
Aprovado pelo Ccnselho de Segurança. o plana de aux'Ilo militar
LAKE SUCESS, 28 (V.A.) - ,Dl gurança das Nações Unidas,

quan'1
Estados Unidos. �os térmos ch; .auha, F'1'a11\a, China, Noruega (:l

prOgTall,l� do
, pre5i�el1lp, .�rruman, do llm? maioria �le se.te l1lelllbro� 1_;�ll'la da� ,\ia�[.Jes l�n�das, as vo�a �lI.ha já tin.h:otm cmitjd� o

s.'ell
vo

. e aux ilio mil itar a Cor éin ruerr ! con lciíu o seu voto í avoravel. o, çoes no Conselho de seguuança sao to, favoravel ao presidente Tru

dional invadida pelos comunistas I dr legado tio Equador foi o sPli- feitas pela maipria do sete vo ! man, quando chegou a vez 'do sé

roi aprovado pelo Conselho de Se, mo a votar em prol da atitude dos ios. os Estadqs pnidos, crrã.-Bre-,' limo
- o deleg�do equatoriano. �

• _ •••• __ • _ _ .'_. __ • • _ _ _ ••• __ .. _ _. • _ _ _

i
.. _

delegado do EgJpto, sr. i\1ahITIOUa

�� or." " or or� oe............................ � - _ " --01" Fawz] Bey, dellarou que deixava
,

I dr volar por não ter, até o mo. Lo,:\DRES, 2,8 (V.A.) - A agên-
menta, recebido instruções do seu cia noticiosa da China distrihuiu

govêrno. A resolução dos Estados um telegrama de Phvongang infor

l"nidos foi defendida em plená mando que o govêrno da Coréia

tio pelo sr. Austin, chefe da dele, do Norte considera, a ordem de

gação norte-americana, o qual "cessar-fogo" das Nações Unidas,

disse que, lendo a Coréia solicita- como inteiramente ilegal.
ln

le,
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500 aviões o 18 navios de
guerra prontos para a luta

WASHINGTON,28 (V.A.) - Autoridades do

Departamento de Defesa revelaram que os Estados
Unidos possuem cerca de quinhentos aviões milita
res e dezoito vasos de guerra no extremo Pacifico.
O potencial humano nessa área regula em 12.350
homens.

Ano XXXVI I florianópolis- . Quut!i·fe1ra, �9 de Junho de 1950
__�__ . -.,.L- .

«o ESTADO))
Em »irtude do dia santo de tio

\ je, comemorativo cne São Pedro,
êste j01'//{I[ não circulará amanhã

dando, pois, fol(Ja hoje ao pessoal
da redação e oiicinas,

4grJcUllores euro

peus para Goiás
---0---

Go,J..\�IA, 28 (V. A.) - Por in,

termédio da Organização' Interna'
cional de Refugiados estão sendr

introduxidos em Goiás agr-iculto
res deslocados de diversas nações
européias, sendo o seu trabalho
submetido a severas observações
quanto ao grau de produtividade
meios de adaptação e condições
gerais de vida, o, sr. \Vassily \-Val
demburg, do Comilé de Auxilio
acs Imigrantes Russos, falando:i

imp-rensa desta capital, revelou

que já pxistem em Goiás mais de

900 russos brancos, iodos êles em !
excrlentrs condições de trabalho

.

,�lNTAS. PA.RA PINTURA
.

