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Da inquebrantável' coe
são das colunas pcssedis
tas e da altivez e firmeza
do seu comando único re

ponta, como deco�rência
lógica e fatal, �al� um

consagrador tríunto l�O
próximo embate democra
tíco,
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Reunido hoje em me

morável convenção, o Par
tido Social Democrático,
três vezes vitorioso em

Santa Catarina, partirá, já
amanhã, para a grande
pugna eleitoral de 3 de ou

tubro,
Chefiam-no a energia

cívica, a serena e reconhe-.

cida habilidade, a profun
da experiência de direção
e êsse sempre renovado e

contagíante entusiasmo de

Nerêu Ramos - 'padrão
de dignidade, de aprumo'
moral, de segurança no

comando e intrepidez na

batalha,

Integram-no fôrças pre
ponderantemente repre
sentativas da vida e do
trabalho catarmense, ago
ra ainda uma vez reuni
das e conclamadas para
repetirem a imposição, (�a
sua vontade no domínio

político e administrativo
do Estado,

A magna reunião parti
dária que hoje indicará o

candidato ao alto pôsto de
Governador do Estado,
condensou previamente as
certezas de que o Partido • �,
Social Democrático, nàs' 'J.
eleições que se avtzínhám,

'

colherá novamente, oom

largas e sobradas vanta
v,-ens, a preferência popu
lar. Ê que, ao chamamen-
to do grande e invicto
Chefe Catarinense, prestes
e decididos acorreram. os ,

mais prestigiosos elemen
tos e as mais expressivas
figuras da atualidade

-

po
lítica :de todos os muni

cípios
.

do Estado.
As vozes que falarem e

as vontades que se tradu
zirem na convenção de

hoje, serão, por isso, a pró-
pria voz e a própria �on
tade de Santa Catarina,
porque expressa� , �mb,as
por legítimos e fIeIS inter

pretes dos anseios do seu

povo.
Se, por um lado, êsses

valorosos embaixadores da

gente barriga-verde, sem

se pouparem a sacrifí�ios,
trazem o apôio e a solida
riedade de todos os recan

tos do Estado à suprema
direção do Partido, desta

I'
;. l:�;�ã;- ;;ti��b�lã��11i'

,

I glorificação das urnas u
vres.

O Partido Social Demo
"c:rático IOl'llla, assim, no

. campo polrtico, a(l1.�ela
ideal unidade agregatíva:

. sôüda em suas bases e

crescente no seu prestígio,
, pelas garantias que lhe'
oferece um Chefe austero.
e sábio nas decisões, e pela
disciplina consciente com

que todos o acompanham.
Essa identidade entre co

mandante e comandados
foi até aqui o segrêdo das

espetaculares vitórias que
deram ao Partido as res

ponsabilidades de dirigir
o Estado e a quase tota
lidade dos seus munící
pios, E hoje, mais ainda
do que em passadas e

dignificantes refregas, essa.
coesão partidária galvani
za as hostes majoritárias.
Encenada a convenção

pessedísta, as fôrças que
lhe deram o mérito de eri
gí-Ia na maior reunião po
litica de Santa Catarina.
não se dispersarão, Unidas
em tôrno do Chefe-sím
bolo irão apenas, na di
vergência geográfica, ocu
par os postos avançados
para o combate e para a

vitória.
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CURITIBANOS
Eurachio Fiuza de Carvalho,

Santos Domingos Oglioni, Car..
[os João Cripa, Alceu Ramos
Martins,

R:\j' �'a. 'n D E S�!H
.

li lJ;tl\
r.: ,,\'_' f

Além do candidato que fôr escolhido, 'f�larão ainda os se- tr.Jr1etárlc;, e
!?'uintes oradores:

'

�

Senador Ivo d'Aquíno, deputado Rogério Vieira, àeputado/'.José Boabaid, �r, Paulo Carneiro; j_?rnalista Já.u Guedes da Ano XXXV I IFonseca, sr. Luiz Stoltz, sr. Leonoír Vargas Ferreira, deputado !J - ----- --�-.Joâo Ribas Ramos e deputado Raul Schaefer,

�S �alS e�pressivas 1'�OI�·Ç�dS�p�o�lit�ic�as�do�,��s�.ta�d�o��Co�n�ve�n�cionais do Partido Social
presentes à Convenção do P.S.O. DemocráticoDelegações dos Diretorias Mu Luís dos Santos e Cecilia Ber Luiz Lunardi.

Além das delegações repre-j Baríson, Fioravante Massoliní,nicipais do Partido Social De, nardino Netto.
_ CAPINZAL �mocrátíco, que compareceram CAMBORIU Aparicío de Oliveira Ribeiro, sentantes dos diretórios muni- Osmar BOrte;NVILEá Convenção Estadual: ,'AntoniO FadeI Filho, Pedro Silvio Santos, Carmelo Zoco- cípaís cuja relação publicamos J..

em outro local, a Secretaria Hans Jordan, Hennque Sch-ARARANGUÁ Honorato de Amorim, Henri. li e Luiz Favcrsaní.
d N b t BAlticimo Tournier, Apolonío

'

que Coppi, Guy Angelina Vi CURITIBANOS havia inscrito, até às 15 horas

1l1eider Jun}or, . r.. or er o
,

a
de ontem, ainda os seguintes ckmann, Her,�mlO A

.. Moreira
Ireno Cardoso, Artur

Berton_, eira, Acacío Bittencourt, Vera Graciliano Torquato de AI·
convencionais: Edgard SChnelder, Gildo Ma-cíní, Giacomo De Pelegriní. nico João de Souza, Manoel meida, Salomão Carneiro de Al '

PIRATUBA chado de Sousa, Carlito Macha-ARAQl!ARI ! Maturi�o Anastaci?, L�oncio meida, Anacleto Antunes de
Edvino von Borstel João do de Sousa, Otto Drefahl Ju-Itamar CordeIro,' Antenol'l' Juvencío Mafra, Lmdolfo An Souza, Hugo Bernardoní, Oro '.

AI' J' Al" EBertoldo Klein Ataíde de A. mor, mo ose npio, rnes-Sprctte, Odorico Bernardo da dré Linhares. zímbo Caetano da Silva, '

t J
'

F d A tô
.

,L
,

I Barreto. o ase ernan es, n amo
Silva e Custodio Angelo de Olí CAÇADOR , FLORIANOPOLIS

CAPINZAL Vieira Arthur de O. Bastosveíra. Manoel Siqueira Belo, Carlos Pedro Lopes Vieira, Antonía l
Carmelo Zocolí. Filho,' Arlindo G. da Silva,BIGUAÇU

. Sperança, Napoleão Poeta de ta de �arros, Roberto L�cerd�: Durval Fagundes dos Reis, Ro..Hugo Amorim, Francisco' Morais, Artur Formighieri, AI. Antonio Apostolo, Osní Orti. SÃO BENTO DO SUL
drigo de Oliveira Lobo,Roberto da Silva, Nilo Praze_! eídes Magalhães, Gumercindo ça, Tertuliano de Brito, Leo Henrique- Schwartz, Carlos

LAJESres, J-oão Baldança Filho, Jor'l Absalão Carneiro, berto Leal, Oswaldo Machado, Zipperer Sobrinho, Eduardo
Ibraim Felipe Simão, Pe ..ge Rosa, Romão Franciâco de I CONCÓRDIA Francísco Mota Espezim, Char. Virmond.

dro Granzotto, Hercílio Gran-Faria, Julio Teodoro Martins" João Estivalet Pires e José tcs Edgard Moritz, Wilmar SQbrinhoRI�d��d�Urirmond. zotto, Octacílio Costa, CandídeLuiza dos Reis Prazeres, 'I'au, I Bordin,
'

Dias, Joaquim Madeira Neves, Freitas Arí da Costa Avila,rino Honorio de Souza, Fermi I CANOINHAS Guida Bott, João Batista Perei Rolf Krieck, Ricardo Bug- Carlos 'Jafre Amaral, Euclidesno Veríssímo Bernardino, Ja, Olivério Vieira Corte, Orty ra, João Alcantara da Cunha, mann.

Granzotto, Octacílio Granzot,mile Jorge Nicolau, Vital Co': Magalhães Machado, Ney' P. Jau Guedes da Fonseca, Fran, IBIRAMA
to,rreía de Amorim, Davi Crís de Miranda Lima, Alvaro Soa cisco Germano da Costa, Ar Graciano Menel,

pim Correia, Liborto Gcedert res Machado, Agenor Vieira mando Valeria de Assis, Alvaro IMARUf
e Francisco Wollinger. I Corte. I Mul1en da Silveira, Adalberto Portinho Bittencourt, Epi-

BLUMENAU CRESCIUMA Tolentino de Carvalho, .Jairo tácio Bittencourt, Pedro A, Ãl-
.João Gome.s da Nóbrega, Elias Angeloni. Addo Caldas Calla,do, João Batista Bonassis, bino, Benjamin Bez, P�trícioWaJtel' Puette,r, Augusto Rei' B'áraco, Car10s O. Seara, Luiz I Lauro Fortes Bustamlilnte, An. Card(�o Duarte, Diodo Teixeirachow, Alberto Stein, Rodolfo :"iazzarin, Sínval Rosario Boh tania Antunes da Cruz, AUTe de Medeiros,

Kraemer, CarlGS Laux, Anto_, rer, Henrique Geller Manuel I [iano Stuart. JARAGUA DO SULnio Vitorino Avila Filho. i 'J-onçalves de Farias e Luiz i GASPAR
'

Werner Stange, J�ão: r"fm,"-BOM RETIRO I Tisceski. ,João dos Santos, !;atto, Carlos Hass, Hemz Mar.Arno Oscar Meyer, Oscar

w,/
CHAPECó INDAIAL' q"uart, José Pascoalini, AlfredoBeller, Alfredo Wagner Junior, Lenoir Vargas Ferreira, Se- Eudoro Cavalcanti de ,Albu I Schwartz, Walter Breithaupt,Erkk Max Hoeller, Antonio rafim E. BertasD, João Batis- i_uerque, Germano Brandes Ju CONCÕRDL4,Mariano da Silva, Genesio 'ta Zeca, Euclides Marfnh,0 e Continua na 8a. pago l Attílio FOl1tana, Brunildo

CRECIUMA
Angêlo Ghelere Filho,

CAMPOS NOVOS:
Manoel Figueroa,

GUARAMIRIM
Emílio Manke Junior, Hem:i...

que Frieíllmann, José Amin
Ghanen,

ContinHa na �a.pagjna
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A4mIDi$:t�a(ção âce
aeroporto de Joaçaba. Na fase final a sua

Dois anos, três meses e vinte e a coragem destimidn do adrui nis- Iométrí ca de estrudas municipais,sele dias decorrídos l. Decorridos, trador de Oscar Rodrigues da No. onde o Poder Publico Municiual lu,
êsses dias, em defesa do ordeiro e U[. Seguiudo.se os olhares, galga- ta contra a natureza deparandotrabalhador povo da grandiosa mos a serra e avistamos lá lIO al- nb- l áeu los daela 'a nossa topogra
Joaçaba, pelo Prefeito Senhor Os- to, como um Cristo Redenlor no fia, Porém, não encontrou o Prctei-
cal' Rodr-igues da Nova, que até Corcovado o (e Senhor Oscar da Nova barreiras
a data presente c em Iutui'o, te- I Aeroporto Municipal que potlesetn deter o seu progr'a-
mos certeza, honrará a investídu.' -". suspirando, pelas atcrris- ma de governo. Em todos os seu,
�a constitucional que lhe fora irn-. sagens das inumeras asas verde e tírlus enoontrarnos a pronta atua
posta na indicação democrática amarela da aviação brasileira, pon- çã o da Prefeitura Municipal', No
de 23 de novembro de 1947. to primordial, em Lodos os senti- cor-rente ano, a ahertura da rodovia
'I'raçandn.se um paralelo da ad- dos, de desenvolvimento, e progres Joaçaha, l-Ierciliopolis a estr-ada

ministração de s. s. irramos muito 50 de um munlcipio. A transfor , federal ele Palmas; Joaçaba-Capin
ao longe, '. Na comemoração des- mação daquelas montanhas de ou' zal ; Joaçaba.Irani, Lindoí a e ou'
ta data solene, consagrada ao "Dia ti-ora em verdadeiro "chapadão" tr as assinalarão a concretização de

um progr-ama governamental, cujo
GOVERNO, desde a .ínesquecivel
data de 3 de janeiro de 19ft8, per
pelnarri um grande marco de pro;
grcsso, de dinamismo e ele traha- Assim, "ai o Pref'eito Oscar d�
lho, Nova realizando o seu i gr-ande e

