. S. Cavalcanti
.:IiuIca ·a:cla.l....mente '.s. erfiIItu

Roa Saldanha KariDllo, 1.
't:elef01le K. 7.:11

'

ll8ahh

BASE AEREA
Comparecimento

de civis
Estão chamados a compare

cer á Base Aérea de Fiorianó
polis, para tratar de assunto

ele seu ínterêsse- os cidadãos
abaixo: Walmor Gomes Soares,
Osvaldo João Silveira, Wilson
da Silva, Newton InnOc811cI0
Chaves de Souza, Luiz Manoel
Cardoso: todos' da clas.:c.de
1932, Claudio Gomes Jardim e·

"

',JOrdelino V)çente, ambos da
, classe de 1933. .

r!RIDA�, REUN'!ATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir' de Npgueira
M.diOQç(io Quxilil'1,. no tratQrn.nt

da dfl'ili

lêêêêê§êêêêê@ê@@ê�

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MiJSSI
e

DR. ANTÓNIO DIB MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos
'

Serviço compjeto e especialisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra

tamento.

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME
TABOLISMO BASAL

Radloterapía por ondas curtas-Eletrocoagulação
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO 1, 10 andar - Edifício

do Montepio.
Horário: Das 9 às ,12 horas - Dr. Mussi.

Das 15 ás 1.8 horas - Dra, Mussi.

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

80.900.�6,30 .

6.978.401.755,97
ft7.053,245,30

.

142.176.603.80

98.687.816,50
7ft.736.401.306.20

"

.' SEDE SOCIAl.:

PO�r.o All:GRE

RUA VOLUN ,'ÃRIOS DA PÁTRIA N,O 68 . 1.0 ANDAR

CAIXA POSTAL, 583 ,TElf;FONE 6640· TElEGRAMAS: ,PROTECTORA.

,
. ,

�. '.-Agencia,. Ser,aÍ ',"para 8ta. Catarina
r

.' Rua FeJipe Schmidf, 22-Sob.
Caixa Postal. 69 - ,T�J( "Pxotectora" -, fLORIANOPOLIS

Agora,

Pedidos comRepresentante
Para Santa Catarina
t DORIVAL S. LINO
Edifício IPASE - 2. andar

ICaixa Postal 260

I
Florianópolis - S. Catarina

NEGOCIO URGEN.TE
Vende-se um Nash, modêlo

49, com 9.500 kílometros, com..

pletamente, equipado, por ".1

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

cipio, da reta dos Barreiros.

1,ansportu requlardS de carga I CH rérto de

sio FR4NÇIS'CO DO SUL para NOVA 108'1
lnformagoe. c,mo. A�ent••

Flori8n'ópolh - Carlos HaepckeSIA - C(- Teletone 1;212 { !tod. teleg.
São Fr.ncilco doSul-Carl01 HoepckeS/A-:-Cl- Teleloae 6 '40)'R�MACK

"VIRCiEM !ESPECIAUDAD�JI
elA,WETZEL IND�USTR�A.L ...JOINVfLL �'(MtU��'

TOR:\N A ROfJPA BRANQUIssrMA

.s���r!RCtAt
Esp ECIAUOt nE

1
,
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�f)eclaração tri-partite extinguindo
estado de guerra COl11 cf Alemanha
PAUIS, 22 '(U.P.) -- A França ped irá aos Estados UJa' em "memor-anunm" nauoõs, que será aprcseutadu na reu- Sabe.se que o "mr-morandum" recumr-udarn que n:

dos e Inglaterr-a, proximamente, que se unuut a (']a para níão de técnicos das potências ocidenta is, que terá lugar SE' concerto trulado de paz em separado, com a c\lemUJ!11urna declaração ír i-partíte; pondo tôrrno ao estado d e em Londres, a 3 de julho. dividida. Em \-CZ disso, proporá que as potências o,�itl"
guerra com <l Alemanha. tai� publiquem, individual ou coleitvamcntc, declar:lJ:i�

O perta-voz do Ministério do Exteiior cfa F'rancu, que O "memorandum" será entregue, igualmente, :W3 go- dizendo que o estado de 'guerra com a Alemanha tel'l1lilio
f'êz essa declaração, disse que a proposta cs lu rá contida vérnos belga, holandês e luxemhurguês. em data a sei' assentada entre elas.