- I'
I

-- "

-

{ ---

Leopoldo III falvez
abdiquA

BRUXELAS, 28 (U.P.) - o, pri
meiro ministro Jean Duvíeusart
declarou que é muíj o possível QU2
o rei Leopodo delegue seus pode'
res reais 'ao filho, mas que o mo

narca exilado voltará, ptímeira.,
mente, ao trônco. Duvícusart, de
pois de regressar de Genebra
onde conf.úencioll com Leopoldo'
disse que apresentará o programa
de seu govêrno católico ao Parla
men lo, amanhã, quando pedirá
11m voto de confiança,

F. 4. 8': c�
� agra

deCp,-n"8'
Recebemos o seguinte ofício:
"JJmo 8n1'. Diretor do "O, ES'

TADo," - Nesta.
A Federação ACjuatica de Santa

Catal�ina quer, por meio desGe e

o faz com a ma,ior satisfação, agra
decer o apoio e concurso preso
tados por esse jorn-al à regflta,
que sob o patrocinio desta entida
de, foi realizada nesta Capital no

dia 11 do corrente.
o, hI'i1i�ante ,resultado e l8'XitO

obtidos foi em grande parte rl'3'
vido ao franco e simpatico ap:)Íf,
�Ildo à mesma pela i.mprensa, quer
talada, quer 'escrita, pois sien�
ele, estamos certos, nada Leri'a
mos conseguido.

-

Contando, sempre, com o apoio
desse brilhante orgã.o de nossa"
imprensa, ... cI).yjamQ.4;; .. saudações
desportivas.
Tycho Bmhe Fernandes

Presidente
Eduardo Vital' Cabral

SecretárioL: _'

Candidato do r. S. O.,
futuro Governador

II
A candidatura do engenheiro Udo Deeke ao cargo

de Governador do Estado nasceu do imperativo de

garantir a continuidade das diretrizes do sr. Aderbal

R. da Silva, que, na pessoa daquele eminente coesta

duano, não somente repousaria com inteira fé no êxi

to da administração estadual, mas também confiaria o

prosseguimento da política de pacificação da família

barriga-verde, em torno de objetivos que sobrepairam
às simples reivindicações partidárias. Aliás, aludindo
às credenciais de caráter e de homem público do ilus

tre candidato do P.S.D, em Santa Catarina, o preclaro
Vice-Presidente da República, sr, Nerêu Ramos, com
as responsabilidades da presidência da memorável

Convenção de 25 do corrente, disse no seu" discurso que
o sr. Udo Deeke fôra escolhido pa.ra dar ao povo cata

rinense um índice de como o P.S.D. deseia conduzir a

campanha, - "com elevação, com dignidade, com mo

deraçâo, dando expressivo exemplo de educação cívi

ca".
Nesse sentido, realmente, o candidato está bem

ao nível da superioridade do plano em que se proces
se no Estado uma esplêndida e edificante parada elei

toral, em cujas características de civismo as gerações
que ora jngressa�m� --v.i.d.Q. públio,,",�����
m.."rnt.f'"RmMrl'lr-se da nobreza dos postula90s democra-

, .L� ..t_."(j"y(,"\.Io ca�.1 !:'J.C:t,lJ-:l\,;Q. ç,U.1 l;urlJun'tll.ra:5 eo.zn.o....a.s

de um prélío para a lívre escolha dos mandatários do
povo. O sr. Udo Deeke, a quem não faltam as mais al
tas qualídades �orais e uma serena compenetração
partidária, e, ainda, o homem espiritualmente apres
tado para o prosseguimento de uma gestão governa
ment�l.que t�m reíto por acentuar o respeito a tôdas
as legítimas llberdades, acreditando realizar dêsse mo
do o ídealismo democrático a que se alteiam os povos
melhor dotados de educação política. "Um dos motivos
por que o e�cAolhemos", - acrescentou o sr. Nerêu Ra

m,os - "fOI este: para que, se eleito, pudesse no Go
ve�no. do Es�ado, sobrepujar-se a si mesmo e ao seu

propno partido, para ser o Governador de todos os Ca
tarm�nses" ..Nessa incisiva definição de propósitos
�u� �a? ao VIVO reflete os sentimentos da corrente ma:
J�ntana em Santa C�tarina� �stá um conceito que se

aJ.usta, tanto quanto as condições de tranquilidade pú
blíca, de paz, e de tra�Jalho construtivo que se verificam
no Est�do, a necessídaos cada vez mais imperiosa de
conduzir-se a ordem política dentro do mais inviolá
vel aC,atamento a?s superiores interêsses da coletivida
de. E I�SO a despeito mesmo dos que, menos favorecidos
de lUCIdez C�VI��, pensem transformar os pronuncia
mentos par�Idanos, em recontros de ódios' insopitáveis.