Ao Senhor Oscar Rodr-igues da

I
ruagnifiso programa, com a assis-

SO\ a, Prefeito Municipal, as con, Oscar R, da Nova, FreI. téncia e amparo erí.ciente do Go_
gratulações de Joaçaba-Jornal. de Joaçaba vôrno do Estado numa demonstra;

(Do "Joaçaba Jornal", de lO-fi_50) I'
L �,.--;

, .'
.. � .......� �

ção írretorquivel de que .os pode-
Essas maquinas, há dias chega- r-os publicas 'em Santa. Catarina,-

,

F _

d:-JS á nossa cidade, já cslijo em Lrahalham harmoniosamente nela;Joaçaba, 29 (Pelo Corruio ) -- fJ i ' I

uçuo c jielo que nos foi ade- OI)3eJ'_
'

gru ud ez a de nossa 'I'erna, honrando,
var é mu itissimo grande o rendi; o mandato que o Povo lhes con�'
me nto ele seu trabalho, espr-t-ando- Ieii n.

Obrasjdo grandioso aeroporto de Joaçaba

o moderno edificio da Prefeitura de Joaçaba,
que está em construção.

há muito, vem se tornando devé- humana, será' ,o vel'daelel'io holo-
ras imperiosa, prosseguindo_se cáusto da gratidão futura! ...
atualmente os trabalhos de manei Edllcação Pública
1'a satisfaLóTia, custea.dos unicamen- Ao iniciarmos as referências sô_
te pelo Municipio. bre a Eàtlcação Pública do Muni-

Estádio Jlunicipal cipio de Joacaba, podemos afinnal' IÉ êle, o mesmo que há muitos ü ser o ocul'la'nte do iO lugar no
anos vinha lYendo ocupael-o com a Estado de Sa.nta Catarina, A par
denominação de "Campo do Scar� cela de slIas escolas llllrapassa fi

peLta", isso quanto ao locaL,. Po' elos centos e trinta, ülda,s em am_
i'ém, com a a.dminist,ração Oscar pIo funcionamento em todos os' rin�
da Nova, transformou-se de ma�

I
cões do ]\I[ullicipio. 0nde exisla um

neil'a atômica, onde se encontra 8 agleme,,'aElo !le 0010110S, lá se en

incentivar 'Ü crescimento do gra contrará um professor m,unicipal,
mado, gotas de suor provindas d@ educando os futuros brasileiros de
trabalho insa:no dispendido, cuja I amoohã. Finalizando estas objeti-
-c�ns truç�o encontra em sua fase

I

vas, depa.ram(!Jos com as
.. Iimal. Hoje, aos domingos, contem� Estradas Munici'iJais

jplanos com satisfação, com admi' Sem qualquer duvida, do Oeste 1
racão, com entusiasmo o esfóI\Ço Calarinense é Joayaba o ]/Iunicipio;jclispendido, a fôrça de vontade e que possue a maior quanLidade qui-

I

calixa nd o as r-ealizuções do l�igno e

operoso prefeito muuicipal, senhor,
Oscar ROdrigues da Nova, lemos,
r-eiteradas vezes, por estas colunas,
diz o "Joaçaba - Jornal" ,tido
oportunidade ele tratar dessa mag.,
nif'ica e grandiosa obra que é o

"Aeroporto Municipal". Ainda em

(e$CiO),
construção
I
se que, dessa fOI.'I11[\, dentro d,.. pou.
co tempo estejam oonoluidas as
obras de construçãn do nosso
Aeroporto e possa o mesmo ser
homologado par a integr-ar à esca.la
das grandes aeronaves,

Espera o senhor Prefeito rece-'
.lier ainda, por estes dias, dois tra
tores.

O trulvalho, desde ® seu llUCIO
verr sendo executado sob a cdreCã';
técnica do competente e operoso
cng enheiru inS!pelt,or ele Estradas
de Rodagem, dr. Ernani Abrcu Sau;:
Ia Ril.a, que não tem poupado e��'
forças no seut.ido de ver realiza.;
do esse grande empreendimento da,
admin istz'açâo municipal' de Joa,
çaba, l

A V I S O

Ti tulOQ D.alO1 a t6rioll

I nossa ediçâo espenial, comemora
do Trabalho", [ubílosarnente tra�1 assinalará para sempre em letras tiva do primeiro aniversário des,
cai-emos em síntese geral as OI)l'aS, de ouro: ta fôlha, tivemos ensejo de puhli
mais destacadas do edil joaçaben-

_ Adminisiraçã., elo Prefeito Oscar cal' ampla reportagem sôbre tão
se, iniciando pela I Rodrigues da Noua. notável empreendimento. Agora, te'

Construção do Edificio da Ao ter sido dado inicio aos tra- mos uma nova importante pára
Municipalidade hallios de construção de um Aero- transmifir aos nossos leitores, É

Precisamente, em data de 3 de porto, o espanto era geral, r», que o preclar-o Governador- elo
janeiro de 1949, era dado iniolo, corrido um uno, rompia os ccus : Estado, dr, Aderhal Ramos ela Silo
éom os propr ios recursos finan- de nossa cidade, abrindo nossas I vu, atendendo ao apêlo de 110SS0
criro.-: do :\hmicipio, o assentamento perspectivas ao fuLLll'Oj um apar'e-I elinamico prefeiyo, acaba de au

da.s primeiras pedras à construção lho ELETRA, bi-moloI', da

concei-'
torizar a rC111es\:J. _l)al a esta ci,la

do majesboso edificio da Prefei,. tuada companhia Vwção Aerl'a H.io de de dilas pos'santes maquinas
tura Municipal, que, em futuro, Grandense S .. :'1., "VARiG", poden- "TOLll'l1apl1JJ", ele terraplanag'cm, Stadium Municipal de Joaçaba, o maior
sei'á o carLão de apresentação de do então, mais 'uma vez ser leste-II

com capacidade de 15m3.
,

nossa cidade. Lançada a pedra munhada a ação administratiya de
- --,

fundamental em 19ft4, sómente em um prefeIto que tem le\'ado acima .-..............._- - __- .._ �--..-..-..w.....,.-,.-.-...... w..--..............--__,..".... ..
i9�9 é que fora iniciad,a a majcs- de ludo o- interêsse ele seu.'; muni, i I PRISA-O DE VENTR-E

� I:tosa obra cuja exigência, desde" ciPes,.cujo Lempo na interprctação .. �
,

ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS �
, .- PILULAS DO' AGRADE MOSS

I'�, Agem directamente sôbre o ap- ,: ',1� parelho digestivo, evitand.o a pri-

�
são de ventre. Proporcionam bem

�:',_.
'

estar geral, facilitam a digestão,
descongestionam o FIGADO, regu· "

Ilarizam
as funções digestivas, e fa- � "

zem desapparecer as enfermidades �.
do EST01VIAGO, FIGADO e INTES- ).,

.

TINOS. ,!7"-' '�
, !i

'_�_'J"w,__-.__-. ..-_-.-..._.�•.t'_"""........._w.---.--"""'_'_'''-�''''''.'''''''

Aviso aos meus amigos e clientes que reabri meu Ga
binete Dentário a rua Tenente Silveira, ).1, 29, sala l'

O consnltório esta aparelhado para atender tod os os

casos da clínica dentária.
Anexo, um bem montado Loboratório de prôtese Den-

tária, para confecção de dentaduras modernas e pontes
agrHicas.

ARI MACHADO
Cirurgião Dintista

E§cr.it6rlo e Retlid'nclo
Rua Tltodent .. ", 41

!"ONE .• t'lÔa

----------

Atenção
VENDE-SE um lote de ter-

ra à Avenida Mauro Ramos.-

I próximo
ao Largo General

Ozorio. Ver e tratar' com �'

! SI', Manoel Fiuza Lima, n�

I Firma Fiúza Lima Irmãos &
Cia. Ltda. à Rua Conselheir(}'

I Mafra; 35. Florianópolis.

_-

-', PARAN4 -

-�
....
......__ .. -

w � ., .: .. " "'" ..

!
Sala de Jantar

I Vende-se uma finíssima sala·
de jantar, em ·perfeitg estado
de conservão, por preço mo-

dico. Ver e tratar á rua Sete
de Setembro. - EdiHcio Cru�
_� Souza, apartamento, 101.'
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IER9,��:�J! ,tt,!,�PO Assembléia p�!!d�,�I,�IJ!,!
Sessõo de 23_6·9;)0 I passou a Ordem do DIa:

Presidência - Sr. José BJ,::lI.l:1i,1 1) Votação da redação final do

Secreta da -- Protogenes Vieira. projeto de lei n? 3/50, que autori

e Pí ato de Arruda. I zu a aqulsição de um te 1',l'ono, por
A hora regimental, Leve inicio � doação, no Município de Araran-

:1 sessão com a presença de nuruero II guá. .

legal. '

, Em votação, fOI aprovado,
Lida a ata da reunião anterior, 2) Votação da redação final do

foi aprovada sem emendas. proj-eto de lei n, 41/5-0, que altera

Proced eu.se, a seguir, à leitura para Santa Cruz do Timbó, no mu

do oxpedicute, que consLou de: u lcipi o e Comarca de Porto,.União,
u ) Oficio n? 756, de 17 do cor- o nome do aluai distrito de Calma,

vente, do sr, João Va ldetaro, Mi naquele municipio.
nislro da Viação e Obras Publicas, A volos, foi aprovado.
comunicando a ímpossíblltdarlc do 3) Votação da redação final do

atendimento da solicitação dos mo- projeto de lei na 5/50, que autori.
radorcs da localidade de Rio Ver; za a aquisição de um terreno, por

'111I;Jho, São Bento rio Sul, que 111ci_ doação, no municipio de 'I'imhó.

Ieavum a criação de uma agência Aprovado por unanimidade.
Postal na referida localidade, in- Prosseg'uindo, o sr, 'Presidente
formação essa prestada pelo De, disse que se achava na-Mesa um re

partarneuto dos Correios e 'I'elégra; qnerimento :de urgencia subscrito

Ios, que anotou o assunto;- para 08- p·elo.s deputados Lopes Viclra, An

tudálo tão logo seja aprovado o [enol' Tavares, Heitor Líberato,

projeto. de criação de POSt03 de wlgand Perhsun, i-eferente ao pro.

Correio ora em curso no Congres; [eto que aumenta para 39 o nume

soo Nacional, ':0 de deputados na proxíma legis
b) Oficio circular' na 1 de 7 dI:. latura, de auloria do sr. Antenor

,íLtnho, do sr, Jo.ão Fernandes de Tavares.

Lima, pr;e�idenle da Assem.bléia Le.. Pediu' <lo palavra ü sr. Oswaldo

g'islativa da Paraiba, comunicandlJ Bnlcão Viana, que requereu à ·Me.

u reeleição. e conslHlliç.ão dia 'Mes;l sa audiência da Comissã.o de Cons.

e que, no dia 1° d'o cOf'I.'enle, f'Oram LHuiçÍí.o, 'Legislação e Justi(:a só

instalarlos os seus trabalhos ordi Ln'e o· proj-eto em, discussãu.

nanos. A votos, {oi aproviado por maio

Termina'da a leitura do expedi_ ria., .

ente, ocupou a tribllna o sr. Nu-I Livre' a palavra, usou-a'o sr

n'es Va.rella, orador inscri�o, 1'1)' Gasparino .Z.orzi, que comentou o

querendo a Mesa que constasse em I,eor de 'um telegrama dirigido d€

ahl. um valo de homenagem aos :":ampos !\ovos.

