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Dep. Orlando Brasilj Candidato ído P. S. O.,
futuro Governador

}<� com grande pruser que regis-Itrarnos a visita à nossa capital do

eminente <[p11ulado Orlando Brasil

que aqui vriu assi.stir ii convenção
do P. ::-1. n. realizada domingo úl

Limo. I

Em todos os rincões do território catarinense, a

notícia da escolha do engenheiro Udo Deeke para
candidato das fôrças políticas da maioria em Santa
Catarina ao cargo de Governador do Estado foi rece
bida com grandes demonstrações de contentamento

geral. O ilustre coestaduano, como se sabe, não é um '

desconhecido. A sua candidatura emergiu precísa-.
mente da circunstância de haver o honrado catari
nense conquistado largo crédito ,de admiração e pres
tígio, mercê de sua atuação pública e de uma invejá
vel folha de serviços que prestou à sua terra e à cole- ,

tividade estadual. O engenheiro Udo Deeke, em cujo
caráter se conjugam atributos raramente reunidos
.numa pessoa, é um homem que, muito ao invés de
buscar o êxito na carreira política, a ela se ajusta, no.
entanto, apenas por imperativo da solicitação de seus

correligionários e amigos, em atenção a cuja confian

ça e estima .sacri"'ca os próprios íntsrêsses partícula
res para dedicar'�liova fase de sua profícua e limpida
vida aos negóciot'do Estado. ,2 '

�ã ,. ::�:_'E�':, í�B, lhano por ed.:!��l!o...e!a0:,!,�1;:��= __
.

u� cand,Idato que, se recOIy:enda sobretudo por ha
ver -se fe�t� conhecido através de suas atividades CQ

n:o �dmmIstrad_o�, quel: d�rigindo importante setor
tecn�co dos negocies públicos, quer governando, na
quallda�e de Interventor Federal, o seu Estado, ten
do-lhe ,sIdo c�mferida a missão de presidir o me�orá
vel pleito eleitoral em que o nosso povo se pronunciou
resolutamer:te a favor da' candidatura do dr. Ader
bal R. da Silva ao cargo que tão nobre e honrada
mente exerce.

;

,
'

1
;-;. S, que, na Assemblé ia-Legfsla

"j:. �Ja }\'�k;' '1 (ão hem l:r.]1W�\l,lJ@
,.;jf-"UiJ E�ltad() e du Brasil o melhor elos

,

Sf'U ..; est'ort;os, muito l.ern real izudo

siJ.f'nciosa" c e í'icientemente, em

j)I'(íl elo seu torrão natal,

_\[1e7,u1' elas suas íuncõcs DLlIlHl

das mais importantes "e trab<llho
sas comissões daquela casa - a

Comissão dr Finanças - ahsorver
Lodo seu 1ClllLJO, �, s. sempre eucon

Ira meios do atender e auxiliar em
suas juetcn çõcs, na Capital da He
lllll,liea, a lodos os con terr-ân eus
qUt: o procur-am.

,As inllmel'as demonstrações de
,ad,e e simpatia que lhe tem

sido trihllladas dm"unte a sua esta'
dia em nossa ciciado junlamos pra,
Fei l'osalllenll:....!!!JSSO abraço.

O desp7endim�nto, pessoal d� que prodigalizou
pro�as a? 1 eC?I�eI :se c: vida - profíssíonaj, sem quais
ql!el outras relvmdlcaçoes, logo após ter passado o governo ao eleito do P?VO, em 1946, que lhe abona o teste
mU,�ho de J:aver sido chamado, .pela Convenção do
Partido SOCial Democrático a" deixar 'as comodíd dde sua víd

-

d tA'
, xnna es

_

,I a pnva a, ada entregue aos deveres da di-
reçao da CA0r.npanhia !?rça e Luz S,A. de Blumenau
e ao conchego �a família, para' disputar nas urnas de3 de outubro vindouro o cargo de sacdfício d G _:....
nadar do Estado.

e over

Certo., ,coJ?o aliás .disse Ela seu discurso - modê-'
I? d� equílíbrío r:as .arírmaçôes, de singeleca na lin
guagem e d� s�r�cendade na alusão à consciência de
suas. respon�ab)lldades - êle, agora o candidato doPartido �OCI<;tI, D�mocrático à vitoriosa consagracão

,

num pleIvo llbernmo, não ,desconhece os problenias�o Estado, em bu�ca de cUjas soluções aplicou largas
�e::ervas de, energ:a, de intelig'ência e de àmor à sua
el.�a. Nen: Ih� sao estranhos os anseios do ovocUjas palpIt��oes constantes nunca deixou de al�<;;CU1�

,�ar na 'plam,cle de, suas' .atividades particulares
-

pe-
c��ef��: � ����grar,a ndas e�peranças e nas realid�des
't-' ..' pOIS, e nao lhe serem. estranhas as

qfes <_?es dadmmIstrativas que çostumam reclamar a '

a enç<;t� d
os governante� lhe' confere vantagens na

" �:g:l�l a e de defro;lta-las, para lhes dar solução

Queda no carau
---<>-

::\10VA YORK, 27 (U, r.) - o
-p1'e\,'o lltédio do cacau par,a en tre-'
ga imediala caill 40 pontos, pas
sando a 29,25 cenla\'os de dólar
por libl'a-pêso. O Bahia Supei'ioI'
caill 27 pontos e o Accea .Paie Fer:
,rnrn ted 60, p,ara 29,30 e 30,90 'cen:
la\'os por libra, respectivamente.

, Enlouqueceram
com o Cí:llor

---0-__

.

:vrnú\o, 27 (V.A.) - A polícia
ml,orllla �l11C c;nco pessoas r> 1110u
qllCI>')ralll nesta cIdade, quando °
calol' tímido r(�Z com que o ter'

"

::' f.l�ôm,ell'o l'egistrasse vinfe e no\';
,

g!:aus cl'illigTaelos, Quatro rias d
Umas fOl'am mulheres, uma' da's
q:lais ieye um ataque YCsânico llia

,

\'101enLo (IUe para eloniiná-Ja foi
nece,stirio Pllllll'ega'r' ,"árias ag',en
ies rle policia especializados em
rÜSTlr'rsar mofins. TOdas i1S yil imas
do CiJlr)r f[)ram hospitalizadas:

, Por outro lado o 'ena�'en-hel'r"O Ddo D k' "

•
,.

' . I:> " ee e e um tec-l1lCO em matena que, indiscutivelment '

a decisivos fatores de \..ropulsa-o' A�' se vll1cula

I'
- " "

A t:" economlca das popu-aç_oes. Em, consequencla mesmo da t
'

,

funções, ,quando, Diretor de Obras pnU�bl�reza de suas

'f "
'

t' S t"
r'" ", > lcas e, Doste-

, llor�en e, ecre ano da Viação. Obras P 'bl'
"

. AOTlcultura ho d
' , u Icas P-

I:>
'.

' uve. e adquirir apreciável cabedaÍde conheclmento dIreto '-dos 'vários set dmia_ do Estado, os quais terão sómente
ores

I
e econo-

-
" a ucrar coma ascençao do, Ilustre engenheiro ao caro'o de G '

nadar de Santa Catarina. b ovel-

Recomenda-se, portanto o SI" Udo D k'� f·"·' d
' . ee e ao su-

-
laglO' os seus �oestaduanos, l�em aflenas como can-

o sr, CristianO" Macbado, candidato do,
?SD à.Presidência d�_,,8epúbllc3, tejegrafa,
ao governador dr�<',ld'erbal ',R. da Silva'

J "

'

o sr. Cristiano Machado, candidato do Partido Social De
mocrático à Presidência da República, ao sobrevoar, ontem, o
nosso Estado, com destino à .Capítal da República, dirigiu ao

sr, Aderbal Ramos da Silva; digno Governador do Estado, o se

guinte telegrama:
"Bordo Avião Varig r-r-: Urgente - Palácio do Govêrno

para Governador Aderbal Ramos da Silva - Fpolis.
,

, Ao sobrevoar Santa, Catarina, Estado que envolvo em ca

rinhosas lembranças de família, envio ao querido amigo meu

cordial abraço."

o Preleito Mendes de Morais ao

Vice-Presidente' Nerêu Ramos
.) ) -: ....1 �i �

.

o preclaro Vice-Presídente -Nerêu Ramos, ora nesta capi
tal, .reoebeu o seguíntetelegramar v.

"Dr. Nerêu Ramos - ,Pals:cio' do Governo - Florianopo
lís - Rio 25-6-50 - Sabendo de sua estada aí, onde foi alvo
de justas homenagens do povo 'catarinense pelos grandes ser

viços prestados ao seu Estado, e não tendo tido oportunidade
de visitá-lo aqui por ter tardiamente chegado ao meu conhe
cimento, envio ao ilustre amigo o meu abraço muito cordiaL
(a) Angelo Mendes de Morais, Prefeito do Distrito Federal."

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

Delegados à Convenção
Cheg�ram a esta capital, procedentes dosmunicípios de

A�aranguà e de Turvo, _delegados à Convenção do PSD que
l:a� constaram da relação publicada por este jornal em seu
ultimo numero, e que fazemos hoje:

Alticimo Tournier, Lecian Slowinski, Artur Bertoncíní,
Apolonio L Cardoso, Gíacomo Pelegrini, Andreas Hübbe,

, Flamar,ion Leite, Milton Monguilhot, João Medeiros, Arno Ma
) tos, L.Ulz Hahn, Amilton 'I'ournier, José Mendes, Sargento Ca.

I valheíro Mendes, José Araujo, Jayme Mendes, José Acordi e

I
Walter Pares.

,

_

..� de S. Pedf��P8Ulo
I

n� s�!!�soÇ!��co�!J'�!q���,!��,�!�
I I:Olt� cf,� amanhã, di� ,de São Pedro e São l)'UiUlo,,; no rale" Cluhe de

�lOI !anoj1011S, a tradicional fe.sl.a em que, reunidos, festejam os crís;
"aos aquele aoontecimento .

-

,

À noi I.e os comerciários, 'naquele apraxivel recanto da Pied
G

ra
rande, purtloiparão de fesl�jo que progr.amr, préviamenle organi-

zado se d'esem-ol\-'e'rá proporctonando momen.tos alegres e bem vivi'
dos à classe comerciária de Florianópolis.

,

O programa constará de f'ogueira, fogos de artifícios, cará, mela.

I (.'0' hatatu dôc«, fug'uet'es, e, ainda, de esplôndído "shaw", em que
, elementos do nosso mundo teatral se í'arão '01.:1"1-1', 1 d' rea çan o, assim"
aquela Iestívidade.

