
Instala-se hoje, às 11 hOfas, na séde do Partido Social DemntFáli,co,
a sua convenção estadual, para escolha do fDturo GovernadQr�o Estado.
à sessão de hoje destina-se ao reconhecimento de pOderes dos s�n.vgn&iunais.
Todos OS,.municipios catarinenses 'estarão presentes à Convenção;· representados por
.aumerusas delegaçêes, integradas de prestigiosas expressnes da politica .barriga-ver

A todos os srs. cenvencíenaís a Comissão Executiva do P .. ,S� D., .per nosso

tnlermedío, sau�a com Vf,to� de, feliz permanência, na Capital..
,1'-"-------
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"

de ..

. i
. I

�j\ I
� I

r

. I
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

,rN'trletárlc e D. GfJr�lDte: SIDNEI NOCE'l'1 - Diretor Dr. RUBENS DE A.RRUDA RA.M:OS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

Ano XXXV I I' florian6polis- - Sábado, .24 de Junho de 19S0 I
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Novamente se

rá debatida
Rio, 2:3 (v. A.) - A Comissão

de Constituição e Justiça da Ga
mara iniciou 11a tempos a discus
são do projeto de lei do inquili na,
to. Examinadas algumas emendas
a comissão parou e nunca ruai s
houve numer., para estudo <la
material. Agora. o assunto vai
voltar aos debates, por isso que If'icon ante-ontem resolvido que o

sessão de hoje da comissão será
dedicada csclusivamente ao d eba
.te da matería.

Administradores
Ido �Ian� Salte ,

"

,.�"'="zu . _'\..) - o prcsidcnt e
da Republica, como foi noticiado,
nomeou o sr. JHm'io Bitteucom-t
Campaío, atual diretor do DASP,
para o cargo de presidente da co,

missão do "Plano Salte". Como
se sabe, essa comissão terá suh-ad,
'mínístradores, ou chefes ele setor.
E estes, segundo hoje revela "O

Globo", já .estão escolhidos. São
clcs : Jael de Paiva, para o selar
de Saude; Julio César Covell, pa_'
ra o setor da Alimentação: Lucílio IBriggs, para o setor ele Transpor

Ites e Plinio Cantenhede, para o

setor ele Energia. Todos eles cola.]
horaram na elaboração do (.Plano ISalle". .

Visitado peJo chefe
da esquadra inohn�a

DTO, 23 (v. A.) - Nolicias pro'
cedentes da Inglaterra informam

. que o comandante do Navia Esco
la "Almirante "Saldanha" atual.
mente em Barow-in-Furness, comu,
lÚCOU ao Estado Maior d.a Arruada,
ter .0 navio recebido ontem a visi,
ta oficial do comandante em chefe
da esquad ra inglesa, na pessoa I
do capitão de mar e guerra E. R.I
CQnder.

. ., I
Novo' mio. da educa-l t

eão na 4 ruenfial !

.

BUENOS AlRES, 23 (v. A.) -li
o J)l'esidenl.c Peroll designou 'o I '!

dt;)'li!,I,or Armando M&nelez San Mar i
tin, Ministro ela Educação, cm suo !
b�lituj?ãO ao doutor

.

Oscar 1va.1 ._

ru.ssevjICh, que Jj�unclOu. DeSfIe' ,�,

1949 o novo titular ocupava o pos :
to de diretQ.r da Assistencia Soci-!
aI, sendo um dos H'l.ais inlir_os!
colaiboraclos da Fundacão Social
().bJ·efi.ada pela sra. Peron,

A Convenção do P..S_D ..

Calarinense
Reunindo numerosas e ;lusL!'es clc1cg·a�tíe.s municípa:«,

a Convenção Estadual do Partido Social Democrático, a qual
se instalará hoje nesta Oapí tal, constituirá nova e pujante de,

monstraçã., de vitalidade da gloriosa organização majori l á

ria dr Santa Cabarina. Xem seria preciso lernbrnr v seu vas_
sarlo de vitórias nunca interr-ompidas, para que se asseguras
SI" ao PSD o presttg ío de Jídima e sólida expressão da von

tade dos Oatarincnscs, derrrocràl.icamente válida em Lodos os

prnmenciamcn tus das urnas. Agl'emiai,;ã.o que garantiu, aíra,
vés de tantos acidentes nn íuruis em fase de consoridação elo

regim e, não somente a própria estabilidade e coesão, mas

também a continuidade de uma política ele construcão admi
nistrativa no Estado, o P. S. D, póde agoea deliberar com o

J ,
'

auoi d a ��flsciência clcil�Dal de Santa qatal'ina, levando ao
v!e110 de. 3 de outubro VIndouro o seu 'çanclinato collliãô
dentro de seus quadros ele homens públicos reconhecirlamen
te idôneos.

)iãt' Lll�ará, ariás, '0 P. S. D. aos anseios do ;)OVO caiarí.,
nense, nesta hor-a em que no eleítonado, tanto quanto aos

seus líderes, mister se faz, por sua parte, se alteie ao máximo
de serenidade no julgamento elas atitudes e dos aconteci,
mentes, sohrepair-ando aos ínterésses personalistas, às S'Ü'

licitações capr-ichosas de empreiteiros do couf'usiorrismo e às
estreitezas temer/árias dos acintes e lie}ssentiInenlo.s suhal,
ternos. Partido que assumiu, 11'0 Estado, desde a primeira
hora de ãfividade, o compr-omisso histórico de conduzir a

luminosos destinos a nossa terra, o P. S. D, tem, à altura. des,
sa função solene e patr-iótica, homens da estatura moral [; do
perfil estaelistico de Nerêu Ramos, o Chefe a quem nunca falo
taram ânimo e clarividência para as definições precisas nas

horas exatas; homen�.rg'aduTa politica e da firmeza
de caráter de Aderlral R. da Silva, o governador cujos pendores

.

humanos e, cuja sensibilidade cristã têm, a mais da cquaní.,
midade ele espírito c da cullúra do Direito, uma afinidade pro,
funda com as esperanças do POV0; homens, f'inalments da
grandeza d'alma e do discernimento político de Celso Ramos,
or ienbador ponderado e Iúcí elo, o coordenador objetivo e

impessoal, padrão de renúncia obeõiente ao imeperativo da opi
nião em maior-la.

Da Convenção Estaelual do J.�. S. D. sairá, pois, uma can-
. 'didatura digna, I)Or todos os seus titulos, do aplauso dos
Oatarinenses em geral, valendo preponderantemente pelo cunho
elo mais insuspeito propósito de servir a terra comum, com o

desapêgo de quem atribui à honra ele um mandato popular
.Q peso dum sacrifício elevido às prerrogativas do cidadão sô,
hre cujos ombros a confiança de seus eoestaduanos repousa e

se regozija de o fazer com acêrto,
Têm sido sempre assim as decisões' magnas do P.S.D. e

nunca deixal'am elas de ser fartamente corrssponcÚdas, _

'quer 11as 'adesões entusiásrica� ,do nobre povo d,e Sant:i Cala:
rina, quer na aoão jlibada, n.o trabalho profícuo e níi superio_
rielade exemplar dos seus homens púbÍicos vencedores nas ur·

nas.

}3audemos, porL�ltO, os ilustres- convencionais caMrinen_
ses do P.S.D. e lhes formul(,lrrios, com a certeza irrevog'ável
dI} patrjl)t!smo qnG lhes há-de inspirar as deliberacões, l111)a

(Secção de Santa Catarina)
Objetivo: Escolha do 'candidato a

Governador do Esta-do
Dia 24: Local: Séde do Partido

-

Hora: 17 bora�
Ordem do dia: Reconhe
cimento de poderes

- .,

Dia 25: Local: Teatro RUz
Hora: 10 horas
Ordem do dia: Escolha do
candidato a 6overn�dor
do Estado
Local: Teatro Ritz
Hora: 20 horas: Encerra
mento da--Convenção.

I
I

Para participarem da Con
venção do P + SI D.

Nesta capitaL os representantes
eataríaeases do partido majorit3-:
rio na Câmard e . no Senado

.

Constituirá um ímportante acontecimento CÍ·
víco-partídárío nos fatos políticos de Santa Cata
rína a Convenção que realízará o P. S. D. hoje e

amanhã para a escõíha do candidato à governança
do Estado no pleito de 3 de outubro, participando
do importante conclave as figuras maísdestaéadas
do Partido.

- ,}

Para a grande Convenção já chegaram a esta
capital o senador Lúcio Corrêa e os deputados Joa
quim Ramos, Rogério Vieira, Ol'Íando Brasil, Rober
to Grossembacher, Aristides Largura, Hans Jordan,
.Francísco Gallotti e Octacílio Costa.

Ao desembarque
.

dêsses eminentes conterrâ
neos, no aeroporto da Base Aérea, compareceram
altas autoridades, membros da Executiva Catari•.
nense do P. S. D., correligionários e grande núme-.
ro de pessoas amigas. '.

O "Estado", com júbilo, sauda os nobres repre
sentantes catarínenses no Senado e na Câmara, de.
sejando-Ihes ao mesmo tempo feliz estada entre
nós .

I
I

li

,
í'dill 8 grata permanência entre nós. Depois dr expermierrta;
rem um ambiente ele inteira e imperturbável solídaeiedade
'PIadidária, ·em que, de par com a solenidade e o brilho dos�

trabalhos, o entusiasmQ cívico e O respeito democrático te-.
Tão contagiado as al:mas, hão_de as luzida:;; delegações l1lU-.

; " nicipais, levar á'os valorosos cOrÍ'�li�ionários, onde quer que os;

vincule a nós, o ideal do engra11deciÍnento.do Estado, a palavra
de ordem proferida através &as resoluções de súa Convenção e

qU'l significará mais U1ll� esplêndi,da vitória do povo catar'i
nense' Jillt pe.ssoa d6s candidatos. do P. S.: D, que serno "urra:
gaelO's nas urnas, a 3 de outubTO do c_orrenle ano.

,
......

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Concede moratória.

O Povo de Florianópolis. por seus representantes, decretá e.'

o EST \nO-Sábado. 24 de Junho L'5J

Prefeitura Municipol
Florianapolis
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Decreto de 13 de junho de 1950 Designar: III, da Escola mista de Alto Bela Vista,
fO GOVERNADOR RESOLVE Eloir Maria de Araújo, Regente de distrito de Concórdia, para a mista de

Promover, pOI' antiguidade: Ensino primário, padrão E, para, na Nova Estrêla, distrito de Arabutã, rnu-

De acôrdo com o art. 58, § 2°, da lei n. qualidade de Professor de Educação Fi- ní cípío ele Concórdia.

249, de 12 ele janeiro de 1949: síca, ter exercIcio no Grupo Escolar Hilela Becker Coral, Regente de Ensí-
Marina Câmara Rosa, do cargo da elas- "Francisco Tolentino", de São José, a no Primário, padrão E, da Escola mista

se M da carreira de Irrspetor Escolar, do contar de 15 de fevereiro ele 195.0. ele Rio do Cedro Médio para a mista de

Quadro único elo Estado, ao cargo da Sara Bom Moretti, Regente ele Ensino São Bento Alto, ambas no distrito de

classe N dessa carreira, vago em virtude Primário; padrão E, para ter exercício Nova Veneza, município de Crtcíurna. I
da promoção de Marcílio Dias de S. no Grupo Escolar "José do Patrocíriío", Maria Côncer Antunes, Regente ele En.