�onvellci'onais do Partido Social Em scguida, pediu a palavra (,

Democratico., que se achavam nJ dep. Armando Calil, dando conheci

�'eciTl.to da Assembléia Legislatiya. mento'� Oasa da nomeação da Sra

Ao Lerminar foi aplaUdido por Odete Carvalho Souza, para o

bodo 'O plenário. pôsto de Ministro PlenipotencH.

, À_seguir, pediu a palavra o sr, rio.

':Toãn José de' .souza Gabral para O o·rador teceu comentários eru

:lpoiar, em nome de sua bRncada, Lôrno dessa nomeação, declarando

:1 homeilagem, requerida pelo sr c,ei' esta a primeira vez que uma

Nunes Varella, aüs repres('ntaLes mulher ocupa tão elevado cargo

do Oeste CaLarinense, qúe se acha. nos meios dipl'Ümaticos do Brasil.

vam no re,cinLo da Assomu!éia Le. Finallzlando, solicitou fôsse en·

gislalha. ··indo 1lI�1 Lelegrama de felicitações
OS STS. Cardoso da Veiga e Sau ,'t insigne diplomata:

lo. Ranl0s, res}Jectivamente do Como ninguem mais se manifes'

p, R. P. e p, T, B., d·eram, lamhem, Lasse, f'oi encerrad,a a sessão,. mar.
o seu apôi'Ü' ao requerimento do I' canelo-se out.ra para a proxima se

lider pessedista. gundla feira, á hora regulamentar,

snrgcm novos prédios, novas ruas,

.
r ladissima cultura alia as qualida,'! nl)vo:� bairros. As cidade: se mo'

',!es de finura e distinção, dotes : Lle::n,l:t!a�1 e se adaptam nao: só ,ás
".1 ti e, entre nós, lhe granjearam 3 I e�lgencws do momento C0I110, pUD_

, , ,clpalmente se pn'param [:,ara o
estima e o apl'eco de que ainda ; ,.

'

,

;:·o.za em nosso meio, será alvo de: fuluro, tendo em mira o crescen,

Inequívocas homenagens as quaü.!
te �lesenvolvil1lento ele suas popu

anteclpadamente, no� s'olidarizamos,
.

Iações e, eonseqLl,enLement�, o au,

há vúrios anos na' , Dr. Gervásio Nunes Pires I
mcn Io d_o, trânsif o de veicules é

Itepúhlíca, em cujc Defluí, amanhã, o aniversái-io ! de pedestI,es, ,

desfruta da melhor uutalici o do sr. dr. Gervásio Nu I Florranópolís, entretanto, neS5e

, .: ",' parl icular semp"e sofreu e COIl
.eollsidenl.("ão, deixou em nossa nes PIres, bacharel em Ciências Ju-' ,

,

'

,

. •

.

1di' I 'd'"
.,

"'I f
' . II Lll1ua a· sol rcr de um mal muito

SOCle( a t: SlI co rm eIével da sua l'I lCUS e o:-OClaIS e a o uncrona; ,

'

,Qluaélio em prol de 'lodos os movi rio do Ministér-io d�a Fazenda, ser'! [l�1tlgO, cromco até: as construo

)!mLos assistencíuls Iturnis." vindo na Delegacia Fiscal desta coeS_de no\r,as casas ou as recons_
u" e eu uraiS, I i 1-

"g"da "1'1·11 à t II f' ap'ta'l .,cI'u,çoes ce casas ve,llas 5:1.0, n3
11" c " (a, err·a que Je 01 c, J, , i '. ,', " ,,'

/Te!'�iJ por ]ac'Os c.�ll'eiLos de farni i ÁS mulliT)las felicitações que maWlll_a do� caso�, feItas no mes�
'I

" . ·1 'I'
. mo a ll1hamento ou no mesmo nl'

lia e {e aUllzadcs, a dlgna nafal1. rec·e.bera (OS a11llgos e adll111'aclo.
. I', .,'. o

.

',"

,

t t' , , 'l' b'I t
\ e ,llllenlo antIgo. "em se COgItll.l

mn e enl., sem dUVida u('s!a '<lUS II'es, Jun amo·s jU 1 osamen e a.
d j' d" '. ,

.
. '.' . o ,utnro a pOSSibIlIdade de

IOsa datn, a grata satlsfac'.iio. de
'

[lossas. I','
través de .múltiplas hOllle�aO'ens' í Srla, Sonia Bealri" Bl"isi(Jhelli IIlI.al'gadlllenl.o, ou lllvelamen!o da,rua,

.

" ,
" _, "lsa11 o_se 'apenas os mteresse."

ver, a Inda uma vez, postos em A data de ,amallha ass111ala OI '

t'
. _

'

',la '.
"

t I" d t'I'; 'o proprle ano e nao os da cole.
,rVluenC13 o conceIto e a eslhll<\ d·e Illl1versano na a ICIO a gen 1 se. \

,. ,. I I' 1\1.1 .' .

. que g'OlJU entre nós. ! ;lhof'Ínha Sônia Beatriz Brisighel'
"nH [l,( e, ocerlllzam se a'l fach�.

A h·
'.... l' tI t

; das mas o traçado. urbano contI.
,es.sas 'omel1agens o "E�tado". 11, 111ha c,o sau o,so con el'l'aneo '

, '" "
. , llua no mesmo gosto desta nossa

.I'espeIto.samenle se associa.

I
L'baldo Bl'lSIghelh e aluna do Jn8-! .

J) t " d ., ..
S Ed d' I

.

t C
-

d J I antIga es erIO o tempo das CaI
ra. lWT o i\''I.colich "ltLl o ,oraçao e esus. .

I '!
'

,.
, "

.,., l'OCllllaS (e aO'ua ·e do malehelro
A efemel'ltIe de hOJe assinala o Á gracwsa ulllversanante, dona _:

o

I .'".
. .'

t I'
, i

.

f'
"

d
_

f' d
50 carro�a() vere e, que la tel'mmar

,
BIIlVerSal'lo na a IClO da exma. S1'a. i de 'ImS·51ma e ucaçao e 19ura e, f'" d'" l'
d O 'd c"I

'". "

" ,

111
sua allla lHl'la LI. para as ban.

, rml a N va _i\lcoltch digna l'calce {)m nossos metOS SOCIaIS
1 d

.

d "d "

l d
,,' "d f d 't

.

d
{ as a praJa as ragas,

cousor e o nosso dlstml.o conLer.1 onde es: ruta e 111Ul as anuza es,
O

.

b d I'
. . , _

_
", . que 'aca o e (Jzer ocorreu·

raneo e va101'0;50 corr·r.hg'lOnário lun faHarao, sem dl1Vld'a, os votos'
".

I r'
Ir. E�duardo :\icolich 'operoso Se

; afetuosos d'e felicidades, aos quais met·' ,'ao ald)reCfH�lt' ad (em� lç'ao q"ut'
, ,

'
, ,

•

i . .

' i)S a sen o eI a 'o antIgo so )1'a
·rrelano da Junta ComOl'elal do ,unu3mo.s os nossos. \' � , .. " ,

F,'lado. \ FAZEM ANOS l\-MANH.:t
],11) e.Juc s� alonga pela, hLa Sal.

, 'I '
:lanha Mal'lll.ho entr'e as ruas 'r:.

IJesfl'utando de largo CIrculo de O sr. Osvaldo Leon SaUes, fun';
I t J

_'
P' t b

. , " .'
" rue en es e 0:1.0 ln o c·m come

1/1l/za.d('� em nosso melO a distin I clOnárlO pubhco federal, reslden-'
'J II 1"1" l', - .' '

I .'

1'0.
que le ICU cot,n,.IO-o oom '!',en

�

: natal ciante, sel"\ nlvo, pOrisso,' te. no -RIO de Janle�.ro;, t' ,'I"" d :t °S� l'
"
•

, !'Ln,( V" ',,-,,-1:: _.",,;ç��._ .. "4- �" I - �,- n .. _<:· "7..",,,; nl" nomL
e pai a a .. 11 a en s, dO C 018 ca·

pI'�m, âS"�IlH\_lS nos .ass'ÜciaJnos1· aoui;
Si:trOC:5 que yt\,o -<-1 ·uparocer. ])3.-['a

jllbijosa�lellte, I
'

- 'a srta. Zuleida Mansani, filha' �la:em lQ�'a�', certam:l1!e, a 11111 edi.

b, A,lzll'a GOllMs Mendes Al'allle�' do casal MaTia e FredericD Mansa i
l!-CIO modelllo e mnJe.�loso.

Faz anos, hoje, a exma, sra, d
!
ai e dedicadlu prüfessora do Co:é.! Ora, a nua Saldanha Marinho,

Alzira Gomes ,�lendes Arantes.! gio ,Pedro II, de Blumenau.
urna das mais centrais, é uma f'llfl

liúva du saudoso contereáneo sr, I VIAJANTES estreiLíssima, cuja larg'ura enlre

Joaquim da Costa A'rante" " Sr. Eduardo Virmond
\;S pass·eios não pel'lnite ne111 o

H C II R ( I L deÀs homenagens que a veneranda, Eslá nesta capital, pro.eedenf!e de encontro �I,e dois automóveis. Ma.s omsoagem ao aO. aV. . a ae eoca 10
1Pnh�ra. forem ,prestadas, 'o "O Es_1 São Bento. do ,sul, onde exer('.:! �ssa rlla J,a ,�:m um trecho flla,rga dos Santos. loome' ras pe8S0a,'.� l·a a�,si-.lado so aSSOCIa C0111 prazer, com eficiência e jLlstiça 'O cargo .'!�, mOdell1lZ?�o., n� parte flon. ." "

Srta. Lígia Horn Fe1'1'o I de Fiscal da Faz,enda, o noss'o pre ,teu'a ao ColeglO DIaS VelhCi, POI

J. t d d
-

PO'lTO ."DleComemora, nesta data, mais um zado conterraneo sr. Eduardo Vir. Ilue razão, então, não se aprovei naram as I� as e a esao nR iV U

nniversario natalicio a dislin'ba e 'mond, a quem cumprWH'atamos,
';a a dem�lição. d,aqueles casarões Conforme nolidamos em nossa f rea terá lugar terça-feira próxima,

gent.il senhorinha Lígia Horn Fer.1 desejando_lhe feliz esliada entre,
[lara con.t�nuar o. al[l,l'gan�en�o des edição de sexta_feira ultimH, um' dia 27, já sendo elevad,o. ° numero

ro, dileta filha do benquisto casal nós. .

I lia rua, Ja começado e tao ne·ces· numeroso grupo de amigos' e ad I tle seus amigos ,e admiradores que

Mela Carneiro da Cunha e Rauli
' I "ário, const.ruindo_s·e o futuro erU mir-ado.res do ilustre Comandante I assinaram as listas de ,adesão que

,Do Horn Ferro.. C-:lSO raro DOS ana-Is llíQio no novo,' lalinhamento? li da ,Ba,se Aérea, nesta capital, sr, :;e encontram no bar "Pouto Chic",

Residindo at�wlmente em Hajai, U
• •

'

,
,'lpe�as �uestão de um po,uc'o _

mai� Cnpitão Aviador Rafael Leoocádio Oportunamenle publicaremos os

d,e conta com selecionadas aIni I da medicina rI,e Inleresse pela,modermz�çao da dos Santos, irá homenageá_lo no. nomes de 1.0üos os participan!es des'

la�es, a aniversariante receberá,. ' I
I) i(J;nd e, Lan�o. l�al.S que, das cas�f proximo dia 27, no Lira Tenis Clu. :;a merecida manifestação, de esti.