'

Acôrdo comerciall Ataque contra o'

Brasil-Argentina I canal do P31amã
. , _I ,�.OVA YORlC, 27 (U. P.) - O'

) 'RIO, 27 (y, A.) - Despacho de I 0"1;001e adverliu que o, COrl rUto
l?uenos Ai!'es irífórma. que o Era� I,represeutant,e democrata Douald
si1 e a Argentina. aprovaram o a

I ela Coréia pode ser um "artifício"
cordo �umercial segundo ° qtÍal J

russo, cuja finalidade é o aLaque'
este paí,5 vlwderá 800 mil tonela- contra o Canal ,do Panamá. O'Toole
das de trigu ao Brasil ao preço de que preside o Comité da CâmarC4

sObre o Canal do Panamá, telegra
26 pesos e 30 centav,os por 100 fou ao secretário' da Defesa Jo-,
quilos, Argentina venderá ao -Bra

I
' , bnson, di,zendo que "é imperativo

sil pl'oclul,os no valor de UI11 b.i111ão -que Lôdas as unidades de defesa
550 milhões de pesos. Os dois paí�' 'eslejam duplamente alertas. Deva

I 5:5, re,.soh'cram cri,ar. uma. comis� d"
'

_

_
aese aLenç.[o preferentemente

, sao ,mIsta de comerCIO com sede '

ao Canal do Panamá, em virtude
da sua posição estratégica. O co

flito da Coréia pOde ser um àrtiff.
eio pura di.�trail' a atenç,o

'

dOll
EsLados Unidos",

TINTAS PARA PINTURA,
COTTOMAR

em Buenos Aire!i, O Brasil expor
tará para AI'genlina 500 milhões
em teéidos de a1g'odã.oó Hesolveu·
�se finalmente csl abelecer o re�

g'ime li\Te de comércio para fru
tas frescas, secas, d'essacadas e

ind llS trializaelas.

didato do Partido Social Democrático, mas como
quem, inatacável como cidadão e como administra
dor, l?ode, ver�ad�iramente governar os CatarInenses
com ll1te�ra dlgmdade e com absoluto respeito aos

compromlssos que o mandato lhe imponha.
l

J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Inimigo du café hfasileiro'
WASHINGTON, 24 (V. A.) - Caso não seja: aumentada,

))w· ...tos de 7 de junhG de 1950 S I
a produção do café, o seu preço será brevemente.ide 'um dólar

o GOVEH"'ADOR RESOLVE alIsa, .3ires .para,
na qualidade de extra-

I
colar "Professora Marta Tavares", da ví-

Promover, por merecimento:
numerárfo-diar.ísta, exercer a função de la do Rio Negrmho, município de São por líbra-pêso, declarou à imprensa o: representante démocra-
'Professor no Grupo Escolar "Henrique Bento do Sul), a contar de 10 de abril ta, sr. Burnside, da Virgínia.

De acôrdo com o art. 54, da lei n. 249, L e" d '1
-

de 12 de janeiro de 1949:
ag , a vi a de Henrjqua Lage, mu- de 1950. Êsse representante, que é autor de um projeta de lei que

nicípio de Laguna, a contar de ?2 de R d t
Or íval Andrade Córdova, do cargo da março de 1950.

- cemovei-, a pe ido: visa encorajar a produção do café no suleste asíá íco pedirá
classe E da carreira de Guarda·Sanitário De acõrdo com a

AI9íde �a�,agaia Bittencourt. professo-I às comissões competentes que estudem êsse projeto no mais-
do Quadro único do Estado, ao .............. da' lei ri. 277, de 18 de ra, referência IIT, da Escola mista de

w_.,v julho de 1049:', L' h C t C' Ih
..

t
i breve prazo possível.

classe F elessa carreira, vago em vir tu-
111 a os a arv a o, cns rito de Ira- I

A regente elo ensino primário )lilsa tâ
. "

I I Seg'und'o pí 'a- d B r id a ult -3, d" até
de da aposentadoria de Euclides Garrido

pu a, nlU11JClplO c e Jtaiópolis, para a. a o H'l l o e u nsI e,
" c - UI" o c no SU·"

Vargas para, na 'qualidade de ext ranu- .

t I D I � I 1 t
.,

t·
.

Portela. merárro díartsta f _

d
rrus a (e ec o ,>I'OSSO, distrito e muni" es e asIa. ICO aumentará a colheita mundial, ínstítumdo no-

I,
.

-

., exercer a unçao e cípio de Joinvlle
,. ". .

remover, 1)01' antiguidade' P f E 1
.

I va concorrencia aos plantadores' do Brasil
De acôrdo com o art 38

. '20 .

1'0 essor na . sco a 1111sta de Rio Cedro nolf Sta111111, Professor Complementa.! ".,' , .'.. ,

2j� el 1? .'. ,§ ,da lei ,MédiO, dístrrto ele No\a Veneza, municio nota referéncia IV da Escola mista de'
O preco de varejo do cafe nos. Estados Unidos e de 75 a SU··

J01; H" .e � elde JCaneIr� .de 1949:

1
pio de Criciuma, com o salário díâr io ele Ded; Grosso dist;·ito e muníc ipío de I centímos por libra

ao ennqus a onceicao do caro C" 2'

I
.

' , ,
.

,,,. d I � D d
.' r" 2 ,40, cor: endo a despesa por conta Joinvile para a mista de I inha Costa Igo a c "soe a carren-a de Guarda- d d t

-

26 ?
,�.--------�----

Sanitário do Quadro único do Estad I
a o açao

.

-r-zs de orçamento vigente Can·alho,· d istrito ele Iraputii, município' I
,

d d S J. '., I' .. o, Odete elo Nasctmerito para, na qua.Iida- de ltmópol!s rman a e do, s enhe r es·us do.ao cargo ua C asse E dessa carreira va- d
...'

•

, de e extranumerár ío-díar-íata, exercer a Dcstzmnr ;
'

,

'

so em virtuda da promoção de Ortval

I
-

Andrade Córdova.
função ele Professor no Grupo Escolar A professora Otília Lench Gilioli pai-a P H C

.

(Reproduzidos por terem saído comino "';:uclldes da Cunha", de Nel'êu Ramos, responder, sem prejuízo de suas funções, dSOS -; e ospuaí de andade
correção).

dlstrtto e munícípio de Jaraguá elo Sul, durante os írnpedtrnentos ela diretora

Decretos de 19 de ,iunho de 1950
com o salário díárío ele c-s 22,00, cor'jHllda :Vluller, llelo expeellente elo Grupo Edl-ta-. I de Fornecl-meu.too GOVERNADOH RESOLVE
rendo a elespesa por conta da dotação Escolar "Cándíclo Ramos", de Caxarnbú,

Promover, IIGr merechuerrto r

26·1-26 elo orçamento VIgente. J11UI1lCíplO de Chapecó, sem ónus para o D d MDe acôrdo com a lei n. 277. de 18 de Estado.
e 01' em da esa Admínístratíva da Irmandade, do Se-

D�l:c�);d�e c�;�e�r:r�e 5:94�� lei n.249, julho de 1949 e com o salário diário Altino Danúbio Wietl1orn, ocupante do nhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital,
ele Cr$ 21,00, correndo a elespesa por d I l' d 'I

Otávio Rosa Júnior, do cargo ela elas.
cargo a c asse ' a carre ra ele Profes- revi

.

t d té dí 27 d t
" ,

12 h
N'

conta da dotação 26·1·26 do orça- SOl' Normaltsta, elo Quadro único do Es. p VlllO aos ln eressa os que, a e o la es e· rnes, as o-

se 1 da carreira de Médtco, do Quadro
<

único do Estado, ao cargo da classe O
menta vigente: "tado, para responder pela dí reção do ras, receberá esta Irmandade e Hospital, na., sua secrétaría,

A complementarista Carmíta Cescatto Grupo Escolar "Marechal Bormarm" ele

�e�:a d�:;��;��� c��a��4��la lei n. 338, de para, na qualidade de extranumerário- Cha.pecé, com a grattricação mensai de
propostas, em cartas fechadas, palia o fornecimento de-todos os

Armínío Tavares da Cunha Melo, do diar�ta, exercer a função de Professor Cr$ 600,00. correndo a ele�pesa por con- artigos necessários ao seu consumo; durante-o ·sem€stl'e· de ju
cargo da classe :vI ela carreira de Médico'

na Escola mista de General Osório,

diS-1
ta da dotação 27·1·] cio orçamento vi� lho a dezembro do corrente ano.

, trtto de Bela Vista do Sul. município de gente.
do Quadro ún íco do Estado, ao cargo da 1\1 f C

.

té
.

FI" l'
I

' a .ra. A professora Hilcl� Müller para exer-
onsis ano em onanopo IS, 5c de [unhe -de: 1950:'

c asse N dessa carreira, vago em virtude
-

da promoção de Otávio Rosa J"mior.
'

A complemental:ista :'I-Iarina dos San· ceI' a fun\,'ão ele Auxiliar de Inspeção elo Luiz S. B. Trindade --Secretário,
DecretG de 21 de junho ele 1950

tos

pa�.�,'
na �ualldade de, _extranumerá. I distrito de Caxambú, município de Cha·

O GOVERKADOR RESOLVE
no·cl!aIl,ta, exerceI' a funçao de Profes- pecó. com a gI'atificação anual de ....

CGnceder aposentadoria: s�r na Escola l':lÍsta ele Velha Central,. Cr$ 600,00, correndo a despesa por conta

D
•

dIstrito e 111unicIpio de Blumenau. d.a dotaç�,o 20+7 do 01',,,..amento vI·zeIlte.
e acordo com o art. 108, combinado D

"

-

e. acordo com a lei n. 277, de 18 de Com a gratlfic3Ção mensal ele .

com o art. 1'99, item I, da lei 11.249, 1] I
ele 12 de janeiro de 19'!9:

lU.10 C e 1949 e com o salário diário Cq: 420,00, corr'endo a despesa por

A José, Franc1sco Flores, no cargo ela
de Cr$ 16,00, correndo a despesa por conta da dotação 26·1·26 do orça·

classe G ela carreira de M do.
conta da clotaçào 26·1-26 do orça· menta vigeGle:

.

Quadro único elo Estado.
l.otorista, menta vigente: A professora DeoÍ'lncla Fagundes Pln-

POl't.al'ias de !f) de junhG ele 1950
Maria Estez para, na qualldade ele ex· cegher para reger, a título precário, mais

O GOVEHNADOH RESOLVE
tI'anumerário·diarista, exercer a funcão uma classe no Grupo Escolar "Euclldes

Conce,le1' licença.prêmiG:
de Professor Auxiliar na Escola mista da Cunha", de l\erêu Hamos, distrito e

De acórdo com o ar·t. 1�/8, I'
de Baía do Hajaí, distrito de Itaió, J11U· município de Jaraguá elo Sul, a contar

24
da lei n. nicípio ele ltalópolis de 20 de m.arço de 1950.

A M9, d7 12 de janeiro de 1949: J03na Czarnesl<i �l!zerko\Vski pa�a na
arCIano Teixeira Filho ocupante ,.

' A prOfessora Elza Parrela da Silveira

d
'

dI' I qualidaae de extranumerárlo·diarista para reger, no período de 15 ele feverei·

do scargitoá .

a c asse F da carreira ele Guar· I exercer a função de Professor AuxIII'ar'
a an no do Q d ,.

d
1'0 a 31 de l11ar(,'o de 1950. mais uma clas·

.

.

..

na' 1'0 U1llCO o

Esta'11l3
Escola mista de Colônia Rutes elis-

do, com exerclclo no 50 ellstrito.sanitá. tnto e município de Mafra.
' se na Escola mista de Caiacanga·:\1irim,

rio do Depal'lamento ele Saúde Pública, POl.tarias de 5 (le ab"I"
distrito de Ribeirão da Ilha, município

com sede 11 ç h
(le 1950 ele Florianópolis.

"

e 1 anOIl1 as, de seis meses, O SECRETARIO RESOLVE
C011 espondente ao decênio compreendl.dG Admitir,

A pl'ofessora Odette de Oliveira Furta·

entre 8 ele fevereiro ele 19:>3 e 8 de ,. _ . • .

do' para substituir, no Grupo Escolar

vereiro de 1943. Lrdl� Antol11� de Sousa. para exercer "Professor José Brasilício", ele Biguaçu,
a tunçao de Servente, referenCIa"TV (Abrl- por lã dias, a contl. de 29 de ITIa'-ço de'('onc,,<!er dispellSa, �go de :Vfenores, de. Flol'janópolis), co.rren- 1,950, a .professora "'u.ely Silva, que re- CURJTl6,t

rE;U;CR",� .. f:>�OSE:eR'S p- -.' -. .