Thiago. da vila de Siderópolis, murucipio ele sino Primário, padrão E, da Escola mista

Decreto de 15 de junllO de 1950 Urussanga, até o preenchimento da vaga de Morro dos Conventos, elistrito e mu-

O GOVERNADOR RESOLVE por Professor Normalista. nicípio ele Araranguá, para as Escolas

Reintegrar: O dr. Paulo André de Carvalho para, Reunidas "Professor Bertoldo Zimmer-
De acôrelo com o art. 79, da lei n.249, nos têrmos elo decreto n. 254, ele 17 de mann", de Anita Garibaldi, município ele

ele 12 ele [aneiro de 1949: ,junho de 1948, proceder exame biomé- Tubarão.
Fabiano Sebastião Vieira' no cargo de trico nos alunos da Escola Normal "Pe- • Remover, por permuta:

Professor Provisório, designando-o para dro II", de Blumenau. ) Noêrnia Garcia Ribeiro, Professora, re

ter exercício na Escola mista de Dom A professura Antonieta ele Barros para ferência III, ela EscoLa mista de São João,
José do Caxambú, distrito ele Caxambú, Diretora do Colégio Estar.ual "Dias Ve.' distrito ele Carú, município de Lajes, pa
município ele Chapecó, a contar ele 1° de lho", cle Florianópolis, com a gratificação ra a mista de Portão Branco, no mesmo

outubro de 1949. mensal de Cr$ 500,00 (quinhentos cru' elistrito e município, e elesta para aquela
Decretos de 16 de junho de 1950 zeiros), correndo a despesa 'por conta da Zenita Pereira Garcia,' Professor, refe-

O GOVERNADOR RESOLVE clotação 27-1·1 cio orçamento vigente. rência III.

Remover, a pedido: A professora Maria Madalena Lopes Tornar sem ereíto:

Irel13' Kowalenski, Professora Norma- Santana para, a título precário, reger A portaria n. 163, de 3·3-950, que de-

lista, classaF', cio 'Grupo Escolar "Floria- mais uma classe no Grupo Escolar "Eu- sigriou Nair Frieelrioh Bartsch para, nas

no Peixoto", de Itajaí, para o Grupo Es- clides da .Curiha", de Nerêu RamoS,-mu-!
Escolas Reunidas "Francisco Coelho Pa-

colar "Virgílio Várzea", ele Itaiópolis. nicípio
.

ele .raraguá do Sul, coni a gratí- checo", de Fragosos. município de

cam.,D;l\I:I��:a;� com o art. 185, do decreto �i�:�:�a ���1S��n�: �:$ d�t���� �O:����dqdo tar j��eg;;, d:u�:�:���;}':e ;�5�:a:. profes-
-.-- - - - - - - - --- - -.------ ----- - ..---

n. 3:674, de 23' de novembro de 1946: orçamento vigente, no perfodo de 16 de' sara licenciaela Maria ela Glória Pereira '_"F.i\1'fi:im1'i!1'r.;i?lTr.ii'F.i;T;iiiir.��Al!I!!!!I"..r:1 I "

Waldemira Busato (Irmã Maria Rs.íné- fevereiro a 24 ele março ele 1950. Knol!.

ria) para exercer o cargo de'. Lente da J;le acôrdo com o art. 10, alínea d, do Pôr à disposição:
Escola Normal "Sagrado Coração de,./. decreto n. 413, ele 16 de fevereiro de Do Juízo Eleitoral da 24a Zona, com

Jesus", de Canoinhas, sem ônus para o
'

1949; sede na cidade da Palhoça, Maria Augus-IE,stado. A professora Anavandir Laura Inácio ta Haen íng, Professora AUXIliar, referên-

(Aloisa Bieber (Irmã Idalina Bieber ) para responder pela direção das Escolas cia II. cuia de Pais e Mestres. Gentil F'ernan-
para exercer o cargo ele Lente da Esco- Reunielas uprofessora,Aurora Silva Ro- Conoeder dispensa: dcs _ Caixa Escolar elo Curso Normal
la Normal "Sagrado Coração de ·�esus", dr ígues", de Próspera, distrito e municí- i À José Ernesto Balltaedt, da função RegionaL Bogdara Angulski Drell
de Canoirihas, sem ônus para o Estaelo.. p:o ?e Crrci�ma" com a grattficação men-I

de Professor da Escola �u_Pleti�a do 14° Caixa Escolar elo Grupo Escolar. Arací
O padre 'Johannes Brrkhan para exer- sal ue Cr$ õo.oo, correndo a despesa por B. C., elo Estr-eito, mumcipio ae F'lorta- Cesconetto e Zita Custódia Angulski _

cer o cargo de Lente ela Escola Norma! conta da. dotação 26·1·23 do orçamento \ nópolis. Biblioteca. Eunice Silva Jardim de'Pato
"�agrado Coração de Jesus", ele Canoí- vIgente.' .

• Dispensar:

I
ta·- Clube de Leitura. Olí nda Fortes

nhas, sem ônus para o Estado. ,Tornar sem efeito: A professora Abigail Coimbra (Irmã Hammerschmírlt _ Jornal.' Escolar. Mar-
Irma FurIan (Irmã Maria Osmunda) I A 'portaria n. 571, de 9 de março de Leorrir ) elo Grupo Escolar "Professor' ta WolO\�,5ka Hobolel _ Ltza 'pró:LÍl;lgUa

para exe�cer o cargo ele Lente' da Escola 11950, que dispensou Nilela 'Maia da fun-I Paelre Schuler ", cle Cocal, município de

I NacionaL, Evanclma scí1l11i�1t Ceoftn _

Normal 'Sagrado. Coração ele Jesus", de

I
ção ele Professor Auxiliar, _referência II

I
Urussanga, de Secretária elas Reuniões Orfeão. Sideney

Santi3go.
Pelotão ele

Cano.inhas, sem onus para o Estado. (Escola mista de Paulas, municipiu de Pedagógicas. Saúele. Arací Cesconetto. _ Liga ela Bon-
Ines Posser (Irmã Maria Glicéria)

PR-I
São Francisco elo Sul). Eele Sandri ela função de Professor Au- elade.· CecI'II'a" Herrnehrida Cechetto De-l c ria Estanislava) para substituir, nas Es-

ra exercer o cargo ele Lente da Escola Remover, a pedidor xí líar, referência II (Escolas Reunidas biasi:- Museu. colas Reunielas "'Francisco Coelho Pache- ..

Normal "Sagrado Coração ele Jesus", ele Isaura Pereira, Professora Auxiliar, re· "Professora, Oelila Nocetti.", da vila de \,P"ra orientare!!1, no ano letivo de .. co", dê Fragosos, distrito e município dlt·
Canolnhas, sem ônus para o Estado. feréncia lI, ela EscoLa mista de Santa Ca· Pouso. Reelondo, município de Rio do 1950, as associações auxiliares da Esco· Campo Alegre, no perfoelo ele 15' de feve.

Decreto de 20 de ju�ho tie 1950 tarina para a mista ele Três Riachos I, Sul). la, elo Grupo Escolar "Professor'. Jo_s(\' I'eiro a .20 ele 'màÍ-ço ele 1950, á professo.
O GOVERNADOR RESOLVE ambas no distrito e municípío de Bi- Eelith Zarske da func.ão de Professor

.

. Brasilicio", de Biguaçu, as seguintes pro- ra Maria da Glória Pereira Kno�l.
Conceder exoneração: guaçu. eliarista (Escolas Reunidas "Professora fessoras, sem ônus para o Estaelo: Hil- 'O ,professor Angelo Ribeiro p"ra subs ..

A José Pereira elo Vale, elo cargo de ''Vanda Teresa Orselina Peruchi, Re· Oelila Nocetti:', ela vila de Pouso Redon- elegard \'Vojcikenez e Lucí Guilhermina tituir, na Escola mista' de bainJo de Co-
Juiz de Paz. do distrito de Major Vieira, gente de Ensino Primário, padrão E, das do, município el� Rio do Sul).

.

Caetano _ Liga pró-Língua Nacional. q�eiros, distrito' e município 'd� Fioriá-
município e comarca de Can.oinhas. Escolas Reunidas "Professora Maria elas Anavanelir Laura Inácio da f'lnça·o de

'

c Olga Irene
.

Bauer Moreira - Liga ela nópo]ís, por 15 dias, a contar ete 16 de'
Portaria de 22 ele aln-iJ de 1950 Dores Rosa Conceição de Sousa", ele Pas- substituta da professora Lucinela Vieira Bonelade. Emérita Duarte Silva Sousa e março de 19ÕO, a professora Hulda Silva

o' GOVERNADOR RESOLVE so Manso, elistrito e município de Tai6,

'I
Frigo (Grupo Escol�r "Abílio Cesar Bor- Rosa Valentina ela qilva Alves - Clube Faria, que requereu licença.

ConC.,eder lice"ça: para. as Escolas Reunidas "Almirante ges", de Nova, venta, mun,icípio de Cri· Ae:rícola. Alba Mui! e Suely �I'l\-a _

"

. I.
'-'

�
� C011l a grauH,c::('5!..o nlensal de cinquen...

,

De acareio com o B�'t. 1.69, 2ó, da 171 Vir�to Maehado \ de
.

Oli.ve�ra", ele RIo ICi�ma)., a contar 18 ,.de março, de Clube de Lel�u.ra NJ! Martms:; ..Jurac;
<. • TI. 249, de.12 de Janelro de 1949: Fionta MédlO, \c11stnto ',de" Sider6po]ls,

..
, 1900. , ..' NuneS - BlOllOtec'"

.

scolar ElVIra l:<"'a. d� .. 8��ros. *'" 50\00)'1 corre�elo

I '·1
"!. •

I
i:::> ... ;:'�';-''''''''' ....

-ti --l-
.. _1.J...,

. María ele Loureles Cardoso de Aquino, }TIunic.ípio de Ur1:ltsanga. Joana Czarnesl'i. Mizerkwski da. fUflÇão I
na ela Silva - JOl;na,1 Escolar. Ada Bor- ,do orçaI'nenfo' vigente;

.ocupante do cargo ele Oficial Aelminis- DIspensar: ele Prore>õsor elIarIsta (Escola m!st,a �� ba e Odette de Oliveira Furtado � Pe· A professora Mana Dma Mor;ira para

trativo, classe I, do Quadro único. do I
Daura Consuelo Goulart Rosa, Zulmá Colônia Rutes, elistrito e município ele latão ele Saúele. LUlza dos Reis Prazeres. substitUir, nas Esoolas Reunidas "1"ran

Estado, lotado no Departamento de Es- Goulart de Bem e Maria Solange Goulart I Mafra).
1-

L;;operativa. i\1aria da Glória Veríssi· cisco Coelho Pacheco", de Fragosos'; dis·
traelas ele Rodagem, ele quarenta e cinco da função .cle Professor diarista (Grup�.

I
Egjelia Carraro Co'sta da. Junção' de Pro- mo de Faria - Tesoureira ela Caixa .Es- trito e município de Campo Alegre, ·no"

(45) dias, sendo trinta (30) com venci. Escolar "Professor Manuel, Cruz", ele srlo fessor ellansta (Escola mIsta ele G;eneral colar. Nila Martins - Secretária das Reu- períoelO ele 15 de fevereiro'a 20 ele n1ar�'

menta integral e quinze (15) com eles- Joaquim), a contar ele 18 de março ele Osório, distrito de Bela Vista do Sul, mu- niões Pedagógicas.' 'ço ele 1950, a eliretora Maria ela Glória,·

conto ele um têrço (1/3)', 1950. nicípio de Mafra l. Para r"'ientarem, no ano letivo de "1 PereIra KnolL

Portaria de 6 de junho de 1950 Dilma Sousa ela Silva da função de. José Sarti da função de Professor dia- 1950, as associações auxIllares da Esco· A professora Arací Skiba para subsU-

Ó GOVERNADOR RESOLVE Professor diarista (Escola mista de Ca- rista (Grllpo Escolar "Euclides' da la, do Grupo Escolar "FreI

RogériO"'jtUlr,
nas Escoias Reumdas "Professor

Con.ceder licença, em p,rorrogação: neleira, distrito e município de Bom Re· Cunha", de Nerêu Ramos, distrito e mu- de Itapiranga, mUl1lcípio ele Chapecó, os Manoel de Freitas Trancoso", de Felipe'

De acôrelo com o art. 169, § 20, da lei tiro). nicípio ele Jm'aguá cio Sul). seguintes professores, sem ônus para o Schmielt, elistrrto e município de Canoi-

n. 249, ele 12 de janeiro de 1949: A<lmitir: Z�lia Osório _E:valel da. regên�ia �� uma I Estado: Irmã Acácia Kniess - Biblio- nhas, no peI!odo ele 1° ele março a 30 de'

Maria de Loureles Cardoso de Aquino, De acôrdo com 21 lei n. 277, de 18 de secçao (eluas senes), a tItulo precarlO, do teca e Clube de Leitura Irmã Ambro- junho de 19,,0, a diretora Maria Eugêni�

ocupante elo cargo de Oficial Administra- julho de 1949: Curso Primário Complementar do Grupo. I sma Fengler - Clube Agrícola. Irmã Gomes Ferrei.ra.