110Je, por cerlo, as home.nagens a
.

,t sel'em atlllgldas pelo no\·o alI. be, com um jantar, .em virfude do ma � de aprêço ao mititar integro

1jlle faz jus.
Johannesburgo, 2� (V. A.)! ohalnento, ap�nas uma tem l1m as GOllvile que lhe fDi feito pelo sr, (�que reunirá ás figuf\as mais re.

FAZEM A:-iOS HOJE
- Uma mulher �eu a luz, c0rr;, pe-cto menos antiquado, que é 2 !v[inislro da Aeronáutica paTa s,s, Dl'esentativas da sociedade local.

O 'r J � dn M· t
,uma semana de mtervalo, dua" da esquina da Rua VHor Meireles' servie, c,om.o., ofici,al de gabinete do

U PR'E('EIT_"_'{'tno 0-14"---s, oao a, a a de FreItas
I n"ianças um menino e uma' ,,-. -'. INoronh,a, funcionário dos Correios

I"
,

'

I
as demaIS', ate a pnala, sao casa� �·eu MIJllsteno,

'

J
,e Telegrafas' lnenln�, , . I v·e lhas estando mesmo uma delas 8,s" que nii.'o só na .guarnição NUTIUÇÁO E DEN'l1ES DE LEIT''''

< , O pnmeIro nasceu na qum· ,,' .

t ' r d
JJo

- 0:5r, dr, Ernani S. de Oliveira, �a-feira da semana passada e j:.t, ha tempos 11: el,CIta a e :-111 que comanda, mas sem nossos ,O aparecimento dos dentes de
J abali'lado clinico em Rodeio' 't 't d t

!'Ulna em consequenclfl de um lU meios militares e sociais, go,za do leite faz-se, {joro certa regulado' � . ,', :l ou ra na nOI e e on em pa·. d"
_ ,

-- a sra, Eli KO,nder Reis, esposa ra hoje. i cendl�. ,�Ill,e lh� estr :llU un,:, p�r. ,narcante conceito pO-1' sua finura dade, d'esde o sexto mês de vida,
'do sr Osvaldo HeIS' N

,,�

d 'd'
, te, s·e, \melo aoora so de depósIto C3 distinção inco.mum e lambém completando'se c'm to'rno f.los dois

• <. , a oplmao os me lCOS, esse - 1 " ,

- ·a menina Elizabeth Maria C" (:aso é único nos anais médio
de cana,,, n,o ve:,ao, {' ce carrOCI pür s�la, catIvante camaradagem n(J

1\oc·eLti, filha do .'sr. Newton Nocet I u])l:s de Pll)oCa . eXerClCIO do elev,ado cargo que

I
cos, . , ' C'

"

J' tt .

e da sra, 8éf6ra Caldeira Nocet. A.credita-se Que as duas cri. "AI. fICa .a suges 80, CUja 1I11lca cxe,l'ce, se imp,ôs á gen,te floriano

h; r,ncas, concebidas ao, mesm@
tmallclafle e a defesa da nossa Ca. polItana conqlUstando-lhe, em pou.

- a srla. Maria do Cal'l110 Dn. II tempo, se desenvolveram cada .Dl�al" que, wl'ca,da como é, :Ias ,�o !elllpo, as geI,'aiS simpatias,

t�a, :il�a dD :;r. Heitor Dutra, fun Llma em úteros diferentes. J l�ultlPln,s, beleza." da "sna �l'lvlle- A, ,expr:s�iva homenagem ao bri.1CIOnarIO dos Correios e Tcleo' .

gIada n8wreza, poclella seI trans (ham!' ofiCIal da nossa Fôr[]a Aé

l'�s�;
ola

BOl Q da fogo v'ls-lvel foOrl1la�la l".uma verdadeira jóia,
i •

- a srta. Terezinha de Jesus Cio
1«& U embOla peqLle·na,

-------

--------_----

dadc,filhadosr,�Ugêni?,L. Cid;'� 800 ouUômetros ILHÉO P 'ne1ac dp Prnss';o ARNO
I e, sal'g'ent'o da PolICIa l\1lhtf!r e de,

t!l j,
d .' ,) '-' �'" '. O

(/)1. lS�)t.i�a, Cidade, , I Nova Orleans, 24 (U. P,) -

-- fi rrtSt! 51.0 00
1' . .uacrClO CaldelTa de Andrada fj-ma g1"'<qna'e 'O'Ob dB fop'o v;.

.q:J ,.,

E N" -

. !.. 1... 0--
. J ia. 0'..1.. Q. f G I' d 1= '

t
.

'r mll\erOI',O�lleháv�ários,ano',dvela800quilÔmetrOSdec1is. JUC.I« ruii . íf nd ores 1._fe ncos
e�lde, ;re, pasoar alllanha mms urr í:m rastro de vapor encandes .

. OillVerSnrlO natallCio o nosso ilus. vários seo'undos no espaco' à
O complemento alimen-

a Cr$ 300,,60
Ilra,do cemterraneo clr. Laércio Cal. noite pas�ada; depois, extin-I

tar por excelencia. Ex-

fel' I .\ I d b 'li
-

. trato de l'rutas,vitamina C fi t I d�· iA. l'cL C e .."ne ra a, n lante nelvo' >;','lÜU-SP" deixando atrás de si
I

n (� e.. ro � ln ,.

g 'l l'dI' Hidratos de carbono. IUt UI U iUl
. ar o e .c ;te e lllrnanida(!es, II mrastl'o de vapor e:i1candes-, nA' L p"'.'V"'. _ 'n,,-'�. T"��Q, _ '1''''"T'��.()

O 'I I I .t.ua I-\.fCIDl'e"l'.e -

n I
H." .,� ,... ,�

I US';',:. n'ltalic.ianle, que, 'a vu- sente, em Icrn18. de curva, .

_

c-s t.150.00 Em quase Iodas as cidades, por
mais adiautadas CI"e sejam, cxis

tem casa.s, velhas, ruas es l.re itu.s "

I mal traçadas. Isso se no la até lllE'S

I mo em certos pon íos rio Rio de

j.raneil'O' :::;iio Paulo e outros cen,

Ili'oS
modernos. São velharias, são

r restos do passado, dos tempos em

I
que o homem ainda não dispunha

I de alguns elemen tos que o progtes,

) :;0 c a técnica de hoje lhe ofere .

,
cem. Essas .velharIas, porém, vão

de�a'pal'ecendo e em seu lugar

o quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

Rua Arcipreste Paiva Edilicío Ipase -T'erreo

Vida eocial
o

JIVj�R.SARIOS
1'1:11. Cora Seara Ouimarães

s
Transcorre, hoje, o aniversár-io

lalalicio ela exma. sra, Cot-a 'Seá;
• '< (I Guimar-ães, víuva do saúdo

='" ,�wntcI'l'àn('o dr, Altamiro Guí,

anos, As perturbações da nutri.

ção podem retardar o aparccimen�
1,0 dêsses dentes.

Se, aos seis meses, não come

çam Q sUl'(Jir os dentes de seu

filho, COllstLlte o denUs:{;a e o mé'

dica de cl'ianças. SNES.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vistái'-parcial da progressista cidade de Indaíal

I
Duas vias de tl'anSl)orle.S cortam

o terrltõi-ío inda ialcnse : a Estrada I

de Fer-ro Santa Catarina e aro-I
doviári a que demanda a região i

I �e!Talla, O movimento. por elas é I no
Intenso. Pela rodoviária rodam os!

Q f
' ,

Il'
. . I uarta- erra vindoura dia 28, os salões do Clube Doze de Agôs-1 anspcrtes que se dest.inam para :

'

São Paulo eo Hio Grande do Sul. i novamente se abrirão para uma grandiosa festa sertaneja, onde se

Mais de um têrço das estradas mu-II'[Ío apresentados o mesmo programa e '0 mesmo "show" de sábade
nicipais são revestidas de maca- passado, com a participação de elementos conhecidos.
dame.

Haverá gostosa q14einJ\ada, !pinh'õ1es, arríendoím, melado, batata

ril h os, várias serrari as, olar-ias e

fecu lar-ias, A agricultura econô
mica é í'eita com plantações de
aip irn, fumo, milho, araruta, arroz
e bananas, principalmente.
Indaial tem dois distr-itos : Ap iu ,

na e Ascurra, no último exisLe o
. lii!1:�sio São Paulo, obra valiosa
e vultosa que pertenoa aos padres
Salesianos. Seu digno diretor é O

padre Silvio SaLter.

Irmandade - des.Senhnr .-J.fSUS_- d.o__
, 'f -

.

'�-'.�. -w

Pasess e Hespítal de Caridade
Edital de Fornecimento

De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do si.
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.

Festa de S-áo Ped'ro
Clube ,,1"2

A Pr-efeitur-a municipal mantem
17 escolas primá rias e o Estado

assada e muita alegria e animação ,

outras tantas, mais um grupo es-
Os salões do Clube se acham engalanados e' a repetição do e.5-

colar com campo de educação í'í- plendido "show" é aguardad., com especial interesse.

Vésperas de São Pedro, noite de encantamento, quando os as-

:. Sua história é par-te da fi€! Blu- lima Estadual. É sede de Inspeto
plenau, nos pr.imórd ios da coloni- ria Escolar. Sua principal produ
zação e ·povoamento. Fui por êle çiio indllstriaiiz�da são OS produ.
Que se deu o início da exploração I

.

para as cabeceiras de iodos os ita
jaís. Pertenceu ao Município de.
Blunienau até 1934, quando foi
-desmenhrudo _para constituir mu,

nícíplo.
.Area : 1009 quilômelros quadra,

dOL "., .

População: 13.873 (resc. '1940).(.

�ittlaçrro da �éde Municipal (In
daial) : FIca distante de Flor-iano- .

polis 100 quilômetros, aprOXima-Idamente, aos 26° 511' 02" Lat S. e

-49° 1// 01(" Long \V. Gr., numa alti�1ilude de 64 metros.
.

'_

Prefeito Municipal: Germano

IBrandes Júnior. '

Juiz de Direito: Bacharel Ma_.
Doei Barbosa de Lacerda. "Promotor' Público: Bacharel Wa l- ,

ter Barros da Silva.
' I Melhoramentos na! via publica de ApiuJa

Delegado de Polida: Gusta vo . Ll
Lauth.· ,

1
los d.e orlgern animal e, cle,rivados 1 sica e um curso ?a.ra, a.lfabetizaçã,o

Comarca da 2a entrância. do leite. Tem uma cervejarra, uma I de adultos. O Min istério da Agr í;
Tem uma Coletoria Federal e fllndiçi'ío, várias fábr-icas de cigar., I cultura tem para fomento da pro-

.

I dução animal e vegetal um Posto

I Agropecuário, sob a chefia do eng.

I agrônomo Renato Luiz Pereira de
Sousa.
A cidade de Indaial tem bom cli

ma, seu estado sanitário é bom co,

mo em Lodo o município.
Na cidade existe urna agência

I· portaHelegrafica, uma estação da
Estrada de Ferro Santa Catarina,
é servida pela Oia. Telefônica Ca-

tarine:lse. 'l'e�l, e,lll construção Ul� Igrandioso edifício para o HOSPI'
tal "Beatriz Ramos", obra de alta
sign:ificação e

-

grande. vulto que
está sendo levada a efeito pela co,

operação de todos de dentro e de

I fôra das linhas municipais íudaí

alensses.

! . O govêrno de Sua Excelencia o

I doutor Aderbal R. da Silva. man,

I lem C0m Indaial os melhores pro

I pósiLos nos assuntos correlatos

! C'OTn
.

o dseenvo!vi1l1en�0 social, eco-

norn ICO e administrati vooVi��� J�.arcial das bem cuidadas estradas de Indaial
'.' ·r.oq,

- -.' .. - .� .