A Jo�o Gabardo J-,elno�. das funcOes d d

...... "� ....

de Sub·delegado de Polícia. do distritode �-1�26 eJ�e��·ç����n��n.��ge�:tedotac"o "I��trd�
i:����tosCo�;u��i;�;"(Cat'300���); aD

�----

b' ca--I-e··�ii"-"'r�a p�-u�{�l"""'á'Rio Negrinho, municipio ele São Bento De. acórdo C0111 a lei 11. 277, ele 18 de c�rrendo a despesa por �onta da dota· � a rdaS o r i. S da u aI' "t li II.:J
elo Sul. Julho de 1949: ,ao 27·1·1 do orçamento vlgen�e.

Designar: A complemental'ista Joan.a Alves de De acôrdo com o art. 88, da lei n.249, SÃO PAULO, 24 (V. A.) - A Câlnara lV[�niCipal apro� DU,"

Oelilon Eley Davet para exercer as Lima 'para, na qualidaele de e:<:tranumerá- de 12 de janeiro de 1949: em sua sessão de ante-ontem o, projeto de leI que concede ,0"
funçóes <le Sub·delegado ele Policia, do rio-<liarista, exercer a funçâo de Profes· 'Hilton Bleyer, Professor Normalista, auxílio de dez milhões de cruzeiros, à Legião de São Paulo pro-
distrito de Major Vieira, município de SOl' na Escola mista de Queimados, dis· classe F, para exercer a função de Au·

' .

Canoinlws. trito d0 Rio Negrinho, município de São xi)lar de Direção elo Grupo Escolar "Pro. Catedral, para conclusão das obras daquêle t,emplo. O auxlll()'

Conceder l1IIença, em IH'Orrogação: Bento do Sul, com o salârio diário de fessor Manoel Cl'UZ", de São ,Joaquim, será pago a partir do exercício dêste ano ate C!. de 19.53, em,'

De acól'do com o art. 79, l°, letra c, das Cr$ 21,00, correndo a despesa por Qonta com 'ii .gratificaç'ão J11en�al de Cr$ 150,00, parcelas anuais de dois milhões e: meio. de cruzeiros;

lnstru,óes Regulamentares aprova· da dotação 26·1-26 do orçamento vigente. correndo a despesa por conta ela dotação
-

elas pejo clecreto n. 24, de 26 de De aCÓl'do com a lei n. 277, de 18 de 26-0·18 do or�an�ento vigente. f��';�:�--c;';;�i;i'�;;��;;'t-';;ri�;:;:'-'��'f�;ê;��j;""iv'
....

Z;
....

;
..

·1:;:;���·;�ip;-;
..

�i·��
..

Ti'j;;·��·�)�·
..

d�·
..

·6·Õ
..

-d·iMo
março de 1923': julho de 1949 e com o salário diário A professora Maria Iva Cabral da Luz (Escola mista de Forqüilhas, distrito e com verícimentõ integra".!, a contar de 1""

, A Sebastião Henrique Gonçalves,

Tra-j
de Cr$ 19,60, correndo a despesa por para' exercer a, função de Diretor do Curo municí'pio de São José), de 30 dias'�com de março de. 1950.

balha.dor da classe A, da :3s Divisão _ conta da dotação 26.1·12 do

orça.,
so Normal Regional "Helior Luz", ele vencimento integral, a contar de 3 de I A Maria Luiza' Peixoto, Hegente der

Via Pefmanente da Estrada de Ferro mento vigente: Guaramirun, com a gratificação mensal março de 1950. I Ensino Prifuár'!ó, paelrão E, do Quad�'

Santa Catar:na, ele no�enta ,(90) dias, I Anilsa En!r de Lima Graef para, na de Cr$ 150,00. correnelo a despesa por De acôrdo com o art. 168, alínea a, da' único do Estáclo (Escola mista do Ser-

para tratamento de saude, sem venci. quahelade de extranumerário·diarista, conta da dotação 26·1·19 elo orçamento lei n. 249, de 12 de janeiro de 1949: tão de 'Santa Luzia, distrito e município-

ll1entos. exercer a função de Professo!' na Esco-
I
vigente. A Rita de Lara \Vendhausen, Profes' ele 'l'jucas), ele 15 dias, com vencimento>

Antônio Miguel Pei!'ão, Moço de eon- la mista de Linha Sobradinho, distrito de De acôrdo com o art. 10, alínea a, do sara Complementarista, referência IV (Es· integral; 8<' eontar de 8 de março de'

vez da Sec.ção ,Fluvial da Estrada de Caxambú, município de Chapecó. elecreto n. 413, de 16 de fevereiro de colas Reunidas "Clotilde Francisca Coe·. 1950:

Ferro Santa Catarina, de noventa (90) Noemi Guimarães para, na qualidade 1949 e com a gratificação mensal de lho", ela vila Lle Sangão, distrito do.mes-j A Sue:y Silva, Professora Kormalista •.

dias, para tratamento de saúde, sem vell. 'ele extranumerário.diarista; exercer a Cr$ 50,00, conendo a despesa por mo nome, município de Jaguaruna), d'e" classe F' (Grupo Epcolar "Prof€s�or José-

cimentos.
.

função de Professor na_Escola estadual�1 conta' da dotação 26-1·23 do orça·190 dias, com �'ellcill1ento integral, a con· Brasi!íció", '�e Bi�Uaçu), de.15 dias, c0;.n'
Portal'la de 20 de junho de 1950 de Guatambú I, dIstrito de Guatambú, l lnento vigente: ,', tal' ele 16 de fevereiro de 1950. ventlmellto mteglal, a contar de 28

O GOVEHNADOR RESOLVE município de Chapecó. -\ O professor Fredemar' da Luz Nunes

I
A Kadir Fernandes de Farias, Profes· março de 1950, �

Designar: Diva Gilioli Til'andelli para, na quali. para responder pela direção das Escolas sara Complementarista, l'eferência IY De aeórdó' com o art. 168, alínea a, da>

Moahir Tomé de Oliveira, Médico.Ve- dade de extranu.merál·io-diarista, exercE'!' Reunidas "Professora Antónia Gasino de (Escola mist� de Invernadinha, distrito l€,-i n. 249, ele 12 de janeiro de 1949:

terinário do Departamento de Saúde PÚ- a 'rt1l1ção de Professor no Grupo Escolar! Freitas", da vila de Grão·pará, munlcí- I ele Rancho Qtleimado, município de São A Angélica Peixoto Sousa, Professora.

blica, conjuntamente com o :'I{édico·Vete· "Cândid� Ramos", da. vila de Caxambú,

I
pio de Orleães.. _' , I José), de 90 dias, com vencimento il1�.e. ! ref"r�ílCia III. (�ScOla mista de sertã:

rlnlirio Altamir Gonçalves de Azevedo, municípiO de Chapeco, a contar de 30 A professora LUZia Assunçao Viell'a pa- gral, a �ontar de 2
..

de fe':,e1'e11'o de 1900. I cl?'. l\Iotrete.s: ehstnto de Itapema,. munm
Chefe da Inspetol'ia Regional da Divisão ele março de 1950. ra responder pela direção das Escolas De acordo com o art. 1,,-0 item I, com· CljJlO de Porto Bela), de 90 dms, CO

de Defesa Sanitária Animal, especialmim. De acõrdo com a lei n. 277,' de 18 de! Heuniclas "Professora Matia Lúcia dê binadb com' o "art. 111, item V, da
I \'eli'CImento integral, a contar de 6 de

te convidado, para representarem o Es· julho de 1949:

I'
:'I1iranda". da vila de Guatá, município lei n. 249, de f2 de jaileiro de '194.9: 1\ fe'vereiro

'de" 1950.

tado ele Santa Catarina na Primeira Con· Lídia Mafra para, na Cjualldade de ex, de Orleães. A Zenjr de Oliveira Damásio, Regel'!,· . A Vanda .süva, Professora Auxiliar.

ferência Nacional ele Febre Aftosa, a tranumerário·diarista, exercer a função_ Adí Quintino para substituir, na Es· te de, Ensino Primário, padrão :m, do Ireférêilcia II" (Escola mista clQ Ribai1Ce�-.
realizar·se, na Capital Federal, em se. de Professor Auxiliar, na Escola mista cola mista de Bombas, distrit0 e muni. Quadt·o Dnlco do Estado (Escola mista I r�s�, di§trit�, de São João Batista, mun)�
t,embro do corrente ano. ele Pinheiral, distrito .de Boiteuxburgo,! cípio de Pórto Belo, por 30 dias, a C0I1' I de Estação Braço do Norte, distrito de, ClplO de. T1Jucas), ele 90 dIas, com ve�

Portarias de 4 de abril de 1'9'50 município de Tijucas, com o salário diá. tal' ele 10 de março .de 1950, a professo. Pedras Grandes, município de Tubarão), I cimento mtegra1, a contar de 6 de teve-

O SECHETÁRIO RESOLVE rio de Cr$ 16,00, corréhdo a despesa por r.a auxiliar Luiza Pereira Machado, 'que de 90 dias, com vencime11to integral, a
I
reirO de· 1950.

.

A<lmitir: conta da dotação 26.1.26 do orçamento. requereu llcença, com a gra, tificação d'iá· cOl1ta-r de 15 de fevereil"o de 1950. I�, Emília ele Simas Mont.Ibel�:·, ::rofes-
Luiza da Silva Garcia na ftinção de vigente. I ria de treze cruzeiros (Cr$ 13,00), cdl'- Retlti'car': .

sora Complementansta, leferenc1a r'I

Serviçal, referência II, _:orrendo a despe· Dispensar: rendo a despes:. por conta da dotaçao Pai'a contar o exercício de 20 ele março i (ESCO;a .dé· pórto_ do ::vro�r�, distrito de.
sa por conta ela dotaçao 26·1-26 elo 01" A professora Otília LenCh G11l0li da 27.1.1 do orçamento vigente. de 1950, a portaria n. 138, de 2·3·950, que i Canelinha, mun!clplo de rIJucas), de 90

ç�l11ento vigente (Grupo Escolar "Mare· função de Auxiliar de Inspeção do dis. I Maria Mal'gai'ida Romani para sl.Íbstl. désignou Nair Friedrich, Bartsch para,' dias, C0111 \'encimento integral, a con'

chal Bo:mann", de Chapecó)� I trito de 'Ca,xambú, município ele Chapecó. ; tuir, no Grupo Escolar "Deodoro", de Das 'EsCQI�S Reunidas 'Np'rofessor Jerônl·
I
tal' de 1�, de f:v�reiro �e .1950. .

de'
De acordo com a leI 11. 27 I, de 18 de A professora Ana }IIaria BaniU da di- Concórdia, por 20 dias, em prorrogação. mo l"l"ànCISCo Coelho",. da CIdade de

I
A Geolgma F aua Prazeres, Regente

.

julho de 1949 e com o salário diário I reção das Escolas Reunidas "professora' a contar de 17 de março de 1950, o Ze. Campo Alegre, substituir por 90 dias a Ensino Priúlário, padrão E, do Quadr�

de Cr$ 2'3,00, cOrTenelo, a despesa por � Antónia Gaslno de Freitas", da vila de lador Ana Alba de Sousa, que requereu professora licenciada :'daria da Glória Pe· :
Único dó"' Estado (Escola ue Fundos d�

conta da dotação 2(H·26 do orça.,.Grão.pará" município de Orleães.' licença, com a gratificação diária de relra Knol1. i Blg,uaçll, elíst,rito
e município. de �::

mento vigente: A profe�sora "1aria ele Lourdes Alves onze cruzeiros (Cr$ 11,00), 'correndo a ,gilaçu), de 90 dias, com venCImento 11

O cOl11plementarista Utlo Esl,elsen pa. da dil'e,ão das Escolas Heunldas "I"rofes. despesa por conta da dotação 27.1,1 do l'ol'tllrills de 11 de abril tle 1950
! tegral, a contaI: ele 10 de março de 1850..

ra, 11a qua'ielade de extranumerário.dia. sora Maria Lúcia de "1h'anda", de Guatá, orçamento vigente. O SECRETÀR.IO RESOLVE A Jacira Cristina 1"el'1'ei1'a, Hegente de

rista, exercer a função ele Professor no município de Orleães. I l'ol'tal'i::ts ele 10 de abl'1l de 1950 'Collceirer llcellç'a;: Ensino Pi-imário, padr�o E, do Quadro

Grupo Escolar "Eliseu -Guilherme", de DisllenSal', a pedidG: lo SECHETÁHIO RESOLVE De 'acórclo com o art. 1G2. ela lei n. único dó Estado (Escola desdobrada de

11Jirama, :'Ilaria Senay Fenner -ela função de su: 1 - CGnceder licença: 24,9, de 12 de janeiro de 1949: Ponte do Cadeado, illunicípio ele Biglla-

A complementarjsta Maria de Lourdes
I
bstituto da professora Noêmla Eduardo: De -acórdo. com '0 art. 162, alínea a, da A Dalma de Azevedo, Professora Auxi· ç'u), de 90' dias, com \'encimento inte•

Pires para, na qualidade de extranume. Cardoso (Grupo Escolar "Presidente! lei n. 249, de 12; de janeiro de 1949: liar, referência II (Escola. mista de can'l gral, a contar de' 15 de março de 1950.