tivo, classe I, d"1 Quadro 'Único do Esta· 'Valkíria Künzel para', na qualidade ele'

I
Escolar "Teresa Ramos", da vÚá de Co- Osvalda Kroetz - Liga pr.ó-Língua Na· Com a grati1icação diária de dezessete'

do, lotado no Departamento. de Estradas extranumerário-diarista, exercer a fun- rupá, município de Jm'aguá cio Sul, a- donaL Irmã Josete Zanella - Pelotão cruzeiros (Cr$ 17,00), correndo a'

de Rodagem, ele quinze (15) dias, com ção de Professor 'no Grupo Escolar "Eu· . contar de 18 de março de 1900. ele Saúde. Iris Schwengber - Liga da despesa por conta da dotação 27-1-1

desconto ele um têrço (1/3). clides da Cunha", de Nerêu Ramos, mil-I' Designar: Bondaele. do orçamento vigente:

Portarias de 13 ,le junho de 1950 n.icípi� ele Jaraguá do Sul, com o· salá- 'l'eresinha Ma�hado CâI:.dielo" Regente Para orientarem, no ano letivo de A normalista Maria de Lourdes Silvei-

O GOVERNADOR RESOLVE 1'10 chano ele Cr$ 22,00, correndo a des- ele Ensll10 PnmarIo, padrao, E, para 'ter' :1950,� ·qs,.as�ºciações qU:hiliares ela Esco- ra para substituir, no Grupo -;Esco)ar Ar·
Ct>nceder licença-prêmio: pesa por conta da dotação 26-1-26 do 01'- exercício no Grupo E�colar' "Princes�- la, do Grupo Escolar "Virgílio Várzea", quidiooesano "São José",. de' F'ihríanóp

De acôrelO com o art. '178, da lei n. çamento vigente, a contar. de 20 ele ma!:'· Isabel", ela viía de Morro da Fumaça, mu- ele Itaiól;olis, os seguintes profes- lis, por 3. meses, a contar de S de m

249, de I! de janeiro de 1949: ço de 1950.
•

nicípio de Urussanga, até o preencbimen- sores, sem onus para o Estado: Irmã

Er-I
ço ele 1950, a professora Luiza 'Ferrari,

A Mareilio Dias de S. Thiago, ocupan- Noêmia Mal'ia Simas (complementaria to ela vaga por Profassor Normalista. nesta Glustak - Clube de Leitura. Ir· que requereu licença. . ,

. te do cargo da classe O da carreira de ta) para, como extranumerário-diarista, Nancy Menelonça, Regente' de Ensino mã Eva Kosonskl - Liga pró·Língua Na- A aluna ela 3a série elo Instittito de

Inspetor Escolar, com exercício na 118 exercer a função ele Professor na Escola·1 Primário, paelrãe E, para ter exercício cional. Hans Seh,venker _' Jornal Esco- Eelucação, Creusa de Carvalho Lima pa

circunljcrição; com sede em Crlciuma, de mista de Guiomar, 'distrito de Antônio

II
no Grupo Escolar "Henrique Lage", da lar. Elzira Stuart - BibJioteca. Edi�h I ,a. sup_stituir, po Grupo Esc·,;,lar "Silvei-,

um a�o, correspondente aos elecênios Carlo�, municíPio. de Biguaçu, com ,o sa- vila ele Henrique Lage, município da La- Erzinger - Pelotão ele Saúde. ra ele Sousa", de Florianópolis, por 61)

1929-1939 e 1940·1950. lário eliário de Cr$ 21,00, correnelo a des- guna, até o preenchimento ela vaga por ,A normaUsta Eelite Heyse para substi- elias, a contar ele 15 me fevereiro de.·

Lice"ciar, "'ex-officio", em prorro,- pesa po'r conta da dotação 26-1-26 elo 01'- 'Professor Normalista. . tuir, no Curso Normal Regional "Cônego 1950; a professor" Ema Mancelos.

gação: çamento v·igente.' '1 A professora Irmã Eva Rosonski para Joaquim Eloy de Medeiros", de Mafra,
De acôl'do com o art. 1ü2, alínea b, da De. acôrdo com a lei n .. 277, de 18 de responder, sem prejuízo de suas funções, por 30 dias, a contar de 11 ele março de A fundamen,talista Maria Glicéría Tei-

lei n. 249, ele 12 de janeiro de 1949: Julho de 1949 e com o salário diário durante os impedimentos do diretor AI· 19,50, a professora Enedina, Dranka, com I
xeira pa_ra substituir, na Es�ola .mista de

A Nazir da Silva, Serviçal, referência de Cr$ 1ü,00, correndo a despesa por I berto Cúrcio, pelo expediente elo Grupo a gratificação cle seiscentos cruzeiros.. ItacorobI, dIstrIto e mUl1lCIOlO de FlO-

II (Grupo �s�o�ar "Santos Dumont", dB conta da dotação 26-1.26 do orça-I Escolar "Vll'gílio Várzeà", ele Itaiópolls, (Cr$ 600,00), correnelo a despesa por li rianópollS,
nQ período de 1° de abril a'

G�rcIa, mUl1lClpIO de Blumenau), de mais menta vigente: I sem ônus para o Estado. conta da dotação 27·1·1 elo orçamento vi- 3'0 de junho de 195H, a

profess.
ora JO;--

tle 90 dia�, sem v,:ncimento, a contar de I Dalma Far.ia para, na qualidade de: o professor Hans Schwenker para Se- gente. quina Vieira Ilutra, com a gratlficaçao

:!7. de maIO de 19,,0.
I
extranumerárIo-diarista, exercer a função cretário das Reuniôes Pedagógicas do O aluno de 30 ano normal José Fer· diária de quinze cruzeiros (Cr$ 15,00).

Conceder licença: ele Professor Auxiliar . na Escola mista' Grupo Escolar "Virgílio Várzea", de I nandes para reger a Escola Supletiva elo correndo a despesa por' conta da dota-

_...
.

De acôrdo com o art. 162, alínea. a, da ele Fazenda, elistrito e município de Bi. ',I rtaiópolls, sem ônus para o Es.taelo. 140 B. C., do Estreito, município de FIo· ção 27·1-1 elo orçamento vigente.

lei n. 249, de 12 de janeiro de 1949: guaçu. Naelir ele Brida. Ferr.aro, Regente' de rianópolis, com a gratificação mensal de DEfAR'l'AMENTO DE-SAúDE PúBLICA·

A Rosa Parente, Contínuo, classe E Vilma Maria Lucieti para, na qualidade Ensin() frimárjo,. padrão E, para -ter Cr$ 490,00 (quatrocelittos e noventa cru- Poetarias de 20 de junho ,le 1950

(Gnupo Escolar "Professor Lapagêsse", de extranumerário'diarista, exercer a exercície na Escolã mista ela vila d'e 'Ar- zeiros), correndo a despesa por conta da O DIRETOR RESOLVE

de Criciuma), de 150 dias, senelo 6'0 com função de Prefessor Auxiliar na E'scola raro Trínta, 'município de Vidéira. elotação 26-1-25' do orçamento vigente. Admitir:

vencimento integral e o restante com o mista de Rio Carvão, distrito e município Haid.ê Naspoljni Del .Pratte e- Maria Os professores Jeny Oliveira e HHda H. De acôrdó com o art. 19, elo decreto-

.

desconto de Ulll têrço do vencimento, a
I de Urussanga. ., Adília ele Pellegrini; Regentes de Ensino Agacy para regerem uma secção, em lei n. 1.023, de 29 ele maio de 1944:

.contar de 10 de março .de 1950, " Dilma, Sousa da Silva para, na qualida. Primário, padrão E, para terem exerci- duas séries, no Curso Normal Regional Margarida Faria Branco na função de'

Portaria de 20 (Ie junho de 1950 de de extranumerário-diarista exercer a cio no Grupo Escol>ar "Barão do Rio "Luiz GUql,berto':, da cielatJe de São Fran· Auxiliar ele Escritório, referência' n, pa-
..o GOVERNADOR RESOLVE fu�ão·· de Professor Auxiliar' .na Escola Branco", de Urussang:a, até o breen�hi- Ci5CO elo Sul, com a gratificação mensal ra ter exercício no Centro' de Saúde de

IAceJlciar, "ex.offi�io", em lIr01'1'O-: mista de Caneleira, distrito e mUl1lClplO ! mento da vaga :9.01' 'Professor Norma- de Cq; 300,00, correndo a despesa, por Lajes, preenchendo o claro existente na·

g,:çãO: I' ele B"'m Retiro, a contar ele Ú3 ele março lista. conta da elotação 26-1·20 do orçamento lotacão e111 virtuele 'da dispensa de GI-

De acordo com o art. 162, alínea b, da ele 1950.
.

A p,'afessora Rosa Maria Scheitz (Ir- vigente. sela' Senis� Hraschér.

lei n, 249, de 12 de janeiro de 1949: ! Podarias de 4 de abril de 1950 mã Júlia), do Grupo Escolar "Professor A professora Maria elas Dôres Cúncei· Maria 'do Càrmo SOUS3 na função de

Jacob Ribeiro, ocupante do cargo da lo SECRETARIO RESOLVE Paelre_· Schuler", de Coca!', município de ção para reger uma secção' (duas séries) Vigilante, referência II, elo Hospital "Ne-
_. classe G da carreira 'de Escriturário, do Remover, a }Iedido: Urussanga, para Secretária das Reuniões no Curso Primário Compl�mentar do rê'u Ramos".

Quadro único· do Estado, lotado no 10 Francisco üliveira, Professor, referên. Peelagógicas, sem ônus 'para o Estado. Grupo Escolar "Teresa Ramos",. da
.

vila Maria Martinho, Vieira na função de'

distrito-sanitário, sediaelo nesta Capital, cio, In, ela. Hscola mista de Stoltz Pla- Para orientarem, no ano letivo de ..
ele Corupá, municipio de Jaraguá do Sul, Vigilante, �ferêricja lI, do Hospital "Ne-

1)or trinta dias,' coni vencimento integral teau para a mista de Ribeirão Marrecos 1950, as associações auxiliáres da Escola, com a gratificação mepsal ele Cr$ 300,00, rêu Ramos".

e a contar de 17 me junho' corrente. 'ambas 'no elistrito de Gu<tavo .Richard' do Grupo Escolar "Costa Carneiro", de correnelo a elespesa por' conta ela dotação lV;oelesto Dutra na função de Vigilna;e,
Portarias de 3 de abril de 1950 nnmicluio de Ibirama

- ,

Orleães, as seguintes professoras, sem 126-1-21 do orçamen�o _

vigente, a contar I referência II," do Hospital "Nerêu Ra-'

ú SEC,:aETARIQ RESOLVE 'RiC,;do 'Walter, Pr'ofessor, referência ônus para o Estaelo: Osvaldo José-Cír- ele 18 de março ele _,980. I mos"'.

A PHEFEITURA MUNICIPAL avisa, a quem interessar possa; qUe,
está recebendo, durante o mês em curso, independentemente da multa ..

legal, os impôstos, taxas e emolumentos em atrazo, de confor.midad;}.
com a Lei n. 42, de 22 de maio p. passado, abaixo transcrita:

LEI N. 42

eu sanciono a seciono a seguinte Lei:

Art. 10 - Aos devedores do Município, inscritos (:'111 Dívida 'Ativa
até 31 de dezembro de 1949, é assegurad-, o direito de liquidarem sens,

débitos, até 30 de junho do corrente ano, independentemente do paga
mento das multas acrescidas, cujo cancelamento será feito na ocasiãr,•.
automàticamente, pela repart içâo competente.

Art. 20 - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação...

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

(As.) Adalberto 'I'olentino de Carvalho

PHEFEITO MUNICIPAL
L Manuel �erreira de Melo

SECHETÁHIO GEHAL
.Publicada a presente Lei na Diretoria de Administração, aos -vint�

e dois dias do mês de maio do ano de mil novecentos e cincoenta.