:·�'J-}l.j··IJl.LI· :l··
----------------------------------------------__--

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

�IIII· Sua beleze e sua mocidade deaendem de sua saú�
, E sua saúde depende do remédio consagrado:

! RE l DOR· AVIER
I' I
II N� 1 D EXCESSO N� 2 - FALTA OU ESCASSEZ

IlREGULADOR. XAVIfí:R - o ,�mêdlc de ,or.fiança da mUlhe:J

BERT �fdquina de
escrever

--------o'--------

D�A·f'�\ � \

A\JIS()
A S Vende_se por preco de ocaSIaC

erra.ria Delambert, avisa a sua distinta fregue-
sia, ql�e a parti_f de 1° de Julllo., o preço da lenha desta 'lma. maquina REMI:\'GTON - cal'

SerrarIa, passara a ser de Cr$ 90,GO
.

o metro cubico. , ,o g:·ande. Tratar nesta redação.

,SERR DEL

sociados do Clube Doze, em trajes caracterlsticos, formarão roda

cantarão toadas e melodias sertanejas ,

Não haverá reserva de mesas e a festa caipira terá iniciá ás 2Z
horas .

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

Presidência da República
T. B. G, E. -- Conselho Nacional de Estatístíca

SERVIÇO NACIONAL DE RECENSEAMENTO

Inspetoria Regional de Estatíatica Municipal
em Santa Catarina

EDITAL
Convoco o comparecimento nesta Inspetoria, até o dia 26 d(J

corr-ente, dos candidatos 'classificados em 10° lugar
:;f"

Pro-vas '!e .

� p
Seleçãd pa ra .a fun.cã o d\ Agente Aecensead'o1' no mun ict ;n ele, Fhu:i",)'
nópolís. . J ""1 i

Os candidatos devem apresentar 'Os seguintes documentos : \
Prova de quitação com 'O serviço milítar.

Prova ele idade

Titulo eleitoral.

2 retratos 3 x 4.

Florianópolis, 23 de junho de 1950.

Arolde Caldeiro. - Inspetor Regional

Prejeituro Municipal
Flonanopolis

A V � S O

A PREFEITUHA 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 conformidade

com a Lei n. 42, de 22 de maio p. passado, abaixo transcrita:

LEI N. 42

de

Concede moratória.

O Povo de Florianópolis, por seus representantes, decreta e

eu sanciono a seciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Aos devedores do Município, inscritos em Divida Ativa

até 31 de dezembro 'de 1949, é assegurad., o direito de liquidarem seus

débitos, até 30 de junho do corrente ano, independentemente do paga

mento das multas acrescidas, cujo cancelamento será feito na ocasião.
automàticamente, pela repartição competente.

Art. 2° - 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'olentíno de Carvalho
PREFEITO MUNICIPAL

L Manuel �erreira de .
Melo

SECRETÁRIO GER.<\L

Publicada a presente Lei na Diretoria de Administração, aos vinte
e dois dias do mês 'de maio da ano de mil novecentos e cincoenta.

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

-SOClEDADE DE A \IPA;:W AOS TUBEfiCULOSOS POBRES pede uma.

r-renda para a f'cst a "NOiTES DE l'iEVE", a ter lugar a 30 de junho.
lIaS 1 e 2 de julho, defronl.e do Departamento de Educação, fill bli'...

'leHcio dos en [ermos que não t.êm recursos para se tratarem.

Os donaLÍ\"os podem ser enviados à Rua Vidal Ramos, 19; 'On

\\'enicta Hereilin LIlZ, 53,

Ant·e,cipadamenle agradece
A DIRETORIA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FILMS 16 MMS
Vendo colecão -de IHm-s franceses, novos, rnu

dos, de projeção particular, W. S.ayão. Rua :tyIe�
xieo, 31-13° andar., s/1.'303-A---:-RlO de Janeiro.

Trate as gripes
e resfriados

Ao primeiro espirro, dôr de gar

gan ta ou dôr no peito, comece 1 me

diatamentc a tornar "Satosin" e.TI

doses máximas, recomendado pelos
médicos. "Satosin" descongestio.ia
os pulmões, tira a opressão, solta u

catarro, desinféta e acalma a ")S'

se. Pela sua poderosa ação revi

gorante combate a fraqueza dei

xada pela gripe, levantando ràpi
damente as forças. Procure em

sua farmácia "Satosin" - o domi-

I na?q� das Gripes, Tosses e Brrn,

qUItes., , °

.
'.

�Comp;'Hâor -
" '

La de carneiro
Importante firma de São Paulo procura comprador de

lã de carneiro, à base de' comissão. Sómente elemento

:!erio com otimas relações entre os ' Iazerrdeiroa e barra

d� r-�on8y queira
,

escrever .para Cq'MPRADOR à

1i'l.-_,_,,_�;a(.��-r:"uUi .-�;:)ao r-aulo,

FRAQUEZA PULMONAR?

. Tosses, escarros sanguineos, cuidado! ...
Se a tosse o atormenta e exige do seu organismo um esfor

'fo&obreumano produzindo ansias e ruptura de vasos capilares,
eVite chegar a esses extremos, tomando algumas doses do RE
lIEDJO REYNGATE, as gotas que dão alivio imediato nas tos
,!eS e bronquites crônicas ou recentes, secas ou com catarro. Um
1lllico vidro de REMEDIO REYNGATE é o bastante para desobs
trUir as vias respiratorias, normalizando a sua respiração, dan
do alivio e bem estar, porque o mucus é dissolvido. Quem tem
bronquite, encontra no REMEDIO REYNGATE a sua salvação.lias farms., e drogs., locais. Dstr. Araujo Freitas. Não encon
Irando nas farms. e dorso do local, envie antecipado Cr$ 25,00
Jara o End. Telegráfico Mendelinos Rio, que remetemos. Não
�tendemos pelo reembolso.

rsíO SE REPETE?

Nem de joelhos êle a convence.
Também ..-, a cara 'não" ajuda.'
Claro! Barbama) feita ou por fa

zer, é motivo de desapontamento.

FONTE MARA.VILHOSA DA VIDA
E DO AMOR .. :

Desde os primeiros tempos, o

homem tem procurado por todos
os meios desconrir recursos para
combater as rnolestias de fundo

sexual, infelizmente tão generali

zadas. A tristeza, o €siad(' de irri

tação 'constante, o medo infunda
do, a frieza afectiva, íusonia. a

asthenia sexual e falta de memo

ria pelo excesso de trabalho men

tal são os sintom� alarmantes

�.�:;Ln�:��:.�1 r: c��do� n;��l j� I
popular medicamento" Gottas Men,
delinas, Formula indigena sem

contra-indicações, adotada, nos

hospitais e receitadas por cente
nas de medicas ilustres, Gottas
Mendelinas contêm vantagens to
nicas e estimulantes de maior
proveito para os homens e mulhe
res esgotados e cedo envelhecidos, I
os quais recuperam novas'

ene1"1g ias e vigor salutar, logo no inicio
do tratamento. Distribu idores
Araujo Freitas & Cia. Niio sendo en

contradas nas f'arrns, e depois. do ------..-.--------------------......;
local, envie Cr$ 25,00 anteci
padamele para o Ind. Telegrafico
Mendel inas, Rio, .que remeteremos.
Não atendemos pelo reembolso.

• i � .

SIM., GILt..ETTé AZUL!

,

I
-, •

o homem sempre bem bai beado
desperta s ímpatia e "dá" sorte".
Use o, aparêlbo, Gill�t\e .

de pre
cí ão e lâminas Gilletre p,zul
para fazer a barba diàriamente,
com rapidez, economia· e higiene.

BéM BANBéADO P
IHVI TO COTADO!

; I
, I

I l
I

,

I "

o Ginasio em 1 ou 2 ê nos
Art. 91-Dec. Federal n. 4.244 de 9-4-42

, Sf.'cção Especializada por CorrespondencJaPontos estritamente de acôrdo com o programaoficial. Mens. Cr. 80,00. Peça prospetos.
Curso de Madureza JOEé Bonuccio

Dir. prof. Antonio R. Rollo.--Sec. Gilda RodriguesPraça da Sé, 28.--C. Postal, 6374.--São Paulo

tc:��r�I�����P
VENDE·SE

I
'I'ratar desta redação com
'o Sr. Domingos ou em Itajaí.
com o Sr. Luiz Ne ceti..

t

Ccmuutcacãa
•

Drs. Waldemiro Cascaes
e

Roberto Lacerda

CAS A M ISCELAN EA diatri
buidor. do. Rádio.' R. C. A

-ctor, Válvula. e!'Dllco ••
Rua Conselbeíro: Matr.

·'KAYSER"
".abricação GRITZNER.KAYSER AJo .,

Durlach (Baden)

KAYSER é uma eficiente e modema
'lDAquina de costura, que vem merecendo
I. preferência das senhoras donas de

lcasa do mundo inteiro. (,

� Onde quer que haja necessidade de
ltuna máquina de costurar e bordar, mo
'derna, durável e de fácil manejo, ai se

i toma indicado o uso de urna KAYSER.
I Exarnine-a hoje mesmo, e certifique-se de
: que vale a pena possuir uma KAYSER.

Advogados\

Comunicam a seus. clientes e

amigos a mudança de seu escritó
rio de advocacia para a Rua Fe

Iípe Schmidt n? 42 - 10 andar.

Vende-se terreno
Vende-se um terreno medín-

do 12x30 na Ponta do Leal

I (Estreito}, síto á rua 15 de No·
\ vemnro.

! Tratar com o cap. Paulo
Samy n� �ôrça Policial ou

• nesta ReClaçao. .

i ---

tl CASAS Iil TERRll:NOI!
� POSRue V. S. C8S.'U' ():J t�n"eno. tI�,.�
1 vender?
l N�o en('ontr"'A �"('rnpraóor'
� Enae�ll( j\) h"'",r,..''t�;-1Q frru}",nUt'�o

i"._ L AI\.e�
·i Rua Deodoro M.

- "'--

r
�
•

õ :��ril- r�
\
ONDE HÁ {l'}1A KAYSER. HÁ CONFÓRTO E SERVIÇO PERFEITo.

Representantes
exclusivos
00 Brasil:

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade Nacio- O sr. dr. Agripa de Castro Faria, Secretário Geral da Ca-

nal de Medicina. Tisiologista f'
missão Executiva do PSD no Estado, recebeu do sr. José Octa-"

I Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
cílio Polmann, prestigioso político em Bom Retiro, o seguinte

Ramos. Curso de Especialização telegrama:
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex-' "Bom Retiro - 17 - Hipotecando solidariedade ao emi-

assistente de Cirurgia do Prof.
nente c�efe ?br. Ner�,u Ramos peço a fineza de me representar

Ugo PinheiTo Guim'arães. (Rio). convençao. L"l. raços .

Cons.: Felipe Schrnidt,;;8
T ..

d
"

Consultas,_'diariamente, ! em novo preSl ente ij Instituto dedas 15 as 18 horas. •

Res.: Rua purval Me�quiades, � As sU fi t O � In te r- AI!!'n�, fi- Ca".. o t-
. 28 --- Chacara do Espanh: I

'" ,; B., lU 3

I WASHINGTON, .24 (USTS) - () Gon substitui o sr. Dil10n S. '\{y!:'fI

Milllt&. r"lIeldadclII' pel& _.eil'llll"" r,t. Kenneth R. herson, advo�ado que foi nomeado Comissario pata..
I) d .. rMlll 1tilhlnt!o 1 que auxiliou na organizacfio do I t.sslmtos Indus.
:;bl1. ui:n el!llueça. QlII' •••1111.; fnstituto de Assuntos Intel'�Ameri- i ---

�l"(!llle!lt<l! "»1'11 <) �III "''f.'[MPOI,HO· r·unos e cuja calTeira de S'�:·v1ro.;'····
•............... . ..... - ..