)'''rio'diarista, exercer a função de Pro. Roos€\'eit", ele Coqueiros, cidade de FIo. I A Rainildes Bunn Sens, Professora, re. to dos Gailchos II, distrito de Ganchos, A Helóí "'Vieira, Regente ele Ensino pri.

reSSOI' nG Grupo Escolal' "Henrique La. rianópolis), a contar de 13 ele março ae ferência III (Escola 111ista de Rancho muniCípio de Biguaçu), de fiO dias, com I
má rio. parIrão E, do Quadro único �tJ'

g�", ela vila ele Henrique Lage, municí. 1950 de Táboas, município de São José), de \'enéimehto .�nteg-ral, a conta:- de 17 ele Estado (Esco.la_ (le �el·t�� rlo �:artlí, dIS-

rIO de Laguna, a coiltar rle 22 ele março I
.

'Concpiler !liSl'enSH' fiO dias, com vencimento integral, a con· março de ra"o. í.l'lto e 111tll1lClplO oe ::;ao .To"e), de 9(/

de 1950. A JuveJi!la Honório de Almeida, da tal' de 16 de março de 1950. , A 'rel'cíiio Bastos, Pi'ofe;;sor, referên·
I
dias. com -Jencimento integra). a contar'

,
Á complem<mtarista Belarminda de, função ele Professor diarista (Grupo Es. A Vicentina de Andrade Lopes, Pro· cia -iTl ('8s'ccila mista de Timhé J, el�stri· de 10 de ma,l'ço de 1930.

Aumento do numero de deputados'
estaduais na próxima legisl'atura

. Foi aprovado pela Comissão de' Leis CcnuplementareS:1i
da Assembléia, na sessão de ante-ontem, o projeto de autoria
do deputado Antenal' Tavares, da bancada pessedista, aumen-
tando para 39 o número de deputados à próxima legislatura.
O projéto fundamenta-se na Constituição estadual, em virtu
de do aumento da população do Estado, com a reintegraçãeD'"
do território do Iguaçu, estimando-se' em" mais sessenta mil'
habitantes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BLUMENAU, ;!J Publica O! .le pequena imp,ortâncja,. 0 ([li'; ]c

j"mal
" A FOLH,\_" o segu intr- : I vcu o plenário a llJaJ1ifc�tar�se PC;T "

.,\

"Consoante fura unuuuiu.lo p"lfll Ii ver-sas vezes sobre quàl. dao�t.. lhja� .,

iillprensa local, l eve logar, dum in, I colocnçâo. ,
�\,

íO passado, ás 9,31) ','h uian hii, na I Após as duas musicas serem exe,

laia dê aulas do Conservatório i]f, Illll:tdas por repetidas vezes, Irou.

JI!isica elo 'I't-atro Carlos GOJllCS, I
Aldo Kriegcr, conhecido músic-,

J escolha da musica para () üino :ando-sC', a maioria dos presen.

�o Cenf euúrin de Blumcuuu. �es Iavo ravel � de 11r. 5, conquis
A hora aprazada, dado o in l\ji'f,'SC

.

taudc, -esta, desse mórúi;" a rri;
IC despertado pelo desfecho d'I);;in: .ue ira 'eolocaç'ão. Eni 20' e, 30 !"u.l
1cressan I o concurso ínstít ui- I o:,:pl"_ ?al'cs, :·p(}].(�()anám:se', "re.spcéLiva,
Ia Sub-Comissão do Livro do ',;Oeno uieutc, :'113 .músicas numero 7' e 9,

!tuÁrio de Blurnenau, compajíeceu
'

;Pepois de', pronuncinmento 'd1J,
�o local grande numero dç,,\co,' �))�l,la['ió; 'for'aJÍi desla-çraciôs"",' os I

,nhe�ec1ores da arte musical, pfe�'n '�l1y�iop'ê'so" que continham °ris 116-
:hendo IÚeralmente a sala dcstiuadn ljJf;S dos autores das musicas

tA,h re:;'<1ização do jnlgameno.
'

premiadas, constalandos'e que a ;.�! .

, " , , fi ü ti A,R lOS:
'
.. '-�',

,

Or-ientados pelos srs. Revmo. primeira colocada, apresentada ('�,' -

'\r... ' "As' Sezundas 'Qrtaí.tas e Sextas-Feiras para Lajes e Porto Alegre.

;::;��:�:���;iii;,::���:::��l::� ��::.,:�:::tdE:�:r::�i:"'::i:: I ti" '_, ;t Â;, l'e;�:, . :�:�:s �s!�f�! !���{3����:O:a:.:::u,: ,�uritiba
\ialhos, com a execução, de dnas d>1 vizinha cidade de Brusque. A

r.''',
" _-. ,),1, '

,., ojc

A,1111 duas,' das músicas apresento 'rue rncreceu o segundo lugar ,h,I,;'�" :,"" ,:t,\' ,.'�tt il

c

-nuzA LIMA & IRM OS
'\Cl'em aprovadas, existindo entre apresentada sob o ' pseudonímu Rua c'onselheil'o Mafra, :55.-Tel. 1365

R execução de duas partituras, de "Cruzeiros", pertence ao Sgto Agencía da «CRUZEIRO DO SUL» __ Machado & Cia. S/A
-ra o julgamento submetido ao Músico do 23° RI., Porfirio .: '

Rua João Pinto n. 12 __ Telefone 1500
.....

jlenárIo, .composto dr todos assis- da Cruz, e, finalmente, a terceira I
('�' �i'

'

�;:�;;i.",��:t:::::"�i:::,. u�;� ;,.al�a��I'rl:neo�:oi��.I:O�oloe��:O:;p:��f�����o��� I SER· R'AR �IA'" ':o:D'';'�' E' .;�Ú� E;*R'�':"�T':>::�I'� �:�,'.'i�,�: t:5.l :,:'
Assim, .foram até o final feitas li ,L lnD

..

··r �
as desclassificações das músicas ASSIm, pOIS, transcorreram os • ";'\ A", ." j:.'�. o<

,"
,

"
.. '.< •

"
.'. � :.' ".;"'. ,l., ; 1\' <: I��/'

��r�:e��l��:;o:i�a�d�" ���'ba�tl�:o�' I �;1�;�h��n�°cl;U�����lee�1�iod�e l���l� I l ;:.,J ,i 5.A/V '1,: S '(j��";' -: ':(,� fé �;; :"y t �: ''"\
sentavam .fortes credenciais para' menau, que da maneira mais de_, A Serraria Delambert avisa 'a sua, distinta Iregue- 2
terem aprocadas, existindo entre i mocrática possi v�l, foi escolhid�, �- �ia;;�qp'l.t; ;a ':,:pá.i�.t�r;, de 1°, .de 'J�lh�;''''0: ·P5��ç.ft:�\da lel!ha desta

--I
uma e outra apenas alguns, senões que mais merecimentos obteve.� :s,et'J,.atiá,o;"p4,_ssara, a se,r" de' Cr$ 90;DO °ÔO metro CUbICO, ESTÂ t

FRAQUEZA
ATINGE
P.ESSOAS DE MAiS DE !

-

.l40 ANOS

se .lhida a musica do hino ,do
Centenarie de Blum enau

1

oArl L GRAFIA
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Moderno ,,8 EfIciente,
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GRA�OSDESAÚDE
Dr FRAIVCK

PARA OS MALES DO

I" ffGADO
ESTÔMAGO e IHTESTJNOS

-�.' .

� ..
'.'

Transporte. aéreos· Calarinense S/I
.ê é

d«: FLORINÓPOLI"i
Uma �rQaniZêlção genuinamente catanaense pa�ra servir

. . Santa CatarJna. .

,

'

i

• -

��1;".

Dpern: com aviões D(,uglas

Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de e�·

tal' parad.a a Loteria Federal, nossos sorteios que sfto basca'

dos nos resultados da extração da referida loteria não eSltão

sendo realizados.

Entretanto, logo que volte' a mesma loteria a funcionar,
sorteio até que os mesmos fj·

realizaremosiuda
semana um

,quem em dIa;
J. MORElRA & elA.

�
Diz,�e que o organismo muda ';
completamente de sete em setc _

anos. O certo é que com o passar
do temoo a saúde se modifica e

em mtiitas pessoas de mais dt!

40 atlaS começam a aparecer dis,

turbios, muitas vezes de natureza

séria, Entre estes o principal é o

disturbio da bexiga, uma fraque·
za cujas exigencias, que se ma·

nifestam DrincÍ almente á noite

qqando, se �stii; bem quente nlil

"cáma, são muito' irritantéso Essa:
debilidade da: b�xiga é um resul· -

tadO: de dist4fb�ps renais e si fór

!de�p.tez�da, pod,êrá tornar-se pe·
,

rigosa, transformando·se em cal·
culos, pedras ou cistite (inflama
ção crõnica da b�xiga)o
Não ha meio mais rapido e eficaz
de conseguir alivio desses perigos
do que uma série das afamadas
Pilulas De Witt para os Rins c

Bexiga, . conhecidas em todo o'

'mundo. iPILULAS l
DE WITTI

:-;:. :�O. �maIs acertado,
;lcons'elho é o uso di
Magnésia Bisurada,
que neutraliza, rà
pidamente, a hiper
acidez estomacal e
ag� beneficamente
sôbre o ��ado.

Magnésia 'Bisurada'
Para os Rins e a Bexiga

, \'" o

EM, VIDROS DS-40 E 100 P/ÜJLAS.

Aos "corações generosos p;JaeR�Jr'DeddÉ"eM�/uP':Ns.OMe/COIAos conl'ções generosos ,e que nunca se cansam de fa7ier 'o :bem 91SOCIEDADE DE AMPARO ÀOS TUBERCULOSOS POBRES p�de l!�I� I A caderneta nO 1609 da Caixa
prenda para a festa "NOITES DE NEVE", a ter lugar a 30 de junho, I

Econômica Federal, solicitandp
,lias 1 e 2 de julho, defronte do Departamento de Educação, foro bl�. quem a encontrou, entregar à
rtel.Íoio dos el�fermÇJs que não têm ,recursos para ,se �ratacem. _

",' I ru� Silva Jardim nO 192 fundos.
,

Os (�onatlV.os podem "ser enviados ,·à Rua . Vidal Ramos, '19;' ou

\venida <,:Hercilio Luz,' 53. Y( ,I FRAQUEZAS EM GER4L
Ant,ecipadamente agradece '! VINHO CREOSOTADO

A DIRETORIA "S I L V E I R A �.