O PartIdo SOCIal Democrático, em Santa Catari-

n�, recom�ndando ao eleitorado da nossa terra a can
dIdatura ao no�re correligionário e honrado coesta
�uano, engenheIro Udo Deeke, está promovendo a se

g�ra�ça de u� futuro de prosperidades materiais e de
progresso SOCIal para o nosso Estado, que terá naquele hOI?em de bem um governante já suficientemente

.

cap�cItado par� exercer o mandato popular que 'se lhe
destma:.._Inatacavel na �ua conduta, insuspeito nas
suas atI�udes, franco e smcero na sua palavra '1
tre candidat d PSD

' o 1 us-

�
• coo, o

",'. ao cargo de Governador dos.
Ca�a�men�e:.> e uma lIdlma expressão de valor moral e
polltlco, vmda do seio do seu povo chamado a d·'·

.

n ." ,

bI'
' IugIr

os e�oclOs pu ICOS se::n q�alquer outro compromisso
que nao o de obedec�r a propria consciência e aos im-
pulsos d.o seu a!ll?r a terra barriga-verde. .

Cerremos fIleIras. portanto em tôrno d Ud
D�eke, leya�do-o à vitória nas ur�a.s de 3 de o�tUb�o
:pel? s�fraglO de uma maioria que lhe corresponderá
a dIgmd�de do nome e que propugnará assim a grandeza maIOr de. Santa Catarina. Udo Deeke, que não é
um desconheCIdo de seus coestaduanos de tod
ca t d t 't"

os os re-

,n os o e_rn ano catarinense, não desconhece tam-
bem as realIdades da nossa terra e não desatenderá
aos reclamos das necessidades gerais:

B sra. Roosevelt e Churchill
PARIS; 28 S.F.I. - A Liga Universal do Bem Publico, em.

sua festa anual, no grande anfiteatro da Sorbonne, conferiu a

Grã Cruz do Bem Público à Sra. Franklin Roosevelt, ao Presí:
dente da Confederação Helvetica e a Winston Churchill.

Poderio militar dos' EE. UU.
no extrenlO Oriente

"WASHINGTON,27 (U.P.) - Uma das pergun-
tas que se fazem nos meios militares daqui a pI'O
posíto dos acontecimentos da Coréia é esta: Por

que teria a União Soviética escolhido, para sua pro
va de fôrça, precisamente uma área, onde se encon

tra a maior concentração militar norte-americana
do exterior? Efetivamente, o Gal. Mac Arthur dis

põe de cerca de 124.000 homens no seu setor militar
ao passo que as fôrças militares na Europa não pas
sam de 93.000 homens. Além disso, nas bases de

Okinawa, Guam e no Japão se encontram concen

tradas fôrças aéreas permanentes, constituidas dum
grupo de bombardeios médios B-29, um grupo de

_ ...hombal·�eios leves, cinco grupos de caças, diversas
esquaãrnnas (te reconhecimento estratégico, um
grupo de. recollllecimento tático e diversas unidades __...,.,
�enores. Quantó a marmna, consta num porta-avi-
oes, de � cruzad?r�s, 12 destroyers, certo núm�rode
submarinos e -varios navios auxiliares.

______ -.

. s

Tunel de 30 metros llUi a fuga
SALTA, Argentina 28 (V.A.) - Descobriu-se um tunel de

30 metros de comprimento por 50 cms. de largura, que estava
a ponto de atingir a rua, sob a muralha exterior do Cárcere
.Modelo, Trata-se de verdadeira obra prima de engenharia pois.
�onta�a com ventilação e as paredes estavam protegidas'para
ImpedI� o desmoronamento Varias detentos foram postos in.
eomurncavais, pois suspeita-se que os mesmos sejam autores
da proeza que lhe� daria uma fuga espetacular.