,.
.

'

T'rITfi' p.' R A pr;oR�(;�.\r-I IHl!U\ e>'lderlll!tc "'I:> CR�Dn'� i publiCOS dah. rle 1943, (- J ll'l'«l ll.�. AI '\ ,�lj h ..
' ,v

J;iUTUO PRImaI.. ' I)l'esidenle do Instituto. O S�'. hcr ,
C O T TOM A R

I .

6 o ESTADO-Domingo, 25 de Junho de uso
- ._---------------_._-_ .. _.__._---_.__._--_._- -----_--_.-

.. 3- atraGH JI:LI�t�tRINENSESlq'zi n e - D�n�i��olfO:is��,c8.
. de hOJ·e a� tarde C�I�l'l'lBA, �3 \ V,A.) - o es,

..

,�ão haverá sessões cinciuatográ da Secretaria. ;

cr itório da "Brl lsh News Servioe", lícas. pelo Cinema :\acional!
desta cirlud e, distr-ibuiu a seguin., ..

- Baseado 11a Jamosa notela ra-

Finalmente, na tarde de hoje, o público esportivo Iloríano- te nota: ODEO" - As 10 horas. di of'o nica de (�HrAH().\'I:
';

polítano terá oportunidade em deparar com um prélio que \ '''rl'és catarínenses ericontram-ss Colossal Ma!;i!lat!a I .M Ã E

promete revestir-se de características grandiosas e envolventes' entre os premiados na competi. 1) - O Esporte em Marcha - l COIll

dada as qualidades credenciadas dos litigantes, sérios concor ção de opiniões crítlcas fundamen, Nacional. 1 A.lma Flura, Cesar Ladeira, De
rentes ao "certamen" de profissionais no corrente ano.

.

tais 'que a BBC inst.itiu em marco 2) - Atualidades Warn er Pa, !OI'g{'S, Cecv Medina, Dari Reis a.

Assim é que, Atlético e Avaí, brindarão suas entusiásticas, ultimo. O acumulo de cartas vin- thé - Jornal, fabuloso elenco.

torcidas, com um espetáculo de gala, repleto de lances ema: I das de lodo o Brasil foi tamanho 3) - Revista Esportiva ]\0 1 -; - "�el' mãe é ler um mundo ti'
cionantes que farão vibrar a grande massa de espectadorec que os julgadores tiveram de pe_

- Short. ,não ter nada!
'

que na tarde de hoje afluirá ao estádio da Federação Catarí dir mais prazo para chegar a de- 4) - A Alemanha Fala - Doeu- - :-:;e1' )\<I<le é padecer num Pa,
nense de Desportos, ávida de sensações e surpresas que o es- cisão fi-nal, recompensando 12 OU'! rnentár io. I'

raiso! -

porte-rei p�'oporciona, atrav.és.de seu desenrola.r.· ., vin.tes COlJl

..
I-e.cepto:es de radio e

.. 5). -: Flor'ida, Terra do sul - STi:K:L'L\lE.\'TAL. . . .;,

O cotejo promete constituir-se como um dos melhores

Jallll<aJS
21 com prem tos de consola, Short Natural,

.

Ji'lOLVH):\.VEL!
registrados no sector futebol�stico, cat�rinense, mot�vo pele cão, pelo Irahalho que se deram"

-,

ü) .- Joio. do Baltico -' Short
.

So l't'og-;'ama:qual, o mteresse que o cerca e deveras mtenso e perfeitamente Os coestaduanos a que nos refe- Color-ído. '. I 1) -·0 Esporte cm Marcha'-
compreensível: Atlético e Avaí são clubes valorosos que honrarr rimos sãu u sr. Al'y Zieserner, run- 7) - ítcvistn Esportiva N° 2 - Xacicl<J1al.
sobremaneira o nosso "Association". . clonar-lo do Banco cio Brasi l em

-- Shurt. �) - Metro Jornal - Atualidades-
O grêmio das três cores, vice-campeão do Torneio Início Joinvile, e o segundo sargento mu, 8) - Desfile Aquatico - Mara Odeon - \.l·$ 6,20 - s.zo.

agora total�ente remodelado, integra?o por .autentícos valo sico Pedro Gonçalves dos Sanlos, vilba .Cclor-ida. 1 Ás 187'2 - Cr$ G,20 (Unico).
re,s,.crede�cla-se a enfre�tar o ca:r:n.�eao d? ano pass!l�o, s�m I do. i3� B,C., sediado tambem em 9) - Gig'an.te Aterrorizante -I Ro��: - Cr'$ 5,00 (Unico).
dúvida alguma, um poderoso e sempre temido adversário; am- Joinvile e o sr. Jorge Cavalcante, Desenho colru-ido. ! Imp. '14 anos".

?,a que, na"presente temp?rada, não se eI?-c?ntre .dev�damentc I
de '�L'illlbó, com quem nos congra; 10) - um "teohnícolor" sinté, .. .

.

embalado para a conquista do cetro maximo cítadíno. Iuhamos. tíco : !WXY - As 14 hunas.
Fajardo, o rá�ído e. mali�ioso "�nsideT" -:ricoioT, que_-estava, '. L:a..GO I�NCANrí'ADO - Yespcral do barulho _

�:j���ei��rLr;:!�V�� ��b:��o�OO%:�i�e�r:r:er� ���a:::�iv!(}1Menloo-maestro Precos :

Musicolor 1) - Jornal cI� Tela - Naclona],

sas atrações que a "segunda rodada" nos. oferecerá. Patrício lUO 93 (Y ,\ ) D J' d f c-s 3.20. '- 2,00. Boleros . .. Tangos... Canções .. _Borba elaborou e executou um proveitoso programa de rigoro _
. '�'

.<

'd -f
. c' ica o. � e.,

"LTVllE" - Cl'iaÍlras maiores da ernolduraudo uma h+storí« de amor-t t treí t .
' .

d tí
! ecimento vem e azer o ruem1l0-' >

�
SOS e cons an es remamen os a rapazra a atle lcana que en-

., i' " ,ii anos poderão entrar.
. marcada pelo destino!

contra-se em "ponto de bala", devidamente preparada física rrnaestr o I errucio
.

Em co, que se I POR 1 ;',.... A 'r "'OR·, . .

., encontra nesta capital rw'" n 1
... . - • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. '-' ln "�LV

e t�mca�e�te, pa�a.dar combate. ao clube alví-celeste, no prí- I

"

'-I' ..... r, •

<, o� (.� ·8
ODEON Simultaneamente ROXY com

melro "clássico" orícíal do ano I irquesu a Sinfônica Bras ileit a. .

.

.

.

.

O
'

..
, ",. <

• Odeon � 14, 16, 18Y:z, 20.% horas. Hamqll Armengod, Mano1ita &l-Por sua vez o Avaí resistindo a "onda" recentemente Jo\em mae"tlo Il,thallO pro
.. I'

criada em tôrna' de si p'retende estreiar no campeonato J·o.l põe-se dirig'ir amanhã., no Estadio Roxy -: 1:_V:! horas. vaI, :111onio Badú, José Lniz Ji_
, , !VI.. I O t MT Sessoes Elegantes lUenez.

gan�o ."prá cabeça", demonstran�o desta forma, que sua "po , ,llTIlCl�)a 'l,a .r(t[uf�S �� 1'�'l�ta(I', rua
_o. O maior drama já apl'esentad1.l .tencmhdade" que o tornou tão celebre e temido, não está dE. execnçao (a pIO o olua ( ) �L1a.

.

todo perdida e a que ainda lhe resta, é digna de respeito. ��ny", de Ca1'10's G��es. O ofe,l'e
............•.......••••..•••

,

A 2a rodada nos promete um "match" disputadissimo e vlm,enlo ftfJ. .tl'anSJ1Uhd,o. pela C.B.

J d T b Ih I'a!raente. Aguardemo-la certos de que não sofreremos decep D. �s
.

aulorHlades 11I1lt1ares, das uStiçtJ O ,a a o
çoes. A reportagem esteve em cone tato com um alto mentOl qUaiS depende a necessana per. PROCESSO El\'I PAUTA PARA'
tr�eolor e apurou a organização do "tea:in?' do Atlético para do: miss�o pana ess� .1l?Va e gral1d� INSTRUÇi\P -E JULGt.\��NTO .

mmgo que, salvo modificações de última hora, pisará em cam 13traçao q.u� constItUI.na a presença MÊS DE JUNHO' ,

po com a seguinte constituição: Luiz, Waldir e Hélcio, Cazu c�o prodIgioso l1Iemn���laesll'o à Dia 26, às 14 horas: !
'za, Chocolate e Gatinho, Augusto, Fajardo, Djalma, Mirinho. frenle da orquestra mIlItar. Processo n. JCJ-92/50
e Cal'eca. Comq vemos é um "onze" respéitavel. O Avaí man° . .. Reclamante: PaulO' Béck'er',
tem�se na "moita" e ao que parece, seu quadro sómente será Reclamado: Arno O s c a r
escalado momentos antes do prélio. Haverá ônibus especial da Meyer. com

linha C. Ramos S. A., diretamente do Canto ao estádio da rua Objeto: Indenizações. Dennis Moore 7° 8° Episódios.
Bocaiuva e vice-versa. Dia 27, às 14 horas:' 5 'J / JiProç��o %1 .. J-G.J��Qr'i%O - o 111aioT' c 111:'''

.

t '

Mário Freyesleben
Reclamante: Dorvalino San- ::;NicH� :CHICOTE ';0

s

Z��{:;) - �\
fajardo renovou contrato

I
tO�eclamado: Estado de Santa

.... tI
' • - Catarina

com o a e.lco· Objeto: Férias.
A reportagem desta fôlha conseguiu apurar, junto ao Dia 28, às 14 horas:

presidente do Clube Atlético Catarinense, uma notícia que por Processo n. JCJ"93, 94 e 95/50
certo empolgará aos fans do grêmio das três cO,res: Fajardo, o Reclamante: José Ildefonso

categorizado "forward" que se encontrava afastado do clube, , Eduardo e outros
assinou contrato com o mesmo, e já domingo, por ocasião do J. cépc5. Reclamado: Patrício Macha�
encontro frente ao Avaí, inte!!rará o conJ'unto atleticano, cons- , partO"'@doOliveira�

e da
&-6' I. I.IMA-Otituindo-se em uma das atrações da pugna que inaugurará o Objeto: Aviso prévio e salá-

"certame" profissional-dêste ano. Felicitamos os torcedores do • ABACAXI rios.
Atlético por tão feliz aquisição que muito fortificará o "onze" .. LARANJA

, . • MORANGOvice-campeão do Torneio ImclO.
• FRAMBOESA

farltio com f2envelopes
de5 frulDJ ·d",renfes t'� IdoD

Avaí X AUélito,

3
:Lutas EstalTeCedOl'as!
Avellturas Sensacionais!
DUELOS ele.tl'izantes!

LAFITTE, O CORSÁRIO
com

J'l'edric Marcb, Fl'ancis GalI:
4

Gl:nl innaç'ão do movimentadis-
: ",ímo, seriado

MISTERIOSO MB. "M"

com 'í
·r;enrg-e Ste\·ens. 30 e fiO Eps•

Ptec,()s:
Cr$ 11,20 -- 3,20
"Imp. 10 (DEZ) anos."

I:vI1-'ERJO - Ás 1 í. horas
1) - Cine Joma.1 - N3cionaI.,
2) - O MISTEH.WSO MR. M

70 80 EIJisódios
3) - O CHJCO'l'E DO ZORRO

Recital de declamação

Dia 29, às 14 horas:
Processo 11. JC.J-96/50'

Reclamante: Camilo Louren- com

I�O dos Santos Ramon Armengod.
J

Reclamado: Teodoro Mambf. 5) - LAFTTTE, O CORSARIO
I
netti com

Objeto: Salários. Frerlric ]'vrarch.