'"

d
•

t I
A $1 rf.;,

'NI O S a n 11' � a,1,
.

!� �o ��..�

o N [) A S L o N GA S F C U fi �r t'- c;, , I' ;"",,-, L. • \..

Atlântida o sucesso da técnica electrônica

Grande alcance.
Atlâ.ntida - Super construção para durar m:;tis
OUma seletividade VENDAS Á VISTA E A

M, íif ll1!5i� . f OID ratural - Alh sensibilidade

LONi'}O P'sAZO

Rádios Electro,. 4 T ran smlssores A 'TI '" �. f' ,�, d' _; r "" '".1 1.':1 H..,e.l ,{.; ",.�

Diretor tecnico 'WALTER LANGE Jr.

�_.�_._-_._-. -- _'"-- -- -- . _._- -_ -

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

ádio Cata rinense'
;Rua Trajano, n.: 31 'l\,'ldone n. 1451:1

5
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. Transportes Terrestres
(

,

,

TIa nsportes Maritimos
.

,
..

'
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'
.

.
.•... Acidentes PessoaJS

.
-

� _ ......

AutoRloveis
. lncendlo

. Cascos' ;_.
l' « :» ..
. .,

,

",' '; 1
4
J

i
"

L
l
I

"

.. Sucursal· de' santa Catarina .'

-

.

.

Praça 13 de Novembro, 22 -- 2° andar
'.

I
I

I'
f·
t.
,J

.
'�
l
i

�. J.

Caixa Postal 139

TELEFONES 1388 -- 1324

í

i

,

i

J..\ceita " qentes no Interior
".. - 1
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U ESTADC =-Terçc-Ieira, �7 rtP- Junho de 1950
I�----�--------------------------------------��------------�--------------.-----------------------------------------------------------.�'

3

ida Bocial! Cine-Diário
I - RITZ -

Srta. Arita Silva Srta. Diiui Gomes de Melo I
- As 17 e 19lh horas.

aCOITe, nesta clata, o aniversário Faz anos, hoje, a senhorita Di', - Um filme original em lodos

alalício cla gentil e distinta se-' ná Gomes de Melo, dileta filha do I os sentidos !

horinha A.1'iLa, extremosa filha
I

benquisto casal João Gomes de \ - Urna história desenrolada na

os;'. Alfl'edo Damasceno da Sil-) Melo c Maria Josefina Verzola cidade misteriosa e exótica, em

I, provecto advogado e consul, I Melo. cujo pórto ancoram os aventurei;
01 jurídico da Secretaria de 'Via_! A nalaliciante os nossos ef'usi- ros mais audaciosos dos sete ma-

o e Obras Públicas. I vos cu ruprimentos ,

. res do J1l LIndo!

A nafaliciante, que é aplicada' _

A DAMA DE TANGER ---

'nna do Colégio Coraçã., de Jesus,l FAZEM ANOS HOJE: I com 5 IND I C,ATO dos Empregados no Co-
lde goza de geral estima e conta O sr, Homero Natividade da Cos- Adeje JERGE:'i'S, SLephen DUNNE,
�m mú.ltiplas amizades, naquele I ta;,., . . . .

I
Mic!1ael DUANE e Denis GHEEN. mercin Hoteleiro de FloriaoópoUs.- tditalnsandúr io e em nosso l11C10 s()- - o sr. VItor Zaneti, funcioná; 1) - Cinelandia Jornal - Na-

di
�

t tPelo presente edital, em cumprimento ao isposto no ar .

ial, ,d9.CIllal é fio.o·ura ,destacada, I rio da eia. Souza C.ruz;. ,
.

cir�lal -. _ 11 das "Instruções" aprovadas pela Portaria Ministerial n. 29,
I B d S I,,) Fax Airplan Newsccnera, pelo Ieliz evento, as ho- -

o sr. Argemiro ert.o aI' -
- ,

.

de 29-3-50 convoco os associados dêste Sindicato para a vota-
lenagens a que faz juz POl' parte' "eira, sargento da Polícia Militar ; I Atualidades -

cão no pleito para a eleição da Diretoria e' Conselho FiscaL
ai suas numernsa-, amiguinhas \

---:- o sr. Pedro Ferr-eira Wan- Preços: >

A eleíçt,o será realizada no dia 30 de junho próximo, das
s quais nós, com prazer, nos as· derIey, sargento da Aeronáutica; .cr$ '5,00 e 3,20. 9 às 15 horas e será processada perante a .Mesa Coletora de-
oriamos.. - a menina Neli Gonçalves "RlG08.0SAJfKí\'TE PROIBIDO

signáda e que funcionará no seguinte local:
Srta. Adir C. Neves, ,Sclunidt, aplicada aluna do COlé-1

PARA JlE;'WRES .ATI;; 18 Ai\'QS". ,

Rua Conselheiro Mafa, 25.
,

Iranscor+e, hoje, o aniversário' gio Coração de Jesus: Só poderão votar os associados quites, contando mais de
j.... lido da distinta senhorita I - o jovem Humberto Piccolo,

I ,-
ODEON -

6 meses de inscrição no quadro. social e mais de 2 anos de exer-
ir c. Neves, filha d9 npsso 'pre..; comerciário. I

ÁS 19,45 ho�as. cício na profissão, a menos que se encontrem nas condições
dI) conterrâneo sr, Ata lib a Gon.,] --

" M A E
previstas no art. 540, § 2° da Consolidação das Leis do '!'raba-

alies Neves. i' CASAMENTOS: com lho maiores de 18 anos, sabendo ler ,e 'escrever, e que estiverem
:I aniversar-la nm é dedicada e \ Mm'ia de Graça Campos - Dirceu Alma FLORA, Delor'ges e Cesar

no 'gôzo dos direitos sindicais (art. 1°' das "Instruções'):
ompetente funcionár-ia d� Depar-, Heitor Iendirooa LADEIRA. OS associados deverão comparecer durante o. horário da
smento Estadual de Estatística e 'Na residência dos pais da noi., I ./. No Programa: , funcionamento da Mesa Coletora, perante esta, munidos do
estacado elemento da nossa vi' va, à rua Btumenau,., realiZOU'Sf',' 'hei) - O ESPORTE EM MARCHA.l recib() de quitação �a mensalida.de sindical, ou declara�ão �o
a social. Às expressivas manífes; sábado último, às 17,30 horas, o

I
- Nac. - .,' Sindicato para suprí-la, bem aSSIm, para prova de sua ídentí-

ações :de apreço e estima de que ato civil do enlace :natril11on�al 2) .. ATUALIDADES WARNERI dade, corr: um d<;>s sef?:uintes documentos.: .carteira pr�fissio-
rá alvo, hoje, pela auspiciosa efe- do nosso l))'ezado patrlcin sr. Dir- I PATHE - Jornal. I nal, carteira de ídentídade, caderneta mílítar ou carteira de
éride, nós nos associamos [ubi-]: COl[ )-Ieitor Jendiroba com a gra-l' Preços : Instituição �e Previdêr.lCia Soc.ial. .,

esamente . ciosa e distinta senhorita Maria dJ Cr$ 6,20 e 3,20. O associado podera obter mformes na Secretaría da enti-
S1". Onildo MartzIlelli Graça Campos, fino ornamento da "Imp. 14 anos". dade sôbre O local em que deverá vota},', sendo-lhe facultado

Comémora, hoje, o seu aniversá- nossa sociedade, dileta filha do - ROXY examina� as, lis�as de dis.tribuição de votantes.
'0 nalalício o sr. O,nildo Marti-1 nosso estimado

.

conterrâneo
. s�. ÁS 19,45. horas. Floríanópolís, 26 de Junho de 19,5�. .' .

elli, ' funcionário do I. A. P. I., Emmanuel Pereira de Campos, 1) - Jornal da Tela - Nac. OlíVIO Aman�lO Pereira
esta capital. Às homenagens que alto funcionário da Fazenda, ser; 2) - 90 minutos de estrepito' PreSIdente
e dístínto aniversariantle recebe; vindo na Alfândega desta capital . sas gargalhadas!

�I'N'Dl'CAT'O dos�' IJJr"·'a·b!lfb"a'do' re �I' =, najuntamos as nossas. Paraninfaram o ato civil, por Rir ... Rir ... Rir... J I li 11
Doris Santos parte do noivo, O sr. Joaquim AI· VIDA APERTADA

I d t· d P"f
..

"f·· dVê passar, hoje, a sua efeméri- ves Ferreira Nela' e senhora e sr. com " n us ria,;, .e, �ao� tC.avao e. \100 eltarl8 ' tf'
I' n�talí�ia a graciosa Doris, di'! Deoclid,es Jendi�oba e senhora; Jae YULE.

FI"
'.

ó I
-

.... ""

')\�� filha do nosso estimado con_ por parle da nmva, o sr. Pedro - Urna ve·rdadeira tempestade
I

Orla0 PO .5 - r d lta
,

\(wâneo sr. Eduardo Santos, pro- Ivo Campos e srta. Doris Myriam de riso! I Pelo presente edital, em cumprimento ao dispôsto no art.
Plielário da Farmácia Moderna. Brügenw.nn e sr. DorvaI· Campos TURBILHÃO DA VIDA

I
11 das "Instruções" aprovadas pela Portaria Ministerial n. 29

�!lris, que é muito querida em e senhbra.
" com)'

,

,
de 29-3-50, convoco os associados dêste Sindicato para a vota-

�,.os fIle' ,s sociais, r,eceberá, ho- A cerimôni.a religiOsa) q�:..._t.c�: !?:�.? .!A.09�� Rith WARlUCK e ção no pleito para a eleição da Diretoria e Conselho Fiscal.

''4:!�'.,,-�, ·tn. ,_""-_. -I't '---1-8 -1'" f
. I ,.n. elelçao será 1:'eal:izada no dia 30 de ]'unho próximo, d"o• J;J:'

[llu='Cif1ll1J1'I e'cl� lVl,eLl'OpO 1 ana, as 10ras, 01 0- Continuação do espetacular 9 as 15 h ' ....

, oferec ndo lhes uina f.esti- ficiada pelo .Revdo. Pe. Luther_ dado:
. 1;8_, .,'

'

oras e ,sera processada perante a Mesa Coletora de

,.,
slgnada e que funcionará no seguinte local:beck, tendo sido interpI·etada:l. O MISTERIOSO MR. M Rua Conselheiro Máfa, 25.Sr. Argemil'o Cabral "Ave'Maria" p.ela exma. sra. d. '

hsinala· a data de hoje o ani-' Ivone Brüggemann 'Leal, servindo
COm Zo� pod�rão .v�tar os associados quites, contando mais d�

1'enário' natalício do nosso' preza- como padrinho do noivo o Sr. He- 9/10����. MOORE. '! 6,�ese;:s de 1I:�c:r:çao no quadro social e maiS,de 2 anos·de exer,
docoe'staduano sr. Argerniro Ca" lec,doro Heitor Jendiroba e senhora Preços: I C����. �a prOIlSsao, a menos que se encontrem nas condições
�ral, alto' funcionário do Ministé_ e sr. Hermann Beck e s.enhora; 81 i

p.,,\ IS 8.:s no art, 540, § 2° da ConsolidaçãO' das Leis do Traba
rio da Fazenda, lotado na Alfân' da noiva o sr. Emmanuel Pereira

Cr$ 5,00 e 3,20. ! lho, :rp.alOres d� 1� ano;s, s�b�ndo ler e escrever, e que estiverem
��!a desta capital.