� fôrça milita�r- dia Rússia
COPENHAGUE, 27 (U:P.) - O MinistrO' da De

fesa da Grã-Bretanha, sr, !
Emanuel ShinwelI de

clarou.�oje, em"entrev�sta:. �oletivâ à i:r:nprensa'desta capIta�, que a força mIlitar da :8ussia é muito
substancIal". .

.

, Ac�'e�'lept.ou o .titular: .' "Não' ha razão para
preoc�paçoes ll1deVIdas mas o poderio russo aí está.
Ele eXIste".

. Perguntado se a GI·ã Bretanha tinha algum re

cu�so se�ret� no. caso de irromper nova guerra, res
pondeu o sr. Shmwell: "Espero que não estejamos
desprevenidos. Mas não posso admitir o pensamento de,9ue nova guerra é inevitável".

Depois de revelar que a Grã-Bretanha vai este
ano .empregar 7% de renda nacional (780 milhões
de li�ras) e� despesas militares, disse o Sr. Shin
well que a sItuaçao do'Mar Báltico deverá' ser

a?�rda�a êste fim de semana nas conversações en
tIe os tItulares da ne�esa da Inglater'ra, Dinamal'Ca
e Noruega, nesta capItal. . .

. .
"

, �olici���o a dar sua opinião sôbre I'ecente su-

.

gestao sovIet!Ca no sentido de que fosse 'o Baltico fe
c�ado a �U�VI?S d�� guerra estrangeiros, disse o mi
llIstro bl'ltamco: Tanto a 'Dinamarca como a No

ru�g� podem estar �('!·tas de que compreendemos
peIf�Itamen!e a J?oslçao que ocupam e que todos os

. esfmços serao feItos, pejos demais signatários do
�acto do A�lântico, !?a�a prestar-lhes assistência, se
e �uandO' fO'l!' neeessal'1.o. Esperamos que jamais O'
sejamo

.1
1"
" r

I-
------�--��----------
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DIA 2 DE JULHO
FestaGvanae

Churrascada -- Bcrobacias aéreas
Auiatóvia .

��. -.�

-- Passeios de avião

Eleivão de. Miss Aéro Clube
com a oferta de um casaco de peles à primeira colocada

Local de votação CINE RITZ
I
I
iu U6\5I__"II!li'!li!'E_I_1i!ªiil®if!·MI'@_mt;::;:<"7:�!'!i!_aw"MM§QQMgi.NMM �. ,tu; '''''MS

Nos bS5tidores do mundo DElAMBERTSERRAR�A
Oamtsa.s .Azuis

Por AI Neto A '�rraria {;\la�eJu §�� °p<lreJç"o� 1-la" l'enná destasia, que a partir uc 1.- ue J IDO, u u.
serraria, passará a ser de Cr$ 90,00 o metro CUblCO.pulaYrü.:s t.cx t.u a I s de um

1 >

Comunrcacâs
,

Dl'S, 1Valdemú'o Cascaes
e

Roberto Lacerda

\ Advogadas
Comunicam a seus

oficial norte-americano:feiticeiro.
Ao organizar a gigantesca de- "Os sectores ocidentais estão

monslraç5.o com
..
únista do passado quasí arrebentando nas costuras,

dia 28 de maio, em Berlim, o tal o número do refugíndos que

Kremlin quis dar ao mundo uma

I
para êles afluiu".

prova de-fôrça-c-prestigio. Acrescenta a Associated Press

Cêrca de ,500 mil jovens alc- que, de �côrdo C0111 as al1t�rida'
mães desfilaram pelas ruas do des alemas dos sectores ociden,
sector soviético de Berlim, carr e- tais, o número de refugiados ele

gando b:fndeiras vermelhas e re, va-so a vários milhares.

tratos de Stalin e Lenin. No sector britânico foi neces-

O jornal The New York Times, sárío criar um novo campo de '1'1."
referindo-se a esta parada em fugiados, para abrigar os jovens
que os jovens vestiam camisas das camisas azuis.

azuis, reconhece que existe nela Entre ôstes, o primeiro grupo
uma ameaça bem clara. - de 270 rapazes e moças - pro-
"Ainda que esta primeira para- vàvelrnente obterá permissão pa

da não tenha sido mais cio que ra permanecer -tora da zona so

uma parada, convém recordar que viética .