CURITIBA TEU GRAMA: PROSEBRAS PARANA

Com a gratificação mensal de trezen-·
tos cruzeiros (Cr$ 3'00,00), correndo
a despesa por conta ela dotação 27·1-1
do orçamento vigente:

O professor Ludovico :romporowski pa-·
ra subsfitu.ir, na Escol� mista de Itaíó,
ta Secção, elistrito de Itaió, munícípío
de Itaiópo]is, por 90 dias, a contar de·

22 d 3 março ele 1950, a professora. auxí-
Iíar Verônica K. Tomporowski, que re

quereu licença.
A professora Helena Venk (Irmã Ma-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Q ES'J'A I1-Sáb8 do. 24 de Junho de 1950

Cabral, a (�atr;z do ICrédilo de 60 !D.ilhõe� pa�a
\: B,1ã cm FJO!��o��)):"ae����"d�'?'�hnhüd" em ,"ui lura do .rlgo no pais
ldfr•. 1I0S dar um rec.ilal ele poesias, a reuertru-Io. I RIO, �3 (V.A.) - Acaba de ser bu idos : quatro, no DisLrito Fede, da Bahia, com a capacidade anual

dcellJl1ludura sergipana GRAZIE_! Será urn prazer para nós apre, aberto o credito de sessenta mi, ral, com a capacidade anual de de 28.800 toneladas, e um em Per;

f,I CABHAL. ciarrnus 11 sua arte e o seu tulcn. lhões de cruxe iros para maior de., moagem (300 dias), de 531.900 to- nambuco, com a capacidade anual

Jlcrconendo desde há muito to' :,U. ]\ferece aplausos especiais, por senvolvimenl () da cultura dG trigo neladas; um no Estado- do Rio de de 72.. 000 toneladas.

e, �o o país e iarnbém o exterior, quanto e.la vem divulgando P,OI em nosso país. Janeiro, com a capacidade de moa- O Serviço de Expansão do Tri-

allAZIELA CABRAL nos honra I
ostc J�"lIl(JO a poesia nova que sur. Ao Serviço de Expansão do 'I'ri- gern ele 37.800 toneladas; sete no go procede, no momento, à revisão

agora com sua presença. j r;e, esta poesia que é o Brasi l, o go cabe a defesa e regularização Estado de São Paulo, com a ca, de capacidade de vários moinhos,

Teremos ensejo ele ouvir esl.a l «entír , O verdadeiro sentir nacío, do escoamento de nossas safras lri- pacidade anual de moagem de ... aumentando-a, de acôrdo com mo;

siJUP:'lticd "atriz do verso", denJ nal. ticolas .
dl licações introduzidas que permi

11'0 de poucos dias, com um PI·o-1 Os moinhos estão assim dístrí., 654.600 tonelarias; três 110 Estado lirão maior rendimento nas Insta,

.grama que íuclu irá poetas catarl- ...n-.:::l!!""l'�)""'() O'_'O__ do Paraná, com capacidade anual Iações.

nensc'5, desde o grande Cruz e Sou,
de 57.120 toneladaas; trinta e um No cor-rente ano, serão construí-,

,a até os da atual geração, como I, em Santa Catarina, com a capacl- cios dez grandes .armazens para

por exemplo Othon D'Eça a Mau, I
dade anual de 62.601 toneladas, se, depósito de trigo, os quais se Ia-

ra de Senna Pereira e outros. I tenta e um no Rio {Jrand'e do Sul, calizarão nas zonas de maior pro;

C;R.�ZJrEL· CfBE'.'\I, leva a sérío
com a capacidarle anual de...... .duçã., nos Estados do Paraná, San,

-� - -"'- :�, '"

I SRTA. ALCIONÉE BATISTA DA '"
'.

,a sua arte, Tivemos opor-tunidade 1 SILVA
2;'.3.6(j2 toneladas; um no Estado ta Catarina e Rio Grande do Sul.

.,de ouvi-la sobre todo o processo

por que passa um poema até a f'a,
I

'i. e Iin'al, pronto para o publico: I
uma ínteua identificação com 3

d\lIISiCl1, túdas <as nuances, iden-l'li(icando-se por assim dizer com a

�lll;:icá (lo puerna, êsse ritmo inte ..

i

rior a espera de 'uma Iibertação. I
.Oueremos salientar a qualidade.

,tl�s, poetas incll;iflo.s no seu r€,pe1'-1
'tono. Pela prrmeira vez Lere,
mns oporLunidade de ouvir MA ,

. Kl!EL BANDElHA, CARLOS mUI: I
,MOND DE ANDRADE, CHAHLE�
,UROS, e mesmo da atual geração f.eu melhor, da geração ele 45, co

mo DOMINGOS C,\RVALHO D�'\

Fe.sta de São Pedro
no Clube 1�

()l.)....�.f. -f,,\ __ .....
.. .·1��._·�-7 �& .... .QO, vo ;:,aloc:;:, dO Olt..4ve Dv..-;e de A_sôs-

,:;novamente se abril'ão para uma grandiosa festa sertaneja, anele sc

Tão 'apresentados o mesmo programa e O' mesmo "shaw" de sábado
;llassado, com a participação de �lementos conhecido-s. prezado cont�rrâne'o sr. Francisco

Haverá g'ostosa qt4eimla:da� rPinM5:cs, ame,Udoi lR, melado, biatata Duarte Silva, deligente funcioná-
assada e muita alegria e animaçãü. rio do Departamento Estadual dr

Os .'sà!ões do Clube se a-cham eng'alanadqs e a repetição do es- E:statistica, ,e de sua digna espôsa
'Vlendido' "�ow" é aguard.ado com especial interesse.

d. Ina Duarte Silva.

v, d Festejando o seu 7° aniversário
espe{>as

.

e São 'Pedro, noiie de C'llcantamento, quando os as· ti pequenina aniversariante darã.-
�ociados' do Clube Doze, em trajes caraclleristicos, formarão '!'(,da e ul).nl"olageflel1�tt'oinr,eh,sa. na residênçia de sem IMarshall pede a extensa- ,o do pro-,'<,antaI'ão tOlid'as" e melodias :sertaneJas. I

Não .haverá reserva d'e mesas ,e .a 'festa caipira terá inicio ás 22 FAZEM ANOS HOJE grama de aSS1· te
A •

:11oras. A srta. Nancy Teresinha da SiL S nela
va Fernandes, aluna do Instituto WASHINGTON, 23 (USIS) - O perante a Comissão de Assuntos
"Coração de Jesus"; General George C. Marshall, ex-! ExteTiores da Camara, em faior do

- o sr. João Corrêa de Amorim� !:ecretáro de Esvado e Che1f:l do Es_1 Programa de Defesa ,e Assistencia;
- o sr. João Machado Balster; �.ado Maior do Exército dos Esta- 'Mutuas, disse que permanecer
-,- o sr. Osni Barbato; ,-los Unidos, prestando declarações inerte diante das manifestações'
- o sr, João Batista Espindola: eomunistas seria "a piür coisa que
- 'a sra. Joana Corrêa Barreto. I;e poderia, fazer".

')sposa do sr. Francisco Barreto; U -

d i)farshall avali'ou as despesas pa.
- a sra. Joal1a Alves Coelho; l...aqulo8 e I d d f

.

d
I
1'3 o p 'ano e e esa em maIS .e

- o sr. João Rodrigues Corrêa. 30 ,bilhões anuais. Marslmll opinou
NASCIMENTO e�crever tambem -em favor d'o uma autori�

Acha-se em fest\ll o lar do sr. Ve,nde_se por preço' de ocaSlao .�acão de 1.22�.500.000 dólares para
[rneu Cunha e de' sua senhorfl. d uma maquina �EMINGTON - Cal' :) segundo auo do· Programa Ele
Alcidia Cunha com o nasCÍmentc eu gl'ande. Tratar nesta redação. Defesa e Assistência Mutúas.

':lfLVA.

,GRAZIELA CABHAL está a par
...de. todo o movimento literário no

Brasil, conhecendo portanto todos
os seus poetas, compref'udenda
,perl'eitamenl,e o valor da renovação
:AJ'listi.ca do' pais" fato comprovado

, OS'oral:!Cop ta'
P • '-IMÃO

'" ABACAXI
·I.ARANJA

• MORANGO
• FRAMBOESA

(flr/til) t(Jm fienvelopes
de5 frulOJ dlltrenfesl'i, f8,IJD
riffMBOLSO POSTAL
PARA TODO PAIZ
Produtos 511& -fRi/TI

CAIXA POSTAL 1008
CUPITiBJ. - PA::<,c,NIl'

Extrato de Frutas Vitamina C
Hidratos de.Carbono etc,

_._-----;:.....__

\ �

T.: B. G. E. - Conselho �Na:ciollal de Estatistica

SERVIÇO NACLONA.L, .IDE .RECENSEAMENTO

11!�petoria Regional de Estatíatica Municipal
em Santa Catarina

'EDITAL
Convoco o' COml)a,rccimento ne.'5ta' InspeL-oria, até o dia 26 do

. <corrente, dos c.andidatos ,classificados ,em <fia0 lugar nas Provas de
: :Seleçãd para a função de. Agente Recenseador JlO município de Floria
l�lópolis.

Os candidaLns ,devem- ,apresentar 'os &eguinites documentos;
Prova, ,de qtüLaçf'l:o com o serviço imilitar.

Prova. de idade
Titulo eleitoral.
2 re,tratos 3, x 4.

Florianópoljs� 23 de junho de :lU50.

. A.1'oldo .Caldeim - Inspetor Regional

Cr$ t..750.00
i o quanto custa um!]. enceradeira

ARNO
I·ELECTROLANDIA)·"\1j'\� .

"
,

f:
Rua Arcipreste Paiva Edificío IpaEe -Terreo

a cul..

Excursão da
de São Pedro a

A �feméridc de hoje assinala o

I
aniver-sário natalício do.

g.'enUl
se

nhorinha Alcionée Batista, dileta

filha do sr, dr. Alfredo Damasceno

I da Silva, nosso confrade e provecto
advogado.

I
Alcronée recepoionará na resi;

I
dê ncia de seus pais, á Av. Tl'om

powsky, suas numerosas amigui
nhas e colegas do "Colégio Coração
de Jesus" que irão cumprimenta-
táJa .

SHTA. MARIA EULALIA SH.Vé\

Panelas de Pressão ARNO
a (r$ 510,00

Grelhadores Erétricos
a Cr$ _ 300,00

na Ele'rolandia
Paiva - Edf. Ipase - 'l'erreoRua Arcipreste -

Transcorre, hoje, o aniversárlr

uatalicio da prendada senhorinha

Maria Eulália Si!va, filha do sr,

\.rquimino Silva, comerciante eu

Coqueiros.
ARTuR RUDOLFO SULLIVAN

Apostolica Liga
Cenesvtetras

A Apostólica Liga de São Pedro realizará amanhã urna de suas

�xcul'sõee à localidade dt Ponta elas Canas, distrito de üanasvieiras.
Faz anos, nesta data, o rinteli. Os excursionístas se farfto acompanhar do Revmo. Pe. Alvin'9.

gente menino Artur Rudol o Sul .' .

I' fill 1 I) of Mia0!! Iler l.oldo Braunn ,S. J. que, como assistente eclesiástico, com sua au,
I van, 11 10 l o sr.

. r .

. t f' . . ,

Sullivan, dedicado e competente torízeda palavra de fe e santo entusiasmo - pela grande causa do

lente de inglês elo Colégio e do' ;::�ei1hor, pregará aos fieis católicos da localidade visitada .

ve.Instituto de Educação "Dias

lho".
" "

Aos inumeros cumprimentos que,
receberá o menino aniversari

ante, juntamos os nossos, extell
na mecanização da

Grã-Bretanha
Progresso
lavoura'si vos e seus extremosos piais.

'\1EN[NA lRE�Ei DUARTE SILV.-\
A data de hoj� marca a passa_

g'em do anÍvers{lrio natalicio dtl

interessante menina Irene Duart€

Silva, querida filhinha do llúSSI)

na
LONDRES, 23 (B.N.S.) - A agri- . Esta revelação foi feita 'P�IIt

cultur',a britânica é hoje a mai,s I miriistro da Agl'Ícultura após UIlI

altamente mecanizada dü mundo, I censo recentemente realizado acer.

estando os fazendeiros da Grã ca do novo equipamenLo mecani

\ zado em uso. Quatrocentos e cin·
Bretanha. despedendo atualmente coenta milhões de libras deverá!)
cerca de 50 milhões de libras ser aplicadas no aparelhamento das
esterlinas com a aquisição de no. faz,endas britânicas durante �s

vas máquina-s. próximos anos.