o «aVICUlToR» 1ft delegação de Tangará che�
me:�;��:�no,;,;lm�v�::lt����s �rg�� I ontem para a Convencão pessedist
da Sociedade Catarinense de Avi. I

,Chpgaram ontem a esla Capital, vindos de 'I'augar á,
I, cLlI�llra que, nesta �apital e n� .iiI' j:lresltigiosos polí ticos e elementos de realce na soci�dadc loca),

,-----,

-FLORIA I( OPO-L-'S---!Z-3 de Jü�ho de-I950·----- tenor, "em d if'un d indo notícias senhoras José Pereira Duarte, !'Icli Picoli, Olimpio Casar-in.
especâalizadus. que interessam � Garcia, \Valdemar Pisani e Hildebrando Menezes, afim de
àqueles que se dedicam à crtaeã o

D· tóri dI·'· C
-

E t I Ij
.

I tarem o Ire no aque e Municípin na onvença., "s ae ua doc e aves. IO presente na' 4, do cor-rente lido, a realizar-se amanhã e domingo.
mês, traz fado noticiário

- resuI·j Aprr-scntando-lhes boas vindas, auguramo-lhes feliz estada

So,essão. d? d�a 2H.fW.
.

. 1 con�tiluida l:elos sr�,.: dep. Ga,s'1 ,tanl e de expcr iên cias dos :1Vicll�-ll�o�sa terra. '

Soh a présidêrrcia do sr. depu-: parrno Zorzzl. prefeito Manoel l tores locais, 'bem como L!'unscn_l, . ,
tado José Boabaid e com a presen-I,'Siefanes" vereador Augusto BI'e.! ções doutras publicações congê E ·

h fiça de número legal de srs. deputa. jsola, vereador Max Baier. sr. :r:�l.l neres, objetivando a maior diiu· XpreSSlVa omena6emdos, teve. inicio a sessão á hora

II
Joã-o Th!jJes Gonçalves, sr, .Toão

I
são da avicultura em nosso meio.

A' R f I L .J. dregÍl�ent�l. , ' GOl�le;: de Campos asi', Manoel Fi" Agradecemos a remessa do 'V. a ae eoca�,lO osFOl feIta, pelo sr. seorel.ár io, a, gneirüa, . exemplar que nos chegou à re.

leitura da ata da reunião anterior,
,

O sr. presidente declarou que I dação.tendo sido aprovada sem ernen- se achava na Mesa um requeri. I
- ,

das. ment., ele .autoria e�o sr. Luiz D:I'!Pare deter a Em virlude elo recente convite te da guarnição que comanda, ma
Procedeu-se, a seguir, à Icitura canale Filho, pedindo renovaçao I do SI'. Br igadeíro Armaridu 'Eram I nos meios militar e civil, de

de. expediente; que constou do se·! ele su�, licença, para mais �. mese�, i Ômeôça . I P?ws,kY, dign? Ministro ela A:ero·1 c.apital, desfruta de geral siI�J�a.guínte :
.• " �. I e:n. virtude de ach�r-se 1::nPO'SS.l'/ PAHIS, 22 (D.P.) _ O ex-pre-.

náutica, a� Ilustre COJ1l�ndant(l· tia, quer por seu elevado espirih
a) - OfiCIO do sr. Gov. do Esta, hilítad o de reassumir sua ca.dei; '" j B1I' P I H· ...

' da Base Aér ea nesta capital se. I quer Dor sua camaradagem na!
. ; ,mIer (a c °1ca SI·. au e.nn

.

, . -

do Dr. Aderbal Ramos ela Silva, ra, cõhio deputado pela bancada 'S. ., "':. '. Capitão Aviador Rafael Lcocádro funções que exerce terá o emri'.

I paak fez um apelo a Europa Oci- \ ' :datado de 21 do corrente, soh udenisl a. '
.

naquele dia, de aferir o grau de es,. .
'

,. , '

. denlalt para se converter nUlIl· .. '
.na f37, enviando projeto de lei' Submetido a v-oto", fOI o reqll'e'l 1

" elos Santos, para SOs. .servir como tirna em que é tido enlre nos.
que dispõe sôbre o Código de Ven' rimento aprovado, tendo sido in-

I E:st�'..lO semeihan�e. aos .Estad.Js oficial de seu gabinete, colegas, I A, homenagem constará de
cimentos e Vantagens ,dos Oficiai� cluid'Ü na Ordem do Dia. Decla- �mdos cla Amenca do N�rte, :J I amigos e admiradores cio brilhan. ,jantar' que se realizará às 20 ho
e Praças da Policia Militar do Es- r::J.da livre a palavra, solicitcu_a o

I Ílm de deter a ameaça caaa vez ·te oficial ela nossa Fôrça Aél'ca a
! l'as,· no Lira Tcnis Clube, estanoo ,

tado. sr.