"Imp. 14 anos". I
no go:o d�s c;IIreltas sm�lCaIs (art. 1° das "Instruções"). '

O
de ,Campos e s·enhora e sr. João

- IMPERIO ,�;, aSi:)ocIados deverao comparecer durantp o ho'ra'n'o deaniversariante que, por seu Alfredo Campos e srta.' Marh
(Es, treHo) fu�clOname�to �a Mesa Coletora, perante esta, munI'dos doES)irito jovial e comunicaLivo, des_ Cândida de Araujo Figueredo.

I
reCIbo de t dfrtla "111 nossa capl"al de um

Ás 19,30 horas.
S" qUI. açao "a mensalida.de sindical, ou declaração do" L

.
Após o casamento o jovem par 1) - ODro QUE MATA. mdlcato pala supll-Ia, bem aSSIm, para r...rova de sua identI''alio Círculo de relações, recebe_ s·eguiu em viagem de núpcias, até ' dade com um d .

t
�

rá, bOJ·.e, pelo decorrer de ta-o I
George Sanders I' '. ?S segum es documentos:. carteira profissio-a capital de São Pau o. 2) - IMAN DA MORTE. II nIa�t' "tca�t,:nra de ld�n!ida,de, caderneta ;militar ou carteira degralo 'acollte�imenLo' O'S cumprI Aos, felizes cônJ'uoO"es, embora tar_ ni:) I uIçao de Pr d" S' - - NUs Asther. eVI enCla ocial. .

'IlIel'!O,s '�e fndos os seus amigos, diamiente, o "O Estado" formu� "Imp. até 18 allos". I' .

d
O �ssociado poderá obter informes na',Secretaria da enti-enll!' O� <Inais com prazer nos Ia os melhores votos de felicida' oa e .sobre o �ocal em que deverá votar, sendo-lhe facultado·ncIUiU:1os.' 'des .

. , , ....•.••••••••••••• I examFma: a� lI��as de distribuição de votantes. .'

j
lonanopolls, 26 de ]'unho, de 1950.' '

r� DI CA'-I O i10s EsfiViadores ",;. .
...

�·�2;···'.
Avclino Teodoro dos Santos

d fi
- ,

.'" Ed' t I" ,: .... ••••••••• ' '

"

,
PreSIdente

'.e orlõllOpO IS - 1. a,
.

t 94ó .'� ��e8íi•••••••••••••••••••••••••••••
;

�
• .lil ;

Pelo pr,esente edital, em cumprimento ao dispôsto no ArtO '. ,. ,IY0 oa.11 "ti " � - S :9,��s ����;��Ç��!�o��r��a��:ock��s r�:��ar��n�f����te���an; :iJ �.�/ J
otação no pleito para a eleição da Diretoria, Conselho Fiscal '�,., i-�j CU$ta �

"",",,�presentantes da entidade no Coriselho da Federação. ..��\' (' quOI1'U __
-�--

. ?�A eleição será realizada no dia 30 de junho próximo e se- fi V
. rocessada perante a Mesa Coletora designada e, que fun- �; rr� \,.ê;f��1\_IÜ!lará no se2'uinte local:

, ''11.'
�

-
-

-
-

-

.

�

I�",ISéde do Sindicato: - Rua Padre Roma, 17. 11
Horário: - Das 8 às 14 horas. �,) .

.'

Só poderão votar os associados auites, contando mais de � L pCS'.llreses de inscrição no quadro sociar e maj.s 2 anos de exercí- l,�':
e da' pOf/J':J. co_ (j})'

10 �a profissão, a, menos que se encontrem nas condições .. • l/MAO
reYlsta� no artO 540, § 2° da Consolidação das Leis do Traba- li ,. ABACAXI
0, �aiores de 18 anos, sabendo ler e escrever, e que estive- �� ,. LARANJA
ln em gôzo dos direitos sindicais (ArtO 10 das "Instruções"). j1 • MORANGO

?s associados deverão comparecer durante o horário de �' _

• FRAMBOESA
�Clonamento da Mesa Coletora, perante esta, munidos do ,4. (orla0 tom 12envelope$
jC1b.o de quitação �a mensalidade sindical, ou declara9ão d_o :1 r/e5frufoJ r/derenfesc'i!,Itioo�dlcato para supn-Ia, bem aSSIm, para prova de sua ldentI- '� ,

a�e, c(;n� um d?s se�uintes doçumentos: carteira pro.fissio- �
ot·ca�·telra de Identldade, caderneta militar ou carteIra de Cá�"ltulÇão de Previdência Social. �
d
O associado poderá obter informes na Secretaria da enti- �

a
e ,Sobre o local em que deverá votar, sendo-lhe facultado I11l111ar as listas ele distribuido de votantes. '

li'lo2'ianópCilis, 26 de junho de 1950. Extrato de Frutas Vitamina C
G<,<spal'ino João da Silva Hidratos de Carbono etc.

PresideIlte
.

• ••. _.' . • • • • . . • • . • • • •• '" •......', '.

os t.750.00
,

o quanto custa u.rpa enceradeira

ARNO
ELtCTROLANDIA

Rua Arcipreste Paiva
_

Edificío Ipase -Terreo

ADVOGADO

AÇOES CIVÉIS E COMERCIAL"

15 de Novembro. 22 - r .Dê.

(Edifício Pérola)

.':24 e 1.388

,c, ,I;' 1 '!.)I - Santa Catartn.e
j

, "
D••••••OMe����ei\(;,,� '��•••••••••••••••••••••8.__.
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'.�.:f�
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I i: . \ � .' ' .,'

" ...

2 ·DE JULHO
Festa

.. t �,�'. . � .
.' ;:..

i : .: .'

�:
.. ; Locnlvde votação

: !
-t : I; ',� ; :,{ �

;

DIA
.

.

�Vélnae
Churrascada -- Acrobacias aéreas' -- Passeios. de aviã.o

,

.

'.:. . .

,

:; : :�'Elelçâo "de Miss Aéro Clube'
..;. "',; J :: ; !. ',� •

'
•

'oferta de um casaco de peles à primeira colocada
CINE RtT'Z:"

·-:!,.·l ,.".:í

I' .,,' i. ' .'."": " �

;, '.'"
. �::,�.:,;: l::'

deres nas costas/dores

f���WJ
Emplastro Poroso

"

liSAI IAli
�q_�el"N�-t
_,--- -

.

O'Mucus da
Asma Di�solyido

. Rapidamente
-

'Os ataques desesperadores c violcn
tos da asma e bronquite envenenam

o orgnnisrno, minam a en€rgia, arru i

nam -a. saúde e debilitam o coraçã,.o. Em
.: �� 'minutos, ff'enda�o, nova formula

médica, começa a CIrcular no sangue,

-dominando ra.pidamente 08. ataques.
Dêsde O primeiro dia começa a desapa
rocer a dificuldade em respirar e volta

, I) aono reparador. Tudo o que se faz ne

('��s(\.rio é tomar 2 pastithaa de Mend�co
3.3 refeições e ficará completarr.ente 11�re
da asma ou bronquite. A ação é muito

rápida mesmo que se trate de c3.�('_\S
rebeldes e antigos. Mendaco tem tido

tanto êxito que se oferece com .9.' garantl�.

de dar 'ao paciente respiração ,hvre e fác�l
rapidamente e completo ahvlO. do sofri

Incuto da asma. em poucos (LIas. Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa garantia é a sua- maior

proteção.
.

.
.

,.

M
.

ndaAo ACAba com

'G P·I· �.

e ... a asma. "am •• III" ravat." 1 .... :

Loia RENNER [""',u=·m=a=�'-"'Y.ae?o�-�:!��rreno. :ii�_;_;(_j_�_�_::,::::'{l�J1f��' I
T

.

t
.

Srlveí 29 situada na Rua 3 de Maio no TINTAS PARA IMPRESSÃORua enen e I
. V€lra, Estreito,

. I .(;;,
..

·

.• 0 T TOM A'R; .""".-.-.. -,',-.,-.'.-,.-..
-

..

-

..

-

..

-'

..

-

..

,_,

..�.
,

,

I"
A tratar na mesma

AN SCO cí.pu; .. ...,.\FI· S 'OR. FR CI . .u.1Ü......... ,.'

..orlanOpO 1 .-,

Frutas, Refr,escoIgelados A:V!!�dO
�-�;ASA ..�"ft :: procure POLLI S. A. Comp,rcio e industria ���b���u�:;�PJaS;;�o

Vende-se uma confortavel C8�· ,'. "7\�f
-

'\\ �

.

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO . Paraíso")
residencial, :'situada em ponto 'ilT ���( rtGA CONSELHEIRO MAFRA _ ':EdHi cio Montepio Residenda: I\.ua Alvaro de Car-
bano 'ce,ntral, com 4 quartos, satal RUA FELIPE SCHMlDT - Ediiicio São Jorge valho, 36
de visitas, sala de jantar, copa, � ;f'Rápido' alívio para
zinha, além de mais um pequeno I
quarto para' empregada e amplas

I-iuFtalações sanitárias co� canalí
z3Qão de agua quente e frIa. - In

��n��ç��� .�� .�������� .��s�� :��l�,� I

. �. ; "

iMiíl•

Exclusívístc . «RENNE:Rn
,

.

. .

PRINCIP� IS ARTIGOS'
.. Roupas- CalcadOS

, feltros-Maquinas
de costuras,

'.'
.

� ...... KuP ;: E e:-�' f'bt.41 ou terrenoe pan.

'f!IeLúer',> .

Não encontr;, compradorn
F'n t"E'gl1C-: :1.(> F.cJerft6rl0

� L ,'\..'V",.
tmohlll.ii1>

Auiatóvia

i GARAPERIA I /

I corri motor eletrico de lHP I i
VENDE·SE -

I i--------�IITratar
desta redação c�mJ ; I Or .. CLARHO G.

o Sr, Domingos ou em Ita�ai I

1
'G�LLETTI

com o Sr, Luiz N@cetl. A D V O G A iJ O
Crime a ci".l

Atençôc .. I
VENDE-SE um lote de ter-!

ra à Avenida' Mauro Ramos, I
,..:.,. ,

W'ox_lmo ao �LarO'o GftnAT.,1.CiZU.lltJ. Y Q.L -..:... .......�"Ui. v(J1.i. CAd

sr, Manoel Fiuza Lima, na

Firma Fiúza Lima Irmãos &
Cia. Ltda. à Rua Conselheiro
Marra, 35. Florianópolis.'

.

. . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. - ,. .. �

.oÚu VESTiR.S� COM CONFORTO' E ELEGAM(i- 1

PROCURE A'

ftllaiataria ·Meno
--------------�������--------�l\VISO

Aviso aos meus amigos e Cli?nte,s que r�eabri me� Ga

binete Dentário a rua Tenente SIlveira, �. L9, s�la 1

O consnltório esta aparelhado' para atender todos os

casos da clinica dentária. .

, .
.

.

A
• DI Anexo um bem montado LoboiatorlO de protese en-

\ tária, par� confecção. de dentaduras modernas e pontes

I agrilicas. ARI MACHADO

I Cirurgião Dintista

'f �.-

I
1

Oonl>tt \ U \ ,ao ri. Sociedad••

NA'fURALIZAÇOEB
Tituloe O.olazatórioe

E�oritórlo e R••ido.nola
Rua Tilod.nt.. '1.