(Edifício Pérola)

·le seu primogênito, ocorrido na

Malel'l1idade Dr. CllTlos Cor"p;a. ,', _.._.....•..........•................
Jia 20 ultimo e que m. pia batis- f

mal receberá o nome de Júlio Ce. DR. '\ �
saI'.

A. DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADODR. I. LOBATO FILHO

Doenças do aparêz1w respiratório
TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medi,cina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
I

Ramos. Curso de Especialização I"<lnes: 1.&24 e 1.588

pelo S, N. T. Ex-interno e Ex- I"

assistente de Cirurgia do Prof. Florianópolis - SanrA Catarina �

U'9o Pinhei7'o Guimarães. (Rio).. �
Cons.: Felipe Schmidt, B8 "

Consultas" idiariamente, .
CASA MISCELANEA rlhtri

1 FRAQUEZAS EM GERAL
das 15 as 18 horas. buid(lre dOi Rádio;" R. Cm A

Res.: Rua Durval Melquiades, ictor. Váh,ul!lll eQ)l'e' a, I
VINHO CREOSOTADO

, 28 --- Chácara do Espanha Rue Caruelil'�·ro· Ma! e I
,. S [ l Y f ! R A t.

AÇOES CfVEIS E COMERCIAIf'J t

Prace 15 de Novembro. 22 - z- all"
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;fM8'••.. $' C' ...... '-e
..,

',.' '.

riM %�. .

- ..

�--� � .IijiI
24 - SÁBADO - TRADICIONAL BAILE JOANINO - CASAMENTO SINHô ZÉ ROSA COM SINHÁ JOANA- DANÇA DA GOSTOSA QUADRILHA - DANÇA DA
RATOEIRA - APRESENTAÇÃO DE UM GRANDE SANFONISTA. BOITE DA COLINA - DEVERÁ FUNCIONAR EM DUAS NOITES, PRÉVIAMENTE ANUNCIAD

-,

AS E SEMPRE APRESENTANDO GRANQES ATRA- ÇÕES. BREVEMENTE O CANTOR QUE EMPOLGOU FLORIANóPOLIS - JOAQUIM PEREIRA ..
- NOTA:

.

_ FOI SUSPENSO O COtKTAlL DE' DOMINGo· .._. DIA 28. _.. PARA AS FESTAS ACIMA RESERVAS DE MESAS .NA RELOJOARIA MORlTZ.
, '.'

. "-'
". :. ' .' ,

--------

ri· ..:..:..:..:...:..:++:..:++:...:..:�:..:++:++:..�..�..:�:++:..:+�:++:..:..:�:++:..:..:..:++:..:++:+:+:�:..:..:..:..:++:... t++:�:..:++:..:..:++:..:..:.. /�i·
.

r:· .. , . "

.

+t
� Y
� 1
� ?
� 1
� 11r:+ 'T A C' +t
�t

.

- _. · �. .:+
� y

�: Transportes Aére. os Catarinenses· S.A. :�
� y
�:.

. ) '.

�:+
�.+ Agora,' sob 8_.orfentacão técnica da Cruz._eiro do 801 ••+ ··S·····i······�·····J····

.

�i· ..".

·i· a1�a "u-e . anta"f
�:+ ESCALAS: .:+ Vende-se uma Iínissima sala

�:+ As SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS: .:+ de jantar, em perfeito estado
í'f.+ R' d

'

C
.

b
.� de conservão, por preço mo-

r�. '10 e Janeíro-csantoa--Paranagué-> urít a % díco. Ver e tratar á rua Sete�: Florianópolie - Lajes e Porto Alegre. ."

I +:. de Setembro. - Edifício Cruz� 1
�:+ As TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS:.' .:+ �. �.���a:. a!��������.to.'. �?1.
�:+ Porto Alegre-Lajes .

..:.. Floríánópolís - Curitiba I .:+
�:+ Parauaguá=-Santos e RW de Janeiro. ,

..1. �:.�� .�
.... T""

. . ': � Uma casa com bom terreno.

�I!: .

"'- a.rijos reduzidas :,+!: situada na Rua 3 de Maio no

�. � Estreito,

� Mnt��JIOS e possantes avioes. Ongla �. DR .A=;i:;ô�e:::Aiü
�:. . ••• ,.NETO 1

••• 'A escala em Joínville, Itajaí e Joaçaba está dependendo da +!. Advogado
-I'

��� I '.

conclusão d�s 'obras do-aeroporto local. '.!. EScritório: Rua Felipe Schlm1dt

�!. ..•• 2'1 (sobrado) (Alto da casa "O
�..

' ·TR,AFEGO -MUTUO·, COM:
..%.- Paraíso") .,

.•

�:+" Crazeu O do Su
..
l- °10,' ... " ! ..%. Resídencía.Rua Alvaro de car-

: : � .

, : valho, 36
.+

S P AIo
..

* pjUV:; M��'r�Vidé;'�) (
. * .�.���P'l,o�"",�;:i�

�
�:: PAS�AGEN� E CARGA: ':i:��. Florianópolis: Ftuza Lima & Irmãos +:.�!. Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565 +:.��. "h +{ .

�: .

AgênCia CRUZEIRO DO SUL
' "

. :i:IIlllíllilIiliIiMi.....IIiMMIII..�:. Rua João Pinto 12 - Telefone 1.500 +:.r.'t. 17AjAÍ:
.

+.* - --- -.

ti: KNOT 8. A. -- Rua Urcilio Luz. 69 =i: ,., C �S �ll.
�'t. Outras cidades com os sub-aeetues d� Cr uzetro do Sul +.. V�nde"se �Ína ��nfort�vel cs_
I : � +. residencial, situada em ponto U'

�:+ +:* bano. central, com 4 quartos, sata

�:+ .:* de visitas, sala de jantar, copa, e.-

�� +:* sinha além de mais um pequeuG

�:. _

., .

. .:+ Quart� para emp,regada e ampias
��. ..' +:. instalações sanitárias com canafí-

��. . ••• zação de agua quente e fria. - Ia-

�.���.�'.+ �rmações na Gerência deda f�bL
)"....

",..,..-.or. .�...,..... +....... +' +' � ,. +' ,. ,. • ,. ,. � ,. ,. ,. +' +' ,. +' ,. +' �,,. +' +' � ,. +' +' +' +' .... +' +' +', +' +' ,. +' .... ..

Clube Doze de Agostol
Proqr ima pal"� n mês .dp J unho

Dia. 24 .�. Sábad.o -:- Baile In' ta Feira. - "Soir.ée mignon" com

rantiL das 15 às 18 horas, e das inicio às 19 hotas. Dia 10 de Julho

18'% i<s 21 horas "Soirée Juvenil" - Sábado, tradicional baile de São'
Dia 25 - Domingo - "Soirée com Pedro, c-om apresentação de grau
imcio às 21 horas. Dia 28 - Quar des novidades.

Departamento de Saúde Pública
Mês de Junho - Plantões

24 Sába· Pinto e Trajano nO 17.

do - F1armácia Noturna - Rua A. presente tabela não poderá
Trajano, 25 Domingo - Farmácia
NoLurna - Rua Trajano.

O serviço notufrw será efetuadc
'pelas Farmácias Sto. Antônio E

Noturna, situadas nas ruas Joãe

alterar s.em prévia auborizaçãD
deste Departamento.
nepartamento de Saúde Públio

ca, em 5 de maio de 1950.
Ltl'iz Osvaldo d'Acâmpol'Q

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

'Frutas, Refresco,gelados
1�rocure POLLI S ... A� Comercio e índustrh!

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO
Ji.,OA CONSELHEIRO MAFRA - Edificio Montepio
RUA FELIPE SCHMIDT - EdHicio São Jorge

Rápido alívio
para dores nas cõs

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

6

HJ5t\BIAUl
gu-eilJlW1yVt. ,".qvft�'J,

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR,

Dl's. lValdemiro Cascaes DoLS 10COl1').Óvets. 150 cavalos. alta -

e baixa. Marca .UWOLFF", Alemã. ano ta-

R,oberto Lacerc[a brlcação 1920 com bomba, condensador.

'Ad vogadas. vapor super·aquecldo. Estado de nov·o.

, Idem dois geradores, alternado 231»

Comunicam a seus clientes e volts. 50 ciclos. marca "SIMENS", 230t9

amigos a mudança de seu escrHó- volts próprio corrente longa dIstância.

rio de advocacia para a Rua Fe" em
.

.perfeito estado. Quelquer InformaçAo
.

Travessa 24 de Maio 18 - Itaja! - San-
lipe Schmigt nO .42 - 10 andar.

ComuDlcaçãu

Vende-se

• . .1":-

'VENDE-SE

ta Catarina.

Vende':-se terreno I·GARt\PERIAVende-se um terreno medm·, .

t 1et' de lHP
do 12x30 na Ponta do Leal 1

Com mo OI' e fICO

(Estreito),sitoái";_:,a15deNo i VENDE-SE.
I vembro. Tratar desta redação com
L Tratar com o cap. Paulo II o �r. Domingos ?u em ltaj,aí
Samy na Fôrça Policial ou

. com o Sr. Lmz NGcetl. !
nesta Redação.

Possue v. S. cassa ()'U tl!rr(wo. p""''''

vender?
Náo encontra coIDllrador?
Entregue ao E"",> . :.' "c- lroob\1.1ll:.lrf4!

1>.. L. Alves.

FRAQU��.
VINHO ,_I"
,. S , L � L t R A"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RE
levarão a

�

"

�J{V f�\no\o Ê AUR�UO' '-(l\M?>�S comandam as equipes
• .,.:t_·.......-r''" "

� ,J"""":,,, ,"Ia':,
-

ê1�- t d"JS os ]J'gdrcs onde se reauzar

�lU�3. q H r d.,s j ogos, descr .::verao lance p r lance as

ernp 19_1l1t2.:i parti.las. Acorr.pa.ihe todos os jogos . da

-� ..... --�- ._

POP::l do Mundo �o:mo se estivesse no campo. Ouça
os comentários esportivos quê serão levados' a seu

lar, por meio desta série de sensaclon .is irradiações
patrocinadas pelos Revendedores At!antic.

II .'0.1' C .0

TUPj DO RIO
PRG-3 � 1280 KCLS.

ZYC·9 - 19.32 metros

onda curto

Todos' OS jogos
Resenha Espórtiva

Atlantic

21,30 às 22 horas

"

.

Rádio-Esportes Atlontic

19,05 às 19,25 ·horas

Tupí DE S. PAULO
PRG·2 - 1040 KCLS.

ZYB-l - 49 22 mts., o. curto
Todos os jogos diurnos

Resenha Esportiva
Atlontic

19,00 ás 19,30 horas

. .

Rádio-Esportes Atlantic

19,00 às 19,15 horas

Reu;;rte êste programa e
e-

g::arde-o ;unto ao seu rúdio

PRF·3 - 960 KCLS.

ZYB·9 . 19.80 mts., o. curta

ZY�·7 - 49.22 rnts., o. curto

Associe o nome às necessidades de seu câ,.ro

GASOUNA "* MOTOR OU. * LUBRIFICAÇÃO * PNEUS * BA lERIAS

-.-._----�-'_.-
_.- ------_._------- --_ .. �._-_., --."' .. ,.._,-_._�_._---�--�.,._------ ..�-�-------_._ ----- ,_._--�-�-_.�--_ .. _ ,_ . ____

5

.. :-�

.'

,';•..

'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6

..<,

o ESTADú Sábr.do, 24 de -Iunhó de lÇl!)(i

DANDO CONTINUACAO AO CAMPEONATO CI T

RUA �BOCAIUVA AS ESQUADR
TADINO DE PROFISSIONAIS, ESTARÃO FRE NTE A FRENTE, AMANHÃ, NO ESTADIO DA

_ __ _ o .�� -- _AS DO AVAi E DO ATLÉTICD.

Samuel Santos na corridaCiclisfi
. ((9. de junho em S. PaulO))

.