GUil.herme. Urbano .EX1?lieou 1111�-ior do comunismo. O sr. Spaa]; I' homen.agcal'àO terça'feira próxi_ \ as. listas de adesão !la Bar Ponto
b) - Idem, idem, sob o na 136, porque co-assmou o projeto de i afll·mou que essa ameça tende a ma, dia 27. Cbic à disposição de loelos que

caminhando um projeto de lei lei de autoria do d'eputa,c1o Konder
I
aumentar quando finalizar a vi S.s., que não só entre os integnm"' queiram se solidarizar.

que cria a Comissão ele Energia Reis,. entrado na sessão de 20 de gência cio Plano Marshall.
Elétrica de Santa Catarina 'e dá junho, e que visa modificar topô.\'Outras providências. nimos de várias localidades e dis- �

�

c) - Idem, idem, idem. sob tri,tos, devendo êstes ter as' deno_ I

na 139, enviando projeto ele lei mÍnações antigas. Entre êstes fi·,
que cria, no Quadro Unico do Es- gura "Oorupá", precioso distrito:
tado, um cargo isolado, de provi. do rico município de Jaraguá do

menta em comi são, de Inspetor ge' Sul e que, ainda em julho clé 1947 I
ral do Cooperativas, padrão V, e festejou' o seu 500 mliv,ersário.

. i
três cargos isolados, de provimt)l1'- O orador declarou que ali esle-!
to cfetivo, de Inspetor de Coope- ve

. .'como rppresentante da Assem._I' ,--_

ra[ivas, padrão R. ,b�ela, acompanhando. o se�_re�a'
d) - Telegrama na 114203, de i no de Estado, dr. Arma�do Slmo-1

C., ,

19 de junho p. p., do sr. Vice_AI' ne �e�elra, tendo recebido uma alU O preço
mirante João Francisco de Azeve-I COllussao ,ele m'oraelores que lhe

d b t telo Milanez, agradecendo em seu solicitaram 'o seu intei'êss'e pela � (t (l a
nome e no do Supremo Tribunal volta do antigo nome de Hansa. SÃO PAULO, 22 (V.A.) - A sa- fe:iz estada em nossa terra.

Militar, voto de pesar, pelo fale- Terminanelo, leu uma nota do jar·; fra de batata de São Paulo no .,....._..._.-------......................-----.----..-.---.-----...-.-.---• .-••--_,._._...............--..,......"""',

eimento do ministro Gal. Alvaro I nal publicado no cincoentenário. corrente ano é estima,da em 7 mi
Mariante. I (ie Corupá, cuja inclusão reque- [hões de' sacos. Em <consequência

e) - Programa enviado pela Fe reli no projcto: ficando, assim �x' dessa abundante produção, o pre_
'

ôetação Atlética Catarinense, da ppesso o dese,lo da'quele. lab'orlO-; ço do produto caiu no mercado,
corrida da FoO'ueira a renlizar_ I so povo pela volta do antIgo nome. de 30 a 60 cruzeiros em saco ele

Ise no dia 24 d� corr�nte próximo i A, seguir, 'ocupou a tribuna o sr. 60 quilos, s,em que a qued,a no en

nesta Capital. I ?id JUbas, .que ,apresentou .um pro': tanto prejudique o produto que

f)' TIo 7850 de 90 Jeto de lel de sua autol'la, que está atualmente garantido pelo fi-- e egrama n '

, �, . . . I
.

I d L· D I le lsenta a sOCledaele hospItal:::.r San- llanciamento

Fd�ll]un ]0, os;.
UlZ a

canade to Antônio e Maternidade Zenai' I ._. -,-I

]°'1. requeren o renovação .'

ele Bertaso, de Chapecó, d,o paga-
I

Querem red'·Usua lcença
_

para maiis 6 (s�is) mento do imposto de tra.nsmissão
meses, em virtude de achar'l>e uu'

...
• _ _

·b·l·t d d.
•

ua ca
de proprIedade mter-Vlvos. Izlr O aUXiliO�OSSl 1 1 a o e, reassumIr s � . .