Dia 30, às 14 horas: Preços:
Processo n. JC.l-97/!'lO Cr$ 4,20 c 3,20

Reclamante: Rodosvaldo Es� "Im!). 10 (DEZ) anos."

tanislau Cruz As 19% ho,ras

Reclamado: Panificação Em- ·Greg·ory Peck, Anne Baxler,
manuel.

\
�hard Wid'11ark - em

Objeto: Aviso prévio, descan- CÉU AMARELO
sos semanais e feriado. Pl'e({Os:
Florianópolis, 24 de junho do Cr$ 5,00 (Unico).

1950. "Im!). 14 anos".

3° e 4° Episódios.
4) - POR C'.\I Aé\WR

GRAZIELA CABRAL, insigne declamadora sergipana, da
rá, no próximo dia 28, quarta-feira, às 20 horas, no Salão Nobre

Ido Instituto de Educação e Colégio Dias Velho, um bonito reci
tal de declamação, de cujo program� constam poetas nacionab Ie estrangeiros, acadêmicos e modernos, o que bem demonstra
a versatilidade de sua arte.

Para o recital, que tem o patrocínio da Secretaria do lnte
,

rior e Justiça, Educação e Saúde, estão sendo expedidos os pro· Extrato de Frutas Vitamina C
gramas-convites, às _.autoridades, associações culturais, COlé'l Hidratos de Carbono etc.
gios e aos amantes da bela arte de dizer, tudo fazendo crer num

TO ., LHOgrande sucesso para a'ilustre visitante. ' I DR I L"B l ri, PROGRAMA .

• • U
I PARTE Doenças do aparêlho respi7'atório

CASSlANO�ICARD<? - Amor Selvagem, A Cobra Grande, TUBERCULOSETentaçao e CastIgo.
MANUEL BANDEIRA -:- Os Sinos
FERNANDO MENDONÇA - A Vida
ASCENSO FERREIRA - Trem de Alagoas
CHARLES CROSS (Trad. Edson Régis) - O Arenque
JUANA DE IBARBOUROU - Dulce Milagre
SOSIGENES COSTA - A Marcha do Menino Soldado

.

II PARTE
OTHON D'EÇA - A Velha Figueira do Jardim
WALMOR CARDOSO DA SILVA - Roubo de uma Noit�
SÁLVIO DE OLIVEIRA -- Mercado
MAURA DE SENNA PEREIRA - Mercado
CRUZ E SOUSA - As M;o;os

IIIPARTE
AFONSO SCHMIDT - Zingarela
ANA AMÉLIA CARNEIRO DE MENDONCA - Cansaço
MARTINS D'ALVAREZ - Adivinhacão

�

GRAZIELA CABRAL - Soldado, Valente
CARLOS DRUMOND DE ANDRADE - José
OLAVO BILAC - Dentro da Noite
JORGE DE LIMA - Essa .Nega Fulô.

ReEMBOLSO POSTAL
., PARA TODO PAIZ
Produtos 5I1C"'fRUTI
., CAIXA POSTAL 1008
CURIT/8� - PARANA'

Valiosa solidariedade

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTJ,D('-D0mingo, 25 de ,rllnhfl rie iO!'}0
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, no Hospital de Cuid.d.

•

k

Dr. Lins Neves Dr. Polydoro E. S. Thiago
"'r.'tu da �atecnidad� e medi;:.., do I Médico e partell'.

.

Hospital de Car ídade •• Hospital de Carídade de FIo-
CLL"'lICA DE SENHORAS - CI- rianópolis. Assistente da

RURGIA PARTOS M8ternidad�
DÚlIJDÓStico, coutr-oleve tratamento

.peclalizado da gravidês. Distnr

tiOll da adolescência e da menopau

..... Pertubações' menstruais, ; "ln",.

1I1'_�S e tumores do aparelho geui
·tll feminino.

.operações do atera. ovártos. trem

,,_.. apendice, hérnias, varizes. etc,

CJrnrl!ill plástica do oeriueo (ru

JaJ"U )

�iSTENCIA AO PARTO F. Ot'E-

RAÇõES OBSTF:TRlCAS

_lJIoençu glandular-es, tiroide. 0 .... 11·

noe, hípopise, etc.)

I?t.tnrbiol! nervosos -' Esterilláade

- Regimes.
CowmJt6rio R. Joiio Pinto, 7 .- 1 el,

Ul!Il ..

._ :R�M., R,o ,

7 de(�etcmbro - EdU.

'.:rS) e SOl(,,� - V.PL l!4ít

,. Dr} Newton d'Avlla
. Clratgia gera) - Doenças -de Senao

r.a - Proctologia
El etricidade Médica

CODllultório: Rua Vitor Meireles n,

II - Telefone 1.307
Consultas: As 11,30 horas e atar,

de dali 15 horas em diante
Resirlência: Rua Vidal Ramos n,

II - Telefone 1.4�2.

Dr. Guerreiro da Fonseca I
Especialista I

Médico - Efetivo do Hosplt.. l d.
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GA.R
GANTA

Tratamento e Onerações
Residência: Felipe Schrnidt, 911

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã DO Hosnttaí
Ã tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto D. 2.
Horário: Das 14 és 17 horas.

Dr. M. S. Cavalcanti
..:1tDica fll[c!ua!nmenr.! ele mo..

11.". Saldanha Marinho, 1.
7'.1;f...". '" .".,

)Qf)Oças dos órgãos internos, ea /MI.

crauueute do coração e vascs

ne0ÇJ411 da tiroide e demais jj_ls.n·
dulas iuternaa

'Inlc.a .; cirurgia de g�Dbor",� -

Partos

'ISIOTERAPTA -- ELECTRIX/;J�·

OfOGHAFIA - METABOLIs'�n

BASAL

nKAHl1) DE CONSULTAS: -

Díàrtamente das 15 às 19 ho-
raso

f:oNst'n ,TóRIO:
HU8 Vitor Meireles u. li'!

Forre rnnrmal L7G;'

RESID�NCIA:

"""nH!>! TrO)mpflw5k1 li)

Fone manual 7511

:Dr_�Jidã.o Consol')i
CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
I1URGA - MOLÉSTIAS DB SJ!l.

NHORAS - PARTOS
)'armado pela l'oculdade d. MI!dl·

llU da Univerlidade de Slo Paulo.
oude foi asaistente por vArios Ant» do
Serriço Cirúrgico do Prof. JUlIO!.

Cerrai. Nete
ClruT"lrh, rio ",�t/'Tl11H7fl e 'Via. efTflu'a·

...... inte.tinol delgado e V....o, tUe!.
de, riue, próatata, bextga, utero,

a"7trio. e trcmpae. Varlcocel., h1�
cele, varize.!l e' hernaa.

CODOnltu: Da. J iI 5 horaa, , rua

1',lipe Scbmidt. 21 íalto. da eu..

Paraieo) , Telef. 1.598
lIesldéncia: Rua E.tev"" JUlllar. 170:

'feLo!f. M_ 16-

O,. A. Santae'a

BASE AEREA
. Comparecimento

,

de êivis
Estão chamados a compare

cer á Base Aérea de Florianó

polis, para tratar de assuntei

de seu interêsse· OS cidadãos

abaixo�' Walmor Gomes Soares.
Osvaldo João Silveira. Wilso�

I
da Silva, Newton InnOcellcio
Chaves de Souza, Luiz Manoel

I
Cardcso; todos da elas.ia de
1932· Claudio Gomes Jardim e

Jordelíno Vicente. ambos da

RUA VOLUN, ÁRIOS DA PÂTRIA N.o 68 . 1.0 ANDAR l_c_la_s_s_e_d_e_l_93..;.3_. _

CAIXA POSTAL.583 • TELEFONE 6640 - TE::lEGRAMAS: .PROTECTORA. f EF IDAE-. :!\ EtJYATISMO E

4genCi� Gar.al par� St�. Catarina I EUXlrCAdeSIN�gIueira
ua Pslípe schmtdr. 22 Sob. M.dll,ação auxiliOl.r no tl'atom.nt-

Caixa Postal. 69 - Tel. "Pí'otectora" - FLORIANOPOLIS da dfl!b .

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSl

e

DR. ANTONIO OrE MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço cornojeto e especialisado das DOENÇAS DI!:

SENHORAS. com modernos métodos de diagnóstico e tr a

tamento.

COLPO::iCOPlA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas eur-tas-Eletrocoagulação

Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano. na 1, 1° andar - Edifício

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

Das 15 ás 18 horas - Ora. Mussi.

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

;-
�. - �

"'CôijpÂNii.iÃ- .•�ÃiIANçADA
-

iWúA��--

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
[NC:I!INDlOS E TRANSPOR'tES

Cifras do Balanço de 194,.

CAY!TAL E RESERVAS Cra

Responsabí ldades ".... . . . . .. . .

Receita . -
- .

CrI
Crf
Gr'
Cr:�
Cr$

IlU.9UU. tlOtJ.:lo
6.978.401.755,97

117.053,245.30

142:1 76.603.80

98.687.8111,30
76.736.401.306.20

Ativo .....

Sinistr-es paaos DO�
ú ltimos 10 anos ....

Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Franeíse« de SA.,

Anisio Mas_Trll. Dr. Josuutm Barreto de AraÚjo e J08� Abl"f'lI.

OOMPAN�� lO>
� ACCIDENTES

nos ÇO�l�
TRABALH�

(poI'Illado pela Faculdade .l'Ia,�lo

Dal de MedIcIna da lInlversldade
, do Brasil)

lbiIédlco por concurso da Asslstiln·
ela 8 Pslcopat.as do DistrIto

, Federal
h·lnterno dr Hospital Pslquli·
trtco e lI4anlcOmlo JudicIário

da Oapltal l'ederaJ
iIIX·lntemo da Santa OaS8 de i00i1-'
serícórdra do Rio de Janeiro
OLlNIOA MEDreA - DOENQA8

NERVOSAS
ooneultnrto : Ediflclo 4rD<!lJa

!feto - sala S.
Resldên"la:

D
_.-." ---- Avenida Rio Branco, 144

r. Milton Simone P""'eire Das Il1 &.II ta bora..
'" Telefone:

Clinic.a Cirurgicn Oonsu)t6rlo - 1.:'1._.
Res1dencl.a - L30S.

C,_'riUSRGIÃS�GERAL i Dr. MãrioW;ndha��
e_ Serviços dos Professores Bene-

. ....aJca medica de adulto1J • oria._
Jon.uJtórlo - Rua JoAo PIn·to, II

Ciclo Montenegro e Piragíbe No- 1'e101. M. 769
.

(S- P I
Couulta daa • li fi lia....gUelra ao au O) 1bIId'1ICia: .eIi... SNaIIlt L Ia.

Coneultas: Das 14 ás 17 horas XeIef. III

""o. Fernando Machado, 10 Dr. Paulo Fontes
ClIDico e operador

.::..."rthriO! RUIl Vitor M.rret.e, n.
Telefoae: 1.405

c-.uItu da. 10 li 13 • da. I" ..
I� ...... Jleald�Dcla: RDa Bl_

." .- "'-I• .,.......... t < ....

!
!
r ,

. i
,

DO
SEOE SOCIAL;

POl'110 AllEGRE

·7

Agora,

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO
Edificio IPASE - 2. andar

II Caixa Postal 260

I Florianópolis - S. Catarina

II _

I NEGOCIO U'-R-G-E-N-T-E-
Vende-se um Nash,.modêlo

49, com 9.500 kilometros, com

pletamente equipado, por ".1

c-s 90.000,00,
Tratar com Delambert, prin..

. cipio da reta dos Barreiros.

)
I

I

I
I'
!
i
I

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOV4 fORI
!nfol'magõe. 0'"'01 Aqante.