Como esta .spn�o amplamente
I

Não resta dúvida que [oi uma
d

í

vulgado, �'��h��ta � popular ma.-II11f'dida
acertada de vez que para

1l1t,:no paullsl�a A Gazeta Espor li- a obtenção de bons resultados ri
va a trad ioioual prova ciclistica

'

necessário competir com os me

internacional "9 de Julho", com
I
lhores pedalístas que se conhe

u (�OnClll'S�) dos mais experimenta; cem. Samuel, buscando um resul:
dos pedahst�s cont�nentais. tado honroso, que por certo muito

A. Fe�eraçao Atlética Catartnense I dignificará o ciclismo catarinen-

no
í

nl ui!o de premiar o" estoreos :

se, vem se exercitando d iár iamen

�o campeão, 'da cidade,
. �amllel! te, O valente "as" do nosso ('kli�

k antas, p.e,rLe,n,c�nte ao Ubí catan.] mo d isputará a prova com uma

resolveu inscrevê-lo na grandiosa, bicicleta suéca. do tipo de o
•

I.
_ I"

orrr;

compe iça0.
. das.

��:A����:l���;,��1��u��.�,,]�l�;;�iP���r!�!,��:')�gg��[�·
mednagem ao sr, governador Adcr., Gomes, Miltorn Lemkh:ll Érico �lll'l\l'lalt' Gustavo Zunmer e Heho

na '0[' �derb I P
, '..t .•

.. . a ",amos da Siha, ::itraetz Jr. e \\ialda Ouriques. . .
.

�al H.a�lO.S (�a Silva, realtza-se h oje, Juizes de percurso ,.

3° .p�osto � Rua Conselheiro Ma_

com �111C�0 as 19 horas, a trad icio," Dr. Paulo 010 Scheiclemantel,! n-a \ESq). I. de, 8etembr?).: Srs

nal 'Corrlda da Fogueira C0m
. Dr. João B. Bonassis Ped P '1

Haroldo J e�SI, Cap. l\IaUrICIO Spal-

pe curso tle l
,o ci o ,.

ro au o Ii 'd SE'
'

'� Ul'S? e � :ruilômetros 11'0 se, ,v[achado, Nelson Maia Machado e I �,1l1� .

e ouz�, 'unco H_oslerno
g�lllte ILmerano a ser percorrido Osmar j\'{eira.

uai ios Bonetli e Osmar Meira.

Cll1l�o.Yczes: saída - Defronte ao
' Fiscais dos Postos 4° Posto: Hua 7 de Setembro' BRAS·... IL" E ME'XrCO HOJE "'NO

I.<l.la.cIO 00 Governo, Praça 15 de 10 Posto Pr-aça 1;; (Def ...onle'� (E 1.')'
.,

.

I\ b
,v • '" i.sq, j_'e rpe Sehmidt.) : Ses. Aga.

7 °tl�� 1'0, rua'?, Conselheiro Marra, (�atedl'al): Srs. \\i'allcl' Mussi, Os- pito Veloso, OSIlY Barba lo, Oswal, MUNDIAL DE FUTEBOL
SCI�; , etc�1b,l'O e Felipe Schmídt, 11)' Laus e Eugênio Müller. do' Si lvei ra, Waldir Albani e 1\ie.

1 .

.

o a c legada de[ro.n(e a "A lilo" \ 20 PÔSLO: Praca 15 (Esq. João reJs Haviarus. N
.

berana".
• ." 'a ma�estoso estádi., do Maraca- ponto será iniciada a peleja.

_ISerá uma das maiores- competí, federaçãO At e'. t'l��c"'''a--' C
�-"-- .na, o_-:nalOr .dOJIl-lH'l-dO, será jnicja,·� Aaaanhã.o .certarne .pl':)s�'�gu.ü·á;

toes. do genero já efe,luada nesta
I",. d (�. Ine n�e

<lo hoje o. Campeonato Mundial de I com os seguintes encontros:

Capital, Participarão da prova cer N" 0'-
-

I
Fl.lt�?OI, Jogantl.o. as �q�lj[J('S do

I Inglaterra x Chile, no Rio de Ja-

ca de 80 atletas desta capital, Blu: .. .. ,_ ,

o.a leia Brasil e do México, E Intenso o neíro.

n�rnau e Porto União, esta ultima' RE�,OI�?�.OES DA ',DIRETORIA I bítros para as partidas oficiais de,
entusiasmo que reina em bdo.,; os Hália x Suécia, em S�,) Paulo.

Cidade representada p.elo vencedor
EM ;:,ES::iAO .HEALIZADA EM 15 campeonato de baskteball, dada a circlllo� esportivos do Brasil pe_! Espanha x Estados Uniílos, em

da ultima Corrida de sae Silves' I
DE JU�NHO DE 1950

.

i dificuldade com que têm lutado
lo desfecho da sensacional

pe19-j
Curitiba.

rr e, Walderniro Monteiro. I 1°) - Des�gl1al' para responder. os srs. Delegados para designar os
[a, prevendo-se um recordo mun, Suiça x Iugoslavia, em Bele-

Informou-nos fi F' A C
pela Secretaria, no impedimento árbitros na hora do 'inicio dos J''O

díal de bilheteria. Às 15 horas em Hnrizonte.

'titulo de ornamento' serã
. que a do titular; o sr. CYRO BELLI MUL "gos

.

.

..

. ao arma
- �

. N b d d
,das fogueiras em todas as esqui- LER;

.... .
I 9°) - Marcar para a pr5xima OI I.ti ores o

.nas do percurso. I 2°) - DC�lgnar para responder. quint.a_feira, dia 20, ás 1930 ho'

P�ra controle da sensa-cional p�:��a T,esouraria o sr. \VAUjI.R Iras, a sessão conjunta da Direto.,

.c_OLTlda .

rllstica, a entidade eclé_
OU ItIQUES;

.

.1 r!a, Conselho Técnico e Presiden'

tlCa deSIgnou as scO'uintes allt
.; 30). - ConSIderaI' cancelada a tes das associacões filiadas qlle

I i
'" Or!.. _

cl
.

"

{ a( cs:
_

ll1SCnçl:t,(l a eqmpélo de Voleibol; deverão, de acordo {)om o 'll'tigo

" C�missão Executiva .1 dOo. LYHA 'l�ENIS CLU;BE, �.ara ()
I
30 do Código de P,enalidades, apre_

.

Dl. Osmar Cunha _ Presidente' �e",l�n.do .turno, conside·rallJ·) as senta.r nomes de associado" seus

da Fedcração Atlética Catarinen_' Ju:t�fICahvas apresentadas em seu· para a organização do quacll'o de

se. I
OfiCIO de 13/6/50; I oficiais da FAC.

JOl'll. Aribaldo Póvoas _ Pre
. 4°) - DesignaI' o sr. IH:LTO

I
(as) Cy;o BelU Müller

dente da Associação dos Cron' tS.l_ Q'CI:'liT para nas funções de Escri- respondenelo pela sel:·.ref,aria.

D
. IS as

t
,. d Iesportivos. urano, respon er pelo expedien- -..,-------------

Major Alvaro Vei"'a Lima _ piLe da Federação com a gratifica�

sidente' do Clnbe Atlético C t' r�� ção mensal de Cr$ .200,00 (duzen' I
a arI_ t ')

nellse. I
os c.ruzeiros ;

Comte. Leocádio dos Santos _! .

5°) - Suspender, por uma pa�
Presidente d'O Caravana do A Es

• tIda, .dados os atenuantes, o ath��

porte Clube.
r �

la ALDO JOAO NUNE-S, do Ubira- 1

Dr. Oswaldo Bulcão _ P
. lLau Esporte Clube, corno incurso!

. reS1_ t' �3
dente do Lira Tenis Clube.

no ar 19O ;) ;

\1'le. Cei. A. Lm"a Ribas _ pre.1 6°) -, Designar 'o sr. �CIMAR
sidente elo Clube Atlético Barriga I COARACI DA SILVA para mtegrar

I
Verde. .10 Departamento de Ba.s�elbaJl; .!
Rubens Lange _ President d 7°) - Aprü\'ar os Jogos reah-,

Ubiratan 8. C.
e o

I zados no primeiro turno de Bas_!

Eugênio Müller _ p'residente
kelball e de Voleibol, de acôrdo

do Taubaté E. C.
I com as súmulas apresentadas;

DÚ'eção geral da Cor.rida I 8°) - Apreoiar as seguintes RE-

,?r. Heitor Fer�ari _ Presideri. SOLUÇõES DO ,CONSELHO 'fÉCNI'1te do Cons,elho Técnioo da FAC
CO:

_

.

Ju.izes Honorários a) - Pelo n;[o compareel.lncn�.

Dr. Adel'bal Ramos da Silva to do TAUBA1':É E. Ci e do CLU·j
Governador do Estado. BE ATLtTICO CAT�o\RINEN8E à i A primeira destas é a excepcio�

Dr. José �oabai� _ Presidente partida�de Ba�l{etball marcad,a �a- \ Ag��t�s ::" rOmefcip & Jrans-
'nal coragem a resisLência du povo

da AssembleIa Legislativa. ra 8/5/iJO, �phear a ambos o" c,u_: pOrfes C �ainos S. 'A.
russO.

Dr. Adalberto Tolentino de Car_ bes a pen�hdade de perd� de

pon'l
Rua João Pinto, 9.-Caixa

A segunda razão da "itória, foi a

\'alh� _ P.refeito Municipal. to,s, .

de acordo c_om 'o �rtIgo 31 do �ost.al, ?20.-Florianópolis ajuda que a Russia recebeu das

Joao Batista Pereinu. _ Presi. Codlgo de PenalIdades,
I
[,lstrlbUldores Carlos 80e- Democraoi'as Ocidentais, especial.

dente da Camara Municipal. b) - Con:�car represcntapte, i pcke S. A. Cam. e Ind mente dos Est&dos Unidos.

C. Alm. Benjamim Sodré _ 00 dos clubes filIados para uma rcu-I Caixa Postal, 1 2 Finalmente, a tel'ceira causa da Terão os chefes políticos rus�

mt. do 50 Distrito Nav.al. I niã.o,
.afim, de tratar de a�snnto re� I Florianópo.lis

vitória final da Rllssia foi o regi' sos aprendido a lição?

Tte. CeI. Paulo. Vieira da Bosa __.
laclOnado com a escalaçao de ár' . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • .

me de Lerror implantado pelú Uma c'Oisa é oerta: o gênio mí-

Comt. do HO B. C. _ Presidente
Iüemlin. iitar de Slalin, como o de Hitler"

da. FCD.
.

Jogo� 'd'a �(Tae �
.

d
O teeror era exereido pelos es. poderá levar o expanSionismo so-

CeI. Antonio de Lara Ribas �

.

\t.
.

:.
,-

a Il mun 'fi)� quadrões da p01icia secreta. 'Os" 'V-iético, a'-:exemD{o d'O-quc a(}OIl..:;-

Comt. da Forçou. Policial.
.

�
\J ,U '} oficiais e sold,ados derrotados eram teceu com o .expansionismo germa-

Charles Edgar Moritz _ Presi- HOJE
sumàriamenLc passadOS pelas ar� nico, a dar com ;os burros nagua.

dente da Federação do Comércio Brasil x México _ Rio.
m::ts.

"Com Hitler - escrev,e Markoff

de Sta. Catarina. AMANHÃ
lVla!rkoff conta que oficiais e - o frio, calculador Polítburo da

Solon Vieira _ Presidente do Inglaterra x Chile _ Rio.
soldados entravam na lula saben' Russia comete poueos êrros, 111.aa

Cons�lho Regional de Desportos. I Itália x Suécia _ São Paulo.
do que se não triunfassem era os poucos que comete chegam a

Major E1.oy Mendes _ Gomodoro Suíça x Iugoslávia _ Belo' Horizonte.
melhor moereI' no campo de ba� beira do suieidio ...

da F. V. S. C. Espanha x Estados Unidos - Curitiba.
talha.

TycllO Fernandes _ Pre,sident� JUNHO
.

da Fedcração Aquática de Santa
28 Brasil x Suíça - São Paulo.

Oatarina.
29 Espanha x Chile - Rio.

Renato Ramos da Silva _ Presi
Suécia x 'Paraguai - Curitiba.