.

blé' L'· I t· ContInuando lIvre a palavnt,.oelra na Assem la eglS.a, lva
I -WAlSíH,ING'l'ON, 22 (V. A.) ---<ninguém a usou.do Estado.

_ x _ Continua na 3a. pago
Um grupo de senadores republi_

I canos redigiu e submeteu �o,s
Foi concedida a palavra' ao sr.. "' ••a membros ela minoria republicanaNunes Varella, oradOl' inscrito na a I 0,0 cacaU

do Senado uma emenda' à lei rela-I],óra do expediente, comunicando '

A K (U P ) O tiva à recoll'strut'ão econômica daêste à Casa a visita à Assmllbléia NOV IOR, 22 '.
_ üa_ Y

do sr. Nerêu Ramos, preclaro vice-, cau para entrega imediata foi co_ Europa, em virtude da qual seria

Presidente da Hepú,blica e do sr.
I
tado ontem a 27 centavos e 4f reduzido de 50 por cento o auxi·

dr. Ivo d'Aquino, eminente líder centesimos de dólar, subindo 2e lia da Grã'Bretanha, enquanto
no Senado Fedel:al. pontos. O tipo Bahia Superior, foi êsse país permanecesse afastado

Comunicou, tambrm, a presen· cotado a 27,62,5, subindo 47,5 pon do Plano Schuman para o "pool"
ça da delegaçã'o de Campos_:\fov0s, tos europeu de aço e carvão.

l

Assembléia LLegislativa

Su�-Frufi
o complemento alimen·
tal' por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

ETC,

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
I N.F L A M A ç O E S,
COCEIRAS,

E R A S ,
F R I

E 5 P I N H A S,
�======�==========�

N U r'--J C r:a EX1ST! U I G U � L

ao Cap
Santos

ss. irá servir no Gabinete do Ministro da Aeronáutica

Desde ontem, nesta
de

Capital, os

CODcordía
. .

convenCionais
EncOl.."""'Ll:r'un.}...se ue:':> Ln Co..l>iLu.l, d��d� onten' 'n.",�<2.e.�.ni S ,< qo pro

gres3isLa Município de Concórdia, onde são prestlglOS"OS POtl("t:COS
i1SD e elementos .de realce na sociedade local, os senhores Deputado
.João Eslivalet Pires, Fioravante Massolini, digná Prefeito ;\Iunicipal,
OS111[1r Borges, alto funcionári o do Estado, José Bordin e Brun.ilL10 Bà-

rison, do comércio e Atilio FonLana, industrial, que vêm repl�e3entaD·
do o Diretóriq Municipal à Convenção do Padido, a realizan,� aqui
nos dias 2'1 e 25 do corrente.

Aos ilustres proceres, os ilossos cumprimentos de boas vindas e'

Ninguem ignora que os Estados, sofrem alualmcn!e os ri

gores de uma crise econômica e financeira, que castiga o munda'
inteiro. Com maior intensidade uns sôbre outros, não há, ne Bra'

6íi, Est�do que viva fora do regime deficitário. Os que, por

aqui, costumam levar êsse agudo problema para o âmbito
clusivamente politico, deveriam explicar ao povo 'porque n9'

Ceará, ·so.b g-ovêrno retintamente udenista, aeonlece, o que o nar

ra o telegrama: abaixo, divulgado na imprensa: carioca:

"RIO, 21 - O funcionalismo do Estado do Ceará e ào mu'

nicipio da capital da;quele Estado' encontra_se em atraso ]Já'

quase seis m.eses em seus vencin�entos. A causa reside na p8'

líLicag:em que arrazou os cofres do tesouro cearense, cuja si'

tuar,[o nunca chegou a tão grande d'escalabro. À vist.a dissO,

Seg�ll1,c10 teleg-raIiIa cheg'ado hoje de Fortaleza, O" funci()nários'
do Geará, estaduais e municipais, resolveram promover m11 n10,

vimento em sua defesa, em virtude do atras.o nos pag!'lmentoS
de seus vencimentos.

As!�im, o funcionalismo l,e'8l01veu não votar .11as pr'úú11la5'
eleições" .
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