Flof1eoópo'''' - Carlos HoepckeS/A - C(- Teletoae 1.212 ( Ea:!. celeg
São Francilco d)SIJ1-CarloIH)eDCkeS/A-::I-1'!!ebi)�"

. 'd))�CMoI\�K

o Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
t�lA,WETZEL INDUSTRIAL-fOIS"V[LL �.;

_l�

j"
• I

I

1
! '

! :
, ,

, ,

-lo

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



j{ AO EXECUTIVA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO .• SECÇÃO DE SANTA CATARINA •• CONVIDA
EM GERAL PARA ASSISTIR AO ENCERRAMENTO DA SUA CONVENÇÃO, A REALIZAR-SE HOJE, ÀS

CINE.RITZ.

José Cherem, petronu'o
dos Santos, Benjamin D'
da Silva, Zeferino
Neto.

A!!t mais expressivas forças politicas de Esta
. presentes á Convenção do P.. S. D.

mor, Francisco Rossetto e Her. I'\e Oliveira, Heitor Teixeira,
menegíldo Proffo e K'aimundo Alice Petrelli, Armando Calil

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

Etahnke. Bulas.
r LORIAl\OPOll5 ._ 15 de Junho de : 950 ITUPORANGA, MAFRA

COnVenCI·OnalaS do r s o ?::I?�li,Ct�ltO;ni;�:���noJO�:1 pa���r�l��ss'Ir�;���iCO��r��:
.

• .... »a, Hugo Hawerroth, Nerbertc Eurrpío Rauen, Protogenes Vi

Conclusão
Pedro Ludwig, Leonel Thiesen eira.

'Zeferino Burigo, Torquatu
Paulo Otto Felber, NOVA TRENTO

Tasso, Américo Cadorin. ITAIOPOLIS Nicolau Bado, José Valentin

TIMBó
Paulo Erico Wielewcki, GeL Borgonovo, Militão Gosta Filho,

Leandro Longo. n;ano Woehl, Alexandre Worel, i Marcos Maria Mazzola, Hora.

TANGARÁ Eduardo Kollross, Ewaldo Wag I Marcos Maria Mazzola, Hora
ITAJAí Waldemar Pizzani, Hilde

ner. pallí.
Jáu Guedes da Fonseca. I 1 S M IMARUI ORLEÃESoranc o . ey. Pedro B' tLAGUNA FLORIANóPOLIS 1 encourt, Sovera) Waldir Coimbra de Biten-
Fredolino Hilse, Antônio Pe- Dr. 'I'hiers de Lemos TIle Barreto, 'Walmor Antonio Cm court Cotrim, Antônio Dib

dro de Sousa, Heitor G. Teíxeí- ming, Henrique Bittencóurt rea. Mussi, Antônio da Silva Cas-
ra •. Almiro da Conceicão. de Bona, dr. Celso Ramos Fi. ITAJAI cais Junior, Walter Holthau-

SÃO JOAQUIM lho, Ivo Montenegro. .

Arno Bauer. Heitor Pereira sen, Samuel Sandrini, Luiz
Lindor Clezer, Bruno Mace- ARAQUARí Líberato, Paulo Bauer, José Mazzorn, Valentim Luiz Cea-

do Netto, Anterior Clezer, Po- Higino Aguiar José venceS_jBahia Spinola Bitencourt, Thi lim, João Vitorino Soares, Otto
íícarpo Borges, Manoel Borges tau Neves Edm�ndo Grrsard. ago Jose da. Silva, Silvestre Ffutzenreuter, Henrique Hil-

Filho, Luiz �al�azar, Venâncio CANOINHAS I
,3chrnidt.

_

' bert, João. Brunin.g, Humberto
Borges, Antomo �lttOsj. Irio A n dr é Dranka Dráusio JARAGUA DO SUL Augusto Wanderlmg.
de Bona Sartori, Guaraci . Cunha, Francisco Buena de Arquimedes Dantas, Walde. PALHOÇA
Amauri dos Santos, Francisco Oliveira, Mario José Soares d,\ mar Grubba. Ivo Silveira.

Palma, Clarimundo José Cus- Carvalho.' ! JAGUARUNA PÔRTO UNIÃO
tódío, Joaquim Fernandes de JOACABA Osni Pereira, Manuel Cruz. Lauro Müller Soares.
Oliveira, Jair Alves de Sá, Her- Dr. Hernani Santa Rita. JOINVILE PôRTO BELO
melino Palma, Alcides Manuel JAGUARUNA Adernar Garcia, Marinho de Antônio Francisco Peixoto,
Schlichting, Armando de O! Jaime Sousa. ;30uza Lobo. Nelson Leal, Hironides Conceí-

Mendonça. Na edição de terça-feira da- JOAÇABA ção ?OS Santos, João Francis-
VIDEIRA remos os nomes dos convencío- Oscar Rodrigues da Nova CD PlO, Carlos Romeu dos San·

Temistocles Formighieri, An- riais do Partido Social Demo. Orsstes Floriani Bonato, Alva tos, Leopoldo José Guerreiro.
gelo Ponzoni. crátíco, inscritos na Secretaria ro Tolcntlno da Silva, Genésic _.

RIO DO SUL
URUSSANGA depois das 15 horas de ontem. 'Guilherme Paz, Nelson RodrL �ltor Buhr, Mario Mafra,

:_;Tles Garcia, Luiz AntoniuttL Ralm�ndo Mayer Sobrinho

VI·rgl'li G lb i LAJES Octacílio Macedo, Silvio Peliz-
AO . ua er O Vidal Ramos Junior, Waldo z�tti, Leandro Bertoli, Luiz

Encontra-Sei nesta capital o nosso prezado conterrâneo I."a Costa Avila, Alvíno Mateus PIa�zera, Walter Probst, Her.
dr. Virgílio Gualberto, digno Presidente do Instituto Nacional Granzotto Otacilio de Oliveira

I melíno Largura.
do Pinho e que, durante muitos anos teve destacada atuacão :.;é:uto e João Ribas Ramos. SÃO JOAQUIM
à frente do Departamento Estadual' de Estatística do nosso LAGUNA Crispiniano Rosa, Domingos
Estado, onde primou por sua cultura e dinamismo. Pa�lo .Carneiro, Alberto C.ríp ��bin?, Tomaz �o?ta, Sebas

Embora afastado de sua terra por fôrça do alto cargo que pa, SIlvIO) Castro, Osmar FIo. tla� de Sousa Víetra, Adolfo
exerce na Capital da República, o ilustre coestaduano conser- rentíno N!�lchado Manoel Ola Jose Mart.íns, Dorvalino Rodri
va aqui UHl largo círculo de amigos e admiradores, de quem ,V.C) da Rosl�> Frau�isco Fêr=a=-. zues de So-&.'<la.. Di"",,,,-,,, Pi .. t� rlC

vem recebendo as homenagens a que faz jús. rtes de Oliveira, Almiro Coriceí Arrud�.
O "O Estado" envia-lhe cordial abraço, desejando-lhe íe-l vão, João Wendhausen, Ino. SAO BENTO DO SUL

líz estada no torrão natal. I i.encio Turibio, Laudelino João Francisco Roessler, Ernesto
J. Diener, Wigando Diener.
SÃO FRANCISCO DO SUL
Olívio Nóbrega, Octacílio Ra

poso, Ari Ferreira dos Santos
Ismael Juli Osório, Alfred 1
Wolke.

SÃO JOSÉ
Arnoldo de Sousa, João Ma

chado Pacheco Junior, Mario
Vieira da Rosa, Artur Manoel l1I.

Mariano, Joaquim Antônio
Domingues, Virgílino Ferreira
de Sousa, Patrício Camilo da
Silva, Caetano José Ferreira
João Gualberto de Oliveira
Francisco Goedert, José Coelho
Neto, Silvestre Fernandes Phi
Iíppí, Emílio Francisco da Sil·
va, Romão Goedert.

TIJUCAS
Valéria Gomes, Jacó Lameu

Tavaées, lLuiz Santy Telles

TIJUCAS
Cesar Bastos Gomes.

ITUPORANGA
Aldo Sá, Leopoldo

Martins.
Jacinto

Dr ..

aSSISTA os JOGOS DO IVO CAMPEONATO MUNDIAL

-�r�,�·"·
�,.

��
'"'"' ..

-,

.

��'�",'-'"
..--'

-=-1. 1F;::i:t, �

utfLIZA:NDO OS POSSANTES

�. ,AVlÕ:ES DOUGLAS DA 7"�
-= �

"�

EM iVIAôENSESPEGIAIS DIRETAS COM
vTAJiIFA,$ REDUZIDA$"

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

''".: U N c; t=I EX! 5T jU i 6;U'J:l L

PARA FERIDAS,
E C Z E M A Sr
INFlAMAÇOES,
C O C E I RiA 5,
FRIEIRAS,

L�_SPINH.�, ETC.

TIMBÓ
Teodolindo Pereira,

Luiz Schuster, Maurício
mer, Paulo Pens, Ge
Berndt, João Floríani,
Roepcke.

.

URUSSANGA
Francisco Ferreira da

Loures, José Thiago da
Rosalina Damianí, Vi tório
figo, Flávio Donadel, Fel'
de Faverí, João Cesa, E
Lasso.

BRUSQUE
Raul Schaefer, Érico 1\.

tesini, Frederico Ralfpap.
IBIRAMA

Heinz Fiedler. Ivo M'
Frederico Schmidt, Her
Schlupp, Vitor Mendes.
Nuessner, Erwin Scheide
tel.

RODEIO
Errnínío Gadotti

Rig-o. Jacó Furlal�i,
Buzzi.

VIDEIRA
Mario Pôrto Lopes. P

Walmor Kummel, Paulo
Kroeff.

GUARAMIRIM
Willy Lemke, Ricardo W'

Gerhard Meyer, Gustavo.
serr, João Romaria Mor
O�ilon Vilela Veiga, L
Zlmmermann, Leopoldo
ner.

'

TANGARA
José Pereira Duarte, Albel

Garcia, Nelly Píccoli Olimp"''1' ,

uazzann.

CAMPOS NOVOS
Gaspar..ino Zorzil

Antunes }.Ste�nf''' 1 , Aur;-........::>'v'J'��) ",_,u(..,..,v \ 2.l"'1�::7.....-;.
ves, João Gordes de 1:Jani,

�

Max Paulo Bater, Ans�;lmo
no Granzotto.

TUBARÃO
Anes Gualberto, Manoel

o,'ido Costa, Jaime Sá, Zelín
Damiani Manoel Feijó, W
ccslau Alve-s dos Santos,
muel Bez, Aníbal Costa, J

Ghizzo, Francisco Salga
Antonio Hulse, Duilio Bíanc

TAlÓ
Alfredo Cordeiro,

Glatz, Luiz Bertoli Junior.
TURVO

Walter Paress.
PIRATUBA

Frederico PoyFilho,
do Ko Freitag, Leopoldo
win, Arnildo Ko 'Freítag. 1M
nus Kerber, Guilherme pole
Antonio Homero Ramos"
mundo Luersen.

FV0Gftan.il
O Correio da Manhã, de ante-ontem, publicou em

reportagem política o seguinte:
"O Brigadeiro recebeu, na tarde de ontem., o· '_.

Wanderley, proeminente chefe político da UDN de

Catarina, que veio conversar sôbre a política do seu E
e do Paraná".

Duas retificacões devem ser feitas nesse minús
registro: 1° - o pi'oeminente chefe político não é E. ,V'í
derley, mas A. Wanderley; 2° - sendo o sr. A. Wande
filho, aliás ilustre, do Paraná, S.S., em tratando com o

no Brigadeiro da política do seu Estado e do Paraná,
tou exclusivamente da política paranaerlse, ou mel
tratou duas vezes da política do Paraná Se, para essa

gem, foi feita a indefectivel coleta monetária, era um
a vaca!
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