FONE •• l"ae

fí'lort9n6DOi�
----

Maquina:
escreves
Vende.se por prece de ocasião

mna maquina RE�HXGTON - oar

ro grande. TI:l! ar ne-ta rcd.rção-
..............._" e ••• ••••• <>."

e

Robe tio Locerâa

\ ,\.llvogados
COl1lunic:1l11 a seus clientes e

amigos a mudança de '-'I li escrít6�
rio de advocaeia para a R1J a Fe'

; lipc ScllmidL n? /13 - 1° a?dar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



v ESTADO-Terça-Ieíra.· 27
.

de Junho de 1U50

loenças dos órgãos internos, e. N·
':laJroente do coração e vaso.

oencas da nroíde e demara alan. ,i

dulas internas �
"Dica e cirurgia de lIenhor.� _

�
Responsabildadea . .

Partos •
Receita.. . . . .

.
.

ISIOTgRAPIA - ELECTROí..:AR > Ativo ..
. .

OIOGRAFlA �ETABOLIS':;t0·' � Sinistr�� p���� DO� (}Itimos 10 ano•....

BASAL � ResponsabilioanN . . .. . ... , ....

1���:e��O:'U�;�19 ho-��:.�;�.��_
CONSNLT()RIO:

HUB Vitor Meireles Q. "

Fone manual 1.70:.1

RESID�NCIA:

Avenida Trompowekt II

Fone manual 7f1'

BASE AEREA
Comparevimento

de civis
Estão chamados

I

a compare

cer á Base Aérea de Floríanó
polis, para tratar de assunto
de seu ínterêsse- OS cidadãos

abaixo: Walmor Gomes Soares•

Osvaldo João. Silveira· Wilson!
da Silva. Newton· InnocenclO
Chaves de Souza, Luiz Manoel
Cardoso: todos da elas .:t! de

,1932. Claudio Gomes Jardim e

I
Jordelino Vicente. ambos da

classe de 1933.
I

'

CA'XA POSTA!-. 583 • TELEFONE 664-0· TELEGRAMAS: .PROTECTORA. fEFlIDAS. B[UlVlATISMO E

AoeDCi�..'j�!.i�! S��!�I. �2t�SObcatarjlla./ EJIii;""deS'fipunéiraCaixa Postal. 6.9 - Tei' "pj:'otectora" _

.

PLORIANOPOLIS' M.dlCQC�? �:Zi,!:Êt�itno tratarn•.nt

..... u •• • w ....

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
AteDde, diàriameDte, DO Hospital deCuida.

, Dr.' Lins Neves
I
Dr. Pofydoro E. S. Thiago

ttHCOt da Maternidade e mechoeo do
.

Médico •••rteb.

Hospital de CaridadG .. Ho.pital de Caritdade de JI'l�

ClJN1CA DE SENHORAS - (.;1· rianóp.olis. Assistente da
RURGIA PARTOS Maternidade

Dt. A. Santae'a

ou.nóstico, controle' e tratamento

J.r.cla.lh:ado da gravídês. Dlstnr

'01 d••dolescêncía e da menopau

.. Pertubações menstruais, ; ,"",.

mcôes e tumores do aparelho ileni

tIlI feminino.

{}J>erações do utero, ovários, trem.

.....pendíce, hérnias, vartses, etc.

OMlrlda plástica do períneo (ru-

iIrU'

SISTENCIA AO PARTO E Ot'E-

RAÇõES OBST);:TRICAS

Doenças glandulares. tíroide. ová

'''(;l. hípopíse, etc.)
, tI.turbios nervosos - Esterilidade

- Rf'mmell.

Colll!uJtório R_ João Pinto, 7 - TflL

l.u1

Hl)1k.l.�R
.. 7 de Setembro - EdU.

E""�o·.�1I'I.....·�" s <.,. -L Xel.1841t

.
t, ,ewton cfAvila

elnrgia geral - Doenças de SeDÍlo

rall - PJ:oeto)ogia
Er etrieidade Médiea

tonaultório: Rua Vitor Meirelea a,

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

fe das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramoa Il.

• - Telefone 1.422.

Dr. Guerreiro da Fonse cs
Especialista

lédlco -
. Efetivo do Hospital d.
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR.
GANTA

. T.rat�mento
.

e Operações
Resldencla: Feripe Schmidt. jJg

Telefone: 1.560· .

sultas : Pela manhã no HOlJfJ1W'
tarde: Rua Visconde de Ouro

Preto n. 2.
Horário: Das 14 as 17 horas.

Dr.Mílton Simone Pe,eira
Cli ntca CirurgiclI

.

lI4Iolestiu de Senhor"l!

CIRURGfA GERAL I
'li OI Serviços dos Professores Bene.. Itieto Montenegro e Piragibe No-

Inleira (São Paulo) ICon.ultas: Das 1 .. ás 17 boru
"na Fernando Machado, 10

�Qt-..R_oldão (tonsoni
RURGA - MOL�STIAS Dl!! S"

NRORAS - PARTOS
rormado pela }taettldade d. Jile4l.

15-. da UniTenidade de Slo Paul.,.
ende foi aeaietente por ..,rio. ano. da
Serriço C\r6rlric9 do Prof. 411.1.

Carril. N..
Cfrurcta do estltTl1&a-o .. .�• ., «i�.. '''.

ruo In�.tino. delgado e tr-, tini.
ele. rina. próstata. bexlg&, atera,

....rioo e trompaa. Varlcocel.. hlcfn.
eele. yarizel e bernal.

{".,,,o,,ltA. . '.u J .. ! hor... .. na
J'�Ii!)e Scbmidt, 21 (alto. da eu.

Paraieo); Telef. 1.59"
t.. jd�"ci." Rua lt.te.... Jum..... 170;

T.!J,f. M. 164

(Pormado pela paculdade Na\�lo

na) de MedIcIna da UnJgersidade

do Brasfl)
l116d1co por concurso da Asslst&n·

ela 8 lõslcopatas do Dlstr1tó
, l"ed"ral

1h·1nterno de HospItal .?slqu1â
trtco e ManicómIo Judlc1áI10

da Oapltal Pedersl
lIx·lntenlO da santa Oasa tie Mi·
sertcordra do Rio de Janeiro
OLINIOA 1ottDTOA - DOENQA!!

NERVOSAS

ooneuíterio : Ed1!!clo .un1ll1a
"'eto _. 881a I.

Re�ld�ncja :

Avenida Rio Branco, 144
Das l� .... 18 llora..

Telefpne:
Oonsultórlo - i.sc.;
R.eolld&ncla_ _ 1.30&.

-.--------

Dr. MárioWendh8�
..tal_ ...édiea de adultoa • tri......
OolUUJtórto - Rua João Pinto, I'

. Tel.t. 11.. 76'
<:nattlta da. 4 A. 6 .......

._"acia: I'ell.. 8ellaUt .. II.
TeJef. II.

Radioterapta
'

.. por ondas curtas-Eletrocoagulação

Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano. na 1, 10 andar - Edifício

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

Das 15 ás '18 horas - Ora. Mussi.

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

7

ORA. WLADYSLAWA WOLOWS.KA MUSSI

e

DR. ANTóNIO DIB MUS81

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço compJ.eto e especialisado das DOENÇAS DE

SENHORAS. com modernos métodos de diagnóstico e tu

tamento.

COLPOl:lCOPIA - HISil'ER,O - SALPINGOGRAFLA - ME-

1,'ABOLISMO BASAL

êêêêêêêê�êêêê@êêF

:0 SahAo

-

cOMPANm;r��CiANÇA�·"DABAin7-
-.T..-

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
lNC:IlNDIOS E TRANSPOR'fES

Cifrall do SaI.Dço de 1944

CAP!TAL E RESERV"S Cri. 80.900. fl06,30
6.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80

98.687.816,30
7f1.736.401.306.20

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO
. Edifi cio IPASE � 2. andar

ICaixa Postal 260

)
Florianópolis - S .. Catarina

.

NEGOCIO URGENTE
Vende-se um Nash, modêlo

49, com 9.500 kilometros, com..

pletamente equipado, por ..•j
Cr$ 90.000,qp. .'. .

Tratar com Delambert, prin..
cípio da reta dd;> Barreiros.

regula'zoes de' carga"; c�r fér te de

SÃO FRANCISVO DO SUL para NOV4 . fOBI
Infol'tnaoõ.. c HOOI A'19nt••

P'lorlen6pOIi. - C.rlos HoepckeS/A '-CI- Tele'toae 1.212 ( Ead. teleg.
São Frenei.co doSai-CarIai Ho'epckeS/A-Cr-l'etelo'le Õ 'I.!:l)R�MACK.

Cri
Cri
t::rl
'C!'�
CTt

OOl�lPANlHJ� [D)
= ACCIDENTES

�O� COrNllRA
DO TRABALHO -=

5ÊoE SOCIAl..:

po�ro ALEGRE

RUA VOLON ,·ÁRIOS DA PÁTRIA N,· 68 1.° ANDAR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Neutra a União
Soviética

I Os associados (lo l a
í

c Clube (11"- batatas, carú, qupntiío
"

I l\JO:-:COl", 2:7 (L. 1).) -- Os m l'o I" " I' "" . J j' I
-

J l.. \ gamzaruru para o (Ia .,:;; anlma,·�l ona c arao Uo a e a ale�
ilooS di1Jlo!l1(llico,S ,]psta c.a1J.oiIRI CI"�� v

- Festa (.a ijnra qur jiromct« re , ('s noites jun inus, ainda mais
--'----- , em que o governo soviético assu- tir,«. do maior brilho, nilo só iT('- 1'1' enJ:' rlH hrinr adci ra e\flORIAnOPOLlS -28 de Junho de 1950 11llin\ oJ'ieial,mente. urna �)osoJ'(',ê',IO° I 1 I' OI O") t U I I

_

". o e eva. o nUlIH!I.'U ( (' lJL:�s"as que 51'S. n.ena .o .Ilac 'Ia, () e Hlr
neutr-a, de 'nilO íntervcnção" no Si' d irigi.râo . 'ao ',sil1j;Jl<'�lico clube Silva, o que ucquivu le a di
[J]'lr:blrma ela Coréia .. Assinalou-se da rua Bocaiuva C0ll10 velas "a- Cl êx ito está garantido
Lamb6lU, '1IIC o govér-no snviét ico ri a dus "tniletes" das distintas
lião SL' considera obrigado pelas st-nh orn s e senhor it ns que, ateu ,Heiuir ia, dessa forma,) disposições ela Comissão nura a d endn ao clamoroso ajl<'lo rios di- Clube as suas athidaderi d,

\
Cr é

ia, da 0'\[-, organismo que lioi re�lJr'l's do Jare, se ajJl'e,"entarão o curr o n l.e ano, orPl'ecendo
.-

cotou.
li carater, dando ii. noi í

adu d e São, e icdu d e rloriannpnlitana UIIJ reumuo. quando o rnagm
í

lr i H.rcor<I')I',_se
I "show" s 'í.) t d I

aqui que, a 7 de Pedro a mais iutensa alegria. r as di' eríirel cnímento qUeO espoucar das írrítantes bom-I o.elt apr-esenta o corn to junho últlmo, a "Frente Cníca ] D 1- I'
. .