,dente d::t FACE.
W

I Inglaterra x Estados Unidos - Belo Horizonte.

Juizes da pm.tid,J,
Iugoslávia x México - Pôrto Alegre.

TLe: Teseu Muniz.
JULHO

Juizes de chegada
1 :i3rasil X IWwslávia .:_ Rio.

Srs W']
2 Espanha x Inglaterra - Rio.

,

• 1 son D. Cardoso jorn.
Waldir Gri'sard, Tte. panio Sarni

Itália x Paraguai - S. Paulo.

O:I�l' M'lt P
Estados Unj:::lo;; x Chile - Recife.

l t' J o '. 1 .Oll ereira, Joã'O Nunes
e Ciro Müller. SU�?� x México - Pôrto Alegre.

BOllvla x Uruguai - Belo Horizonte.

mundo

.Ignorância no Kremlin
Por AI Neto

A ignorância militar do Kremlin I tes três generais foram condena

é um f.ator que poderá ppsar na dos por côrtes marciais e liquida
balanç'a, em caso de que .. :reben. dos.

te uma nova guerra. Ante est-e exemplo, outros ge�

.sem dúvida, a Russia possue oerais soviéticos, de reconhecida

bons generais. competência, resolveram acat.ar as-·

Mas .- eis a pergunta - s·eguil'â ordens militarmente erradas dO'

o Iüemlin os consel}ios dos bons Kremlin.
.

generais do J�xét:'cito ".TerlneJho?.. DIU.... �·f
.

.

.
. .' ,.

c�so que l'at:ko{lf ci'a é \i)o

Ou -. e�'s outI a I-:_ergunla igua:l�

I ,de rll1.1u�he�1�o: lUt'l. do;;) mI:lIHoL"--(:."'" •

t1lenLe baslca - terao OS bons ge, 'l}eneralS sovICtlcOS. f

nerais ânimo de dar opiniõ3s qUI! Por Yêr-se forçado a oberlec�r
niío sejam laudatórias par:l o gê' no Kremlin, em 1941, Timosohen

nio de José Stalin? ko sacrificou 75 por cento de um.

Estas duas perguntas são pel'feiJ exército '."11eiro em Yelna, tentan_

lamente justificadas pelo. quo do banal' a marcha dos nazistaS\

aconteceu durante a guerra rus" Gôb:'e Moscou.

50-alemã. "Hoje - escreve Markoff - ai

O general soviético Alexei Mar. pl'Opaganda soviética se j-aeta de

kofi' é quem conta esta história que o camarada 'Stalin preparou 3l

ele bastidores. Russia para a defesa', e dessa fol'-

A história .•,,resllme�se no seguin'
le: devido à ignorância militar

do IüemUD) a Russia quasi. per

deu a gueM-(com a Alemanha.

Si não a perdeu - afiema Mar'

koff - foi devido a três r'lzGes.

i

mlfl venceu gu-erra.
"::-la verdade - conclui Markoft

_ as "preparações" de Stalin leva

eam milhões de russos, ucraniano�
e bielorussos ao encontro da mot'_

ie torta, e -condenaram a Russia'

11 muitos anos de pobreza e fome"e

Mas finalmente, graças à branI

ra e?,traordínária dn povo russo.

o auxilio norte'an1<e�icano e usan_

do o terror como anna de guerra"

o Kremlin terminou a guer'ra vi

torioso.

, I ''Do contrario - revela MarkoH lII.ltaa felieldadN Itel<!l' _l1li." ..... -.;

. I que pensavam 'os soldados russos t. ie �. '\ilbll'lho.!

.1_ morrerei não só eu mais tam- Ma., alo elll1JuC&Ca. tt·· • III".I".�,,,

hém minha familia. Por isso, é me- ,rfllf!nte ,ara (l a•• '"PrMPOLRO'iõ"

l110r que morra só eu. 6 uma caderneta -1.. CIlIU.Hl�

lo'l"'rf'O Jl',u�nll.'�
Logo no princípio da guerr::,

'houve g'ene�'ais que, movidos pela

I'
mOl'tandade de russos, tiveram .a.coragem de dizer ao Kremlin que

era preciso mudar de táctica.
1 Um deles - C;l�e Ma'rkoff chama

I de herói _. foi Pavlov. Outro dois

,foram Poncclelin e Kachn.lov. E3� J

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

Se ricos qu�uis firsr
De modo tacil�e\(·g!11
'8'lõ<.ei hoje 11" � ;",,,,�dc'i;)
Cre lit.J M'.H],) PreJti

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTAn0_ Sábado, 24 de Junho de 1950 7

UrRA TÊNIS CLUBE - DIA 24 - SABADO - TRADICIONAL FESTA JOANINA - INíCIO 20 HORAS -- CASAMENTO DANÇA DA QUADRILHA - RA

TOEIRA - DANÇA DO BAIÃO EM CONJUNTO - DANÇA DO CHAPÉO - PINHõES - AMENDOIM - QUEIMADA - PÉS DE MO�EQUE - A ·GRAND,�
ATRAÇÃO SERA·A APRESENTAÇÃO DO AFAMADO GAITEIRO WILSON BUENO - ESPECIALMENTE CONTRATADO - REPERTORIO COMPUETAMENTE
CARACTERíSTICO - SALÃO ORIGINAtMENTE ORNAMENTADO - PRÊMIOS AOS PRESENTES MAIS "MATUTAMENTE" VESTIDO E O MAIS ALEGRE PAR-.
INíCIO 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 �ÁO SERA PERMITIDO O INGRESSO, MESMO ACOMPANHADAS DE ASSOCIADOS. PEDE-SE NÃO LEVAR ME-
.-._,,{ �-;''''r;

\

NORES DE 16 ANOS.
'

-

Irmandade dos Senhor Jesus do
PdSOSS e Hosprtal de Caridade

Edital de Fornecimento
De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do Se-

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

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

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

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

. .. .. _

SI OS rins vao

BEM ...

saúde
r

e b o ao
HEMITOL - Limpa e disinfeta os rins. g- in
dicado como o mais eficaz antisséptico, atenúa
as dores, é indicado contra pieíite, pielo
nefrite, cistite, uretrite e calculos vesicais.

.:1'-

(orrespon h HI ,

Comercial
Confere
Diploma

DIREÇÃO I

AméHa M Pigozzi
METonOI

Moderno a EHchmte

Ru� General (UUef't(Ouft, 48
iEsq uine: Álbergu6 Noturno)

QUER VE$T!R·SE COM (ONfORTO E ELEGANClA 1

PROCURE

nlfaiataria
A

Mello

PARA OS MALES DO

FrGADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

O,. (lARNO
G.t!.LLE1TI

ADVOGADO
Crimo o ci... 1

Ccn.tituição rio Sociodadss
NATURALIZACÔES
Titulo. Ooclarat6rioo

E.orit6rio e Re.id,no'a
Rua ThQd.n�... «'

FONE -. 1468

Exclusivístcr «RENNER»
--

PRINCIP� IS ARTIGOS

Roupas- Calçados
feltros-Maqüinas·

de c'Usturas

loja .

RENNER
Rua Tener�te .Silveíra, 29

F Io r 1 anÓ po I i s

o PRECEITO DO 014
TONICOS DE VERDADE
Para combaler a anemia, nada

como a vida ao ar livre, o exer_.\
. cicio, os alimentos ricos em rÚrJ
e cobre Espinafre, alface, fígado,
rim e gema de õvo silo dos me.·

J11ore8 neste particular.' Valem 1
muito mais do que xaropes for

Iíi Iicautes e outros preparados.
Faça uso constant e de a.li.1

mentaçã., capaz de [ortaleccr o-Isangue e não tome conhecimen:
to de rrssdicamentos aJ.ll�ê({oa. I,dos como tônicos e [ortificanies
_ SNES. I
---------------------1

Atenção
ulúo Predail

AVisam-os aos 1105S0;-Pl:es�rpistas que em �irtude 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
realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi:
quem em dia.

CréditoVENDE-SE .um lote de ter
ra à Avenída Mauro Ramos,
próx�mo �!LC:<"J Largo General8zor-:rcr:-- 'v e1 e tratar cõ'i'f:ro
sr, Manoel "Fiuza

.

Lima, na

FírmaFíuza -Líma Irmãos &
Cia. Ltda.. à.Rua Conselheiro
Marra, :.35.:, Florianópolís.

P,erd.éu:--se---�-·
A Cádt'lrn.eta,rl° 1609 d� cáixa'

Econômica' ,Feüéral, solicitando

I
quem' â encontrou,' entregar ·ii

-- -- .--.-----

ITU::iva:::::�2!und0S Bos corações generosos
__ Aos corações generosos ,e· que nunca se cansam de fazer o bem, a

ft p i. ,S '1 M 11·
SOCIEDADE DE AiUPA:R.O AOS TUBERCULOSOS POBRES pede uma

n III JJ prenda 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-

II
N O I G E S -T i O : :. ueí'icio dos 'enfermos que não têm recursos para se tratarem.

Os donativos podem ser enviados à Rua Vidal Ramos, 19; 'Ou
- a mucosa estomacal ' Avenida .Her'c il io Luz, 53..

.

fica irritada e hipersen- Antecipadamente agradece
sível, exigindo o uso de

.

A DIRETORIA
um alcarlnizaute como'
a Magnésia Bísurada,
para protegê-la e pre
venho a hiperacidez.
Magnésia Bf s u r a da

.

- em pó e em com

primidos.

_______________________________________�a:_= p ·

DElAMBERT
A V I S O

A Serraria Delambert, avisa a sua distinta íregue
""!-! sia, que a partir de 10 de Julho, o preço da lenha desta

serraria, passará a ser de Cr$ 90,00 o metro cubico. ,
A 'V I S O· IAviso aos meus amigos e clientes que reabri meu Ga

binete Dentário a rua Tenente Silveira, n. 29, sala t:
O consnltórío esta aparelhado para atender todos os

casos da clínica dentária.
Anexo, um bem monta.do Loboratório de prôtese Den

tária, para confecção de dentaduras modernas e pontes
agrilicas.

AR! MACHADO
Cirurgíão Díntísra

Màgnésia
'Bill -,- da''ISO ii

.

J. MOREIRA & CIA.
CONCESSIONARIOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Está nesta Capital, desde ontem, a 'Chegam a esta Capital os Convencionais do ParUf
del:n��t��? ne��ca�t�lj:�eleg�ãOS���eDnfe��_ -- - , Social Democrático

.

[es à Convenção Estadual, constituida dos seguintes senhores:' Afim de parf
í

ciparem da

cOIwen-1
Osni Pereira e Jaime Souza. ,\lfredu HerlJSI, Paulo \"hHe

Vidal Ramos Júnior, deputados Octacílio Costa e Ribas Ra:'l10S, ção Estadual cio Partido Social De- Muni.c ipio de Rio do Sul: ripio Raucn.
'

Valdo Costa, Octacílio Couto, Euclides Granzotto, Albino Gran- m ocráí.ico, têm chegado a esta Ca ,

Vitor Bulir, Rical'do, <3ug'man, Muuicip io d e Guarum irim.

zotto, Hercílio Granzotto, Ari Costa, Octacílío Granzotto, pital lu tidas representações mllllÍ-! ::;illio Pchzzcti. 1l0H Krí eg. Ricardu \\-iLle, José --\min 1;1
Ibrairn Simão, Segundo Demeneck, Pedro Granzcttc, Cândi cipais .. JnlegTa.das veios elementos II Mun ieip io de Guar-am ir.iru : 11.0n, w.n, Lem k e, Heuriqu., Pr:
do Freitas e Jofre Amaral. de ma is alta pr-ojeção nos meios Pedro K11ss, Frederico Hcvsc, dmann.
� __.

-
_ ;. -.- - - ....-__-..-__ .."'J'............ .socia is, políticos e econônÜcos, -..w ••· __..• -__..·_ w_..• .......,'V'-<••

eonsti I uern, pelos 5('11S componen, E
.Ao

tes, alto, ',al,uI' de rt'vresenlaLivida_ m VISJ_õ ao sr, Nereu Ramosde pal'LIdnna das comunas catar-i-
nenses. I a bancada do P ... S. D. na

--\ lodus o, corrclig'ionár�os que I A 'bl
,.

L
...

Ic l1,egam" a Comissão Exeeuli"a do ssem eiô egls eríve
PSD saúda e apresenla com os \"0-1 .

"
" ), "

_ .

.. .___
tos cle boas vindas, ta111be111 os vo..' �a sede cio 1 ,�lltdo SOCial Demo- -ompanneíros, na próxima cump

flORIA�OPOll) - 24 de Junho de i950 tos de uma feliz estada entre nós. 1 crútico, ontem, L�.S n h�., a bancada 'lha eleitoral.

Além das que já foram anuncia,
estadual pes,s�(lIsta, ll1c?rporada, Agr-adecendo a rnanil'estaçãI das até este momento encontr
,esLe\'e em visita ao sr . .\ereu Ra, «aliento u o Vice Pres idr-nts :1er'

O Emb .. Jose' Caries de M Soares se nesí a c<1�ital mais' as S�g'UiJ:�:� lll�>. p.I'eclaro Yice Presidente da ítumns o ap(;io que lhe vinham (
V • rcprescntnções : República. mani re�t ar os llarL1111l'nlarcs

agr!ldece ao 6nvernador de Sta Catarl·na Munic ip io de Píratuba :
Em nome da bancada saudou s. Piartidc, dizendo da signiIic�lI:ãol

U
.

U ., Eugenio Dorl, Ata ide A. Barre
excia, o SI', .'iunes Varella, diz en., ra a Iiemucrucia e para

Dr ft d .lrba I 8amo � da 11,'lva lo, .João J�eoPoldo Klein, Frederi- �ll�� 1�0, sepUa�lae:�le'I�loaml'eeS dos colegas. agI'l'miaç;io politiua no

• 8 li .) II cu Poy FIlho, Edmundo Luerzen,
visi lanteo -rnhatc eleitoral..

Arn ild o Frcítag, e Edwino Von
iam, mais uma vez, à sua 1H'e- Logo 'arr.ís rctiraram.sc os ; ,

BorsteI. ';cnça, h ipolecar solidariedade ao .ros vi s ilanl.es, grandemente 1
'�.

Municip io de Tangará:
eminente homem público, dizendo pressionados com a oração do eDIi

Xeli Pico li, Alberto Garcia, lo 'ardur e do entusiasmo de seus, nente Chefe.

Olímpio M, Casarlm, José Pereira
Duarte, Waldernar Pizunni Hilde-
brando :VI.S, :\1ey.·

.,

Municipio de Caçador:
Carlos Sllerança, Manoel :3iquci

ra, Be]Jo, Alcides Magalhães,
Municip io de Joaçaha :

Luiz An lun iutti, Oscar R. da No'
va, Orestes F, Bonatto, Dr, Ernani
S. Rita.

Município de Timbó:
'Theodolinclo Pereira, Leandro
Longo, !\iIario L. ScJmsLer, João
Floriani e Paulo Pellz.
Municipio de Jaguaruna:

Por motivo do início dos trabalhos do VI Recenseamento
Geral da República, que se iniciará em todo o país alo de ju
lho do corrente ano, o Senhor Governador Dr. Aderbal R. da
Silva recebeu do presidente do Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística, Embaixador José Carlos de Macedo Soares
o seguinte telegrama:

'

"Rio - Ao aproximar-se dia recenseamento desejo ex

pressar Govêrno Estadual, intermédio vossência, agradecímen
tos r. B. G. E. valioso apóio e irrestrita colaboração vem sendo
assegurada trabalhos nosso cargo por tôdas autoridades re

gionais e locais. Tenho confiança, outrossim, essa atitude
compreensão e boa vontade se revigorará próximos dias, a fim
de que trabalhos coletá censitária se caracterizem normalida
de estão exigir altos ínterêsses Brasil. Ats. Sds,

José Carlos de Macedo Soares, Presidente r. B. G, E.

Assembléia :Legis)aliva
Sessão do dia 22 - 6 - 950

DISCO ,VOADOR
".\.;
"

�'i;�""
1

1 Vl'r a palavra. Gomo ninguém a

I usasse, foi encerrada a sessãe mar-.

SOb. a presicl,e�c�a do s�. Jos� I cauelo-se outra para o próxÍlt;o dia
Boabald, te\ c ll1ICtO a sessao, a 23, à hora regimental.
hora regimel1lal, com a presença de OAKLAND, Estados Unidos,
27 depulados.

' 22 (V.A..) - Fazendo o lJw'ulho

L. I
PELAS COMISSõES ele uma trovoada e emitindo um]( a 'a ala da reunião anterior, A CO I' a- d C t-t

- -

I
• _

111 S8 o
_

e ons I Ulçao, _,_e- jato de chamas azúis, um "discof'.li aprovada sem retificações- la J t -

gIS, çao c llS Iça, em sua ,se�sao I "voador", cu�a velocidade foi cal_O sr. secreLário fêz a leitura do de ontem, aprovou por unanllluda_j cuIada entl'l�,)1_600 e 2.l!OO quiló_
expediente. ,:�-",.!-,:�' '-, "'.-" de o parecer do sr, Cardoso da Vei melros pOJ' 1101'a, por testemunhas
Pediu a l1alavra o sr, Biase Fa� ga, concluido pela constitucionali-I oculal'tes teria lIassado cinco vê,

raco, para comunicar à Casa que dade do projeto de lei sôbre casas zes 1Jela; p1'oxil;âdades da lJasc né_
no dia 3 ,de dezembro vinclonro 'O populares, devendo ser. 'ouvida a rea de Hamilton, quarenta qui/á_
ltluflic.íl1io de, Nova Trento comemo- Comissão de Finanças. metl'os ao norte de São Francis-
rará o 75° aniversário da co]oniza- Pelo sr. Nunes Varella, presiden-
(ião italiana e das demarches que te da Comissão, foi avocado o pro_ Vá1'íos j'nncíorl:ü'i()s (/a Inse aé_
e,sIão sendo entaboladas para que testo oriundo de Tangará e dirigido 1'ea declararam tl'1' ,lC(l1ll1í01ll1ar[rJ o

esta e1ata seja condignamente fes- à Assembléia Legislativa. objeto com binóculos.
tejada. COMI,SSÃO DE ESTUDOS DAS LEIS Tratava.se, d;:,�m at',�, de 111l1a
Lembrou a exp'osição Agl'o�Pas- COMPLBi"lENTARES À CONSTI· e, pécie de d/se' de centro eS'Çl�

toril que ,a'quele município preten- 'rUIç,;tO DO ESTADO .�') e ete bordas 'j;':,',) f:','? 1.':, vwmdo
de promover e bem assim a publi- Sob a presidência do SI'. ceI. Lo- (( cêi'ca de mil me/tos.
cação da História- de Nova Trento. pes Vieira, I'euniu-se esta Comissão,
Heportou.se aos prOblemas da- par.a trat.ar da lei que aumenta para ------____

quele município, entre '03 quais 39 O número de deputados na pró. Iavulta o das estradas de rodag'em, xima legislatura.
lenl�'ndo que a topografia acieleu- De iuici'o, o deputado Antenal'.
tJ'lda daquela comuna não lhe per- Tavares leu e justificou o seu pa-Imite, devido aos limitados orça� recer ao projeto de lei aprespntado

Imenfos municipais, enfrentar sózi- pela sr- Cardoso da Veiga, Ao ter-
i

nha tão grande assunto. minar, apresentou um substitutivo

Recordou, ainda, que Nova Tren- à red,ação do mesmo, nos seguintes.
to é 'o berço das 'abnegadas Irmãzi� têrmos:

t

nhas da Imaculada Conceição, COll- PROJE'rO DE LEI

gregação q\le hoje conta com mais Fixa o número de deputados à
de 600 membl'os espalhadas por Assembléia Legislativa Estadual.
vár'ias cidades de Santa Catarina

e1
Art. 1° - Fica aumentado para

vário� Esl�dos do Brasil, dedica�a 39? núm�ro �e deputado� à Assem
à aSSIstêncIa de enfermo!>, ao ensl- bléla LegIslatIva, a partlI' da Si�

110, à catequese e oulras 'obras l11eri� gunda legislatura.
1.ó1'ias. A:rL. 2° - Itevogam-se as dispo-
Livre a palavra, como ninguém sições em ª,ontrário.

a solicitasse, passou-se à Ordem do Em votação, o substitutivo de au.

Dia. toria do sr. Antenor Tavarus, foi

...
�� I

_"" .�._""
,\

� 1
,

,

, Suc-frufi
o complemento alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

No vo terremoto
QUITO, 23 _(v. A.) - Um lel'-

r,emoto, de intensidade moderada,
foi regjsü'aêlo :is 15,44 horas de
ontem.

MAIS FORTE EM GUAIAQUIL
GUAIAQUIL, 23 (V. A.) - For·

te tremor de terra foi sentido nes�

ta cid,ade /iS 15,45 horas de ontem.
Por enqnllnlo nã'O há dan'os;a re

gistrar.
Não havendo matéria a ser discu� aprovado por maioria.

tida nem votada, foi declarada li_ E. Tonólli

COURA cl'S�a.'
QUEDA lOS CA·

BELOS E DEMAIS
�

AFECtOES DO:

COURO .CABElUDO.
fOMICQ 'CA:I'IJ..AR
'PÓII'1t,X'UlílNClA

Quase 9 milhões de eleitores,
no mOI1Jento, eUI todo o Brasíl

RIO,23 (v. A.) - o Tribunal Superior Eleitoral
continua recebendo informacões do interior do
país sôbre o alistamento eleitor'àl e as medidas pre
paratorías para o pleito de 3 de outubro. Em oficio
dirigido àquela Côrte, o 'I'ribunal Regional do Rio
Grande do Sul comunicou que o número de eleitores
inscritos .em maio último foi de 4.371, perfazendo
um total de 830 mil e 919 naquela circunscrição. De
acôrdo com recentes levantamentos feitos pelo Tri·
bunal Superior Eleitoral, o eleitorado em todo o

Brasil, no momento, é de 8 milhões, 876 mil e 777
cidadãos, já qualificados. Entre os Estados, o que
maior eleitorado apresenta atualmente é o de S,
Paulo, o qual se eleva a um milhão 680 mil e -;t27,
seguindo-se Minas, com 1 milhao 45 mil e 83.

FneGQa,1l,a_ .

Hi tempos espalharam que Floriannpolis esta\-a pe.i'r./{'JldiJ il'

direito de ser a terra dos casos raros•.. E, ele fato, não se 1 egistram

por aqui, faz muito tempo, episódios estranhos, diferenles e difí,

ceis.

"O Cruzeiro" - a sensacional revista carioca;> quis, lJ::í mesei"

convencer que uma onça pintada fôsse aqui as�a;ssinada, po.]e don�

de uma cama, sob a qual se llOmiSióra p.ara 'digerir tatus e coatis.O

fato, entretanto, já apat't!cera como celJa passada numa tribu de in'

dias.

, Nos Pingos e respingos do Correio da l.1anhã de' anlc-,ontelll,

a'pareceu o seguinte, também de' todo improcedente:
Foi denunciado, em Flori'anopolis, Afonso Car'Valho, admi.

nistrador das Flazendas Eslacluais; po,r falsificar cêra de 'c

ba,
Ai está um funcionário que l�íng'uém

"fazia cêra", mas trabalhando firme,

acusnrá; de jaativo:

* •

'Conto descobriram que a cêra do h'omem er::r falsificad.a?
da'r cêra de cal,

_ Nada mais fácil: quem já vi1-1 carvalho

naúba? ..

•

* ,.

Já na Careta de 17 do corrente está uma' carta, datada daqui
'e .assinada por ninguém, denunciando aos' povos que na AlflJ)l·

deg,a de Florianópolis noo se toma providência nenhuma, ,lJJi\'

mo de nenhuma impo,r-Lância, iem ordem' 'dd' sr. Celso Ramo.s.

. .

Eis aí três fato·s, todos p;odendo se,r consideI1ados casO� e A

dos l'arissímos.

Pena que todos sejam menQf; reais! Pena, ainda, que o aU

tor da cm·ta à Caz1eta não nouvesse sido devorado pela onça, par

que; com a cêra falsiíicada pelo ir .Af6nsD,' a . eéna fôsse reJl

duzida e doada a um museu de, .• cêra!

\
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