1 I dúvida, (1""I'xal',�IO sallrla'(jOos,'Ia 1) i t d .rsa oes,
°

ngus, aijnm, ln!' ala, L L

bas martelam ll(JSSOS ouvidos. .. L.' � n agia (e suas oa as e ('.<1;)-, Democrát íca Coreana" /r,msllli-jA idad Ligas. '11'J' '1 a.lio rl J.)' M d A ICI a e mais pa r-ece um vasco

I
,,11 pe o J'", 10 C e yrngyang' - ca- • •

teri g. tcampo de batalha, ohrigando a Festa de Arraia]! Pit�1 d� �;(�rr:lin cio Surle -

lI!)l)
lOIS e rio a rICU ura

toda gente a l�rOCL1ral' l�l1J 'l'el'llg-;(' :\lclado, queimada, aipun, bala-' apelo dítigido a tO(�O o povo cOl�e' , t· R
·

oi d O' {
..

d D fseg'�lro. Mas ha um bt-Ilhanta re I ta, amendoim. E os matutos rlan] uuo, n� _C!u;:d se, lJed.la a celebraçao ,nspe t} rH! egloDll a iV III ao e e
f'ugio salvador: �s' salões do cio, saru e as cantorias animam .l r�s-l'd'e,

eleições llaCI�JlaIS ?ara a .esco� S' tó, I' 4·1 I d ' Fio "I nóp ,I· Ibe Doze de Ag-osto, onde a mais lança. Ih,l de uma Assernbléiu Legislaf i an1lltUr a nO ma e r ii ' o Is
viva fesla de Arraial, empolgará 11;\ mu i l o interesse para a fes, \'U Suprema, que se dcvor.ia reu, Pelo presente Edital, fica citado como incurso no
os sertanejos. Ia sertaneja de hoje no Doz i, E: nir em Seoul, a 15 de agosto. 39 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União
Sim. Assim será na noite de ho- realmente é justificada a gra.ule 1 Naquela Je.:;iarU<,'ão, dizia_se: estar faltando ao serviço, por mais de 30 dias consecut

je! Muita anirnação na nlcgce espectativa reí naul.e. I
"Não cnnsíderamos nem

pOdemosl
sem causa justificada, o sr. OSMAR RIBEIRO DOS S

considerar o paralelo 38 como li- Auxiliar de Veterinário, Referência "19", matricula nO' .

A arte dlfere'nte de 6f'ab'·f.lla C:.Io'brº',1 nha Irouteir ira dívtsionár-la.Tçnu; lotado nesta InspetoriaRegíonal e localizado no Pôsto
r V' U I merava também as condi\;iies ne gilâncía Sanitária Animal, em Mafra, neste' Estado, a co

I ccssrn-Ias para B "u nificar iio paci, recer no referido Pôsto, no prazo máximo de 8 dias;� a"

por Sálvio de Oliveira : rica", ela Coréia; f prestar contas das rendas de produtos de uso vetel'inár'
sel'yjndo como preparação ele ou_li) - Del'rubada do regime de sua responsabilidade.
tra grande vitória para a insigne' Syngman HhcR, quI". "entl'Pgoll o' L R. da DDSA em Florianópolis, 26-6-50
declamadora o recital que preten- I sul da (;ol'(-\ia aos imperialistas! Jurandir Corrêa Sanes, - Veto "J",

Ouvindo-a em "Essa n':!gl'il Fll. de rpaliwl' em homenagem à in' I norle-alllericano,,". Chefe da T. A.
ló", de JOl'g,e de Lima, e em "Hal , cluslria e comércio doe Florianó_ i 2) - QlIe 3C pusesse fim � in
lada <le Simon CaI'abilllo", de :\Ti.: polis, que de,;erá ['pceber o patro-, tc�l'\'cnciío da (inmissão l)ara a COI'
colas Giunen, sentimos a j)l'eSCTI- c!nio do SESC e SENAC, por g:n-I! róia, ;�8 ON1�, nos assunlos dês'
ca d,e uma atriz, intel'p['c'L'Jl�jl) {ilcza de sellS clll'-clol'es, Profes_ I se paIS,
com alma, deixando trnns�:lrc(')',

soro FI�vio Ferrari, e Dr. Charles I'D-n--I--L-O-B--T-O---L-,-.-através do jôgo fision{l1uico, tôo E �V[orllz I 4 FI UOda a beleza d,e sua arte. ,_'o àR.-\Zl�LA CABR:'\L é bcnyinda
I
••

:\Tuma "primeil'a", pOclP.111OS as- a nossa clda·de e nos aguardamos, i Doenças do aparêlho respi-ratoTiosim dizer, para alguns '�m;g()s Ci com prazer, �l�tra de1l10nSlra�ãol TUBERCULOSEadmiradores, GR.-\.ZIELA (;,\Bn,\L.! de sua ade dI tc,rente.
C

'

além das 'poesias de Jorge d,� Li: i irurgia do Torax
ma e Nicolas Giullen, interpre- i Fpolis, 28 de jllnho de 1950. Formado pela Faculdade Nacio-
tau" também, "Os Sinos", i:le Ma ! -..

nal de Medicina. Tisiologista ('

Iluel Bancleira, "O Arenque" de i
----

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
ClladelS Cross, "SUI!\'eI'são", dr: S F

Ra.mos. Curso de Especialização
Maura de Sena Pel'eira, "Ao

S Miios", li
ue..., ru fi pelo S. N. T, Ex-interno e Ex-

de Cruz e 'Souza, "José", de) G1,rlos O complemento alimen- assistente de Cirurgia do Pmf.
,1_)I'lIlTIond de AnrlnHle, "Ruubo de' tar por excelencia. Ex- Ugo Pinheiro Guinwrães. (F?io).
l'ma :\oi1.e!', ele \-Valmor (;;!rdo.' trato de frutas,vitamina c Cons.: Felipe Schmidt, ;j8
50 da Silva, flldo:; faZelldJ ])arte,' Hidratos de carbono. COl�ultas, diariamente,

�s 15 às iS horASdo bem escolhido prog'rama d,e seu 1 I n."'� .. nua Durval MelqUlades,
recital d� declamação, em a n,)j i Dr Ildfllfo Hondtl r 28 --- Chácara do Espanh:
te de hOJe. ' ! • li u ('. - --------- _ ....

Cada poesia receb�ll da ilmtI'c' i Viajando em adão (ia "Panair", T e I e grdm a � , e t dosIlrlisia interpretação perfeila (l i chegou, ontem, -a esla cal1ital, J

inrdita. GRAZTBLA CABRAL É sr· dr. Adolfo Konder, cx-govel'- Acham-se rctic�os nos Correios
pussuidora de urna arte difel'enj,· nadar do EsLado e Pr,esidcllte de

I e Telegrafos os s'eo�'LlinLes telegra-
; que não admite comparações, pur honra da União Democrática Na-

' .

. mas:
ser única e pertencer_lhe. cional, Secção de Santa Catan-

Erminio Bion, �1anoel Clemenli_
.Não é melhor, nem menos al'- na.

no Itíbeüo, Huth Hoe/tl Empres'l
lista que os outros que já ouvi- O ilusire eoestaduano, Que foi

Grafica Catarinens,e, Clemente
mos. E 'ela mpsma - GRAZIEL,.\ recebido no aeroporto pOl' Bnmning', Francisco José Scl1'
CABRAL! membros da dir,eçiio IOGal daque'

ramm, Auri Alves, Padre Serg-iG
Seu recil�l, hoje, no Instituto I la agTemiacão padidária e P'Yr SrmillArio Pompa, Lucia Carneiro,

de Educaç50, patrocinado pelo I amigos
e correligionários, vem a

Deusdeclit Varg'as, Inez Mola, Do
Exrno. Sr. Dr. SecretárIo da Edu Florianópolis assistir aos lraba� lores Ruth Simões, Miriam Bitten-
caci'ío, constituirá, pür certo, I" lhos ,da Convenção udenist,a a rp'3- .

- COUl't, Osvaldo Bossle, DelegactJ.
gTande suc'esso 'artístic,o e sociaL lizar-se alO e 2 do mês vindouro.

Central Exercito, l\Iajor Antônio

ftatLon, Nery Vieira, Mani Boeut.

Festa de São
Clube Doze

Pedro
no

Vésperas de São Pedro.

Dizer versos somí"Jlte, não t\ ')

mister artíslico de G-H..-\ZfEL\ C.\'
BRAL.

Rádio
Malta. felieldadea ,el.....cl_f»

to II., .eu .1lhlllho 1
---

«Show» especial da Rádio Guarujã
A Hádio (illarujá apresentará amanhã um "shaw espeeial"

passag'em d,o rlia de São Pedro, apresentando diretamente do seu

"1.8. '1110 �!lQuetlL. ,.. .. ._IIa.,

1I>,...�nt" para o IHIW --PIMPOLHO'
� lima caderaeta "'. CR&in'N
..TTT110 PllKDU l.

pela
pal- O ELES À CI � t'lSG4L<'o :mditório, 2 horas ,alegres e cIiyertidas.

Às 20 hOI>as, "Calouros ao Microf,one" com Acy Cabral Teive. I
Aida Lisbôa 'e An('Ônio Dutra, duas rév'elações. de "calouros ÇlO mi·

---'0---

"A Deleg'acin. Fiscal clG Tesouro

cro'f'one" .

Às 21 huras, "PI'J'UCADAS", o mais movimenlado progr:l!n':; \.I')

rádio catarinense, com "Pituca", Nal'ciso Lima e "Os Mapint;;"uarís".
Não deixe de velO e ouvir, amanhã, o "SHOW ESPECIAL" da Z.

Y. J. 7 Rádio Gual'Llj.á de Florianópolis.

Nacional, neste Estado, convida a

sra. Mariu. do Carmo da Casta Re

go a salisfazer a uma exigencia no

pi'ocesso de habilita�ão de sua fa'
lecida mãe, d. Al:paides Mira Go�
mes, pensionisla do NInistério {la
Viação e Obras Públi'cas".

t
(
I

.}

Animada Festa Caipira,
lote Clube

no

no

União Catarinel1se de Estuda
CONVOCO os acadêmicos representantes das Facul

filiadas, de conformidade com o artigo 26° da Constit
da u.e.E., para a reunião do CONSELHO DE REPRE
TANTES, que será realizada dia 30 do corrente, sexta·
às 20 horas. na sede social, com a seg'uinte ordem do dia:

1. Marcação das sessões ordinárias.
2. Posse de suplentes de Conselheiros.:.
3. Posse de membros eleitos para: a Diretoria E{
tiva.

4. Substituição provisó:'ia dos Conselheiros ause

por motivo de férias.
5. Funcionamento da Faculdade

Catarina.
6. Outros assuntos.

Sede da União Catarinerrse- de Estudantes
Flarianapolis, em 27 de junho de 1950.

, !ugênio Doin Vieira - presidente! do .caD'"
� __ J f

Festa «Noites
.\05 corações g-t'nerosos' c ql1e nunca s'e canS:lln de

a SOCTEDADE DE .nLPARO AOS TUBEHCULOSOS vede uma J!ffl

para a j1esta "'.';Q[TES DE NEYE", a 1.er lug'ar a 29, 30 e 31 'rl� j

em henefí.cio dos en /'ermos que não têm 'reCLl rsos para 8e tratar,

Ós (lonaliyos podem ser ,enYiados à Rua Vidal Ramos la;

nida Hercilio Luz, 53.

Antecipadamente, ag'l'ad'ece.

Incremento à cultura do trigo
"Entre as medfdas adotadas pelo MÍ11istrol' da! Agúcullura,

Novais Filho, com o fim (k intensificar a prodllcão du lrig,:! na

nal, merece um regislro especial a expedição da Parlaria n. 3JJ,

blicada no Diário Oficial de 27 ,de maio último, fixando o:; pr'

mínimos pelos quais de\'erá ser adquirido pelos moinhos o l ,;�<)

produção brasileira.

Paralelamente a essa n1:eclicla, o sr. Nb:vais FilJio' 'aulori7.0tH

viço de Expansão do Trigo ti vôr em prálica outras pi'o\'irlênlJiji
tl"e ,as quais se inclue e recoJllendação doe fazer uma larga éli,t.'

cio de sementes selecionadas, bem Calho a de exercer uma \'igl

fiscalização nas zonas d produção, paTa que ,sejam obsenaclos oS

�os ora fixa,los pal'a Ó lrig'o da safra, de- 1950/51, cu.io plnnt"
'Se inicia""

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