Hitler também fez desfilar em pa- Em muitos casos, as autorída,

rada lOS rapazes de camisas par; des dos sectores ocidenttais suge

das durante 10 anos antes de que riram que os refugiad-os voltas

tivesse fÔl'ça suficiente para con- sem para o lado oriental. Eles re-

quistar o poder';... cusaram.

Entr-etanto, um despachd da As- Na verdade, ªJimel'osos refugi
sociated Press, que acaba de che dos, usaram de mentiras para con

l'a1' de Berlim r évéla que NOS seguir 'entrar nos sectores ocí

fUSTIDORES Ida 'parada do dia dentais.
2� de maio havia pouco mais CO Os que assim agiram, obtive'

que as baionetas do 'exército rus, rarn permissão apenas para vlsi;
soo tal' membros ela família que vi- ARI MACHADO Vende-se um terreno medin-
.Por certo, havia mais baionetas vem nas zonas do ocidente. Cirurgião Dintista I do 12x30 na Ponta do LeaJ'

do que entusiasÍ1J'o da parte dos Mas em lugar de fazer apenas (Estreito), sito á rua 15 de No-
jovens que desfibram. uma visita, êstes refugiados foram

F R f 1 d mbro
Isto torna-sé evidente em face ficane:õ, e ainda lá estão. ruias, e resco, ge a os

ve

Trat�r com o cap. Paulo
do número de jovens que - se- A idéia é deixar que fiquem

POLLI SI.,
· P

d t· Samy na Fôrça Policial oli'
gundo agora revela a Assocíated somente aqueles que poderão ser procure

.

.

.• fi. uomerCIO e 10 U8 ria nesta Redação.
. ......•Press - apr'oveitaram a oportu vítimas de castigos, por parte das:

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO
...... .. .... _. ..:

.....

nidade paca escapar do sector autoridades soviéticas si volta-:
,KUA CONSELHEIRO MAFRA _ Ediíícío Montepio Se ricos quereis ficar

soviético e, refllgiar�se nas zonas r-em para o oriente. . RUA FlEiL[PE SCHMIDT Edifício São Jorge De modo tecil elege!
ocidentais da cidade, A Associated Press conta oca'; Fazei hoje uma inscrição
Neste momento, as autoridades so de um rapazinho de 10 anos. Credit o Mutuo Predia

dos sectores norte-amerlcano e que não quer voltar para o sector Aulas Particulares
inglês de Berlim não sabem onde dos russos porque diz que não tem

abrigar o elevado número de jo- mais nem pai nem mãe. Preressores : Pe-dro J. Bosco e Osvaldo F. de Melo (Filho)
vens, que tiraram partido da pa "E eu quer., ficar aqui - diz Lecionam-se PORTUGUES E MATEMATICA
rada do dia: 28 de maio para fu, o garoto - porque aqui tem bas, Preparam-se candidatos a concursos

gir do sector soviético. tante laranja, Banana, sorvete é Tratar às 2as., 4as. e 6as. feiras das 17 ás 18 hs.

f
A Associated Press cíta as se- ]Jólo de chocolate". 1 Rua Trajano, 36 (Séde da Sociedade XX de Setembro).

,......--� -,

/I� nos VAPCJOS
,.II

D'�"<I, S--'f:::' ,'I>- t�� '" n - ""f �� �
'l' J,P , �'

clientes e--

amigos a mudança de seu eserrtõ-:
'rio de advocacia para a Rua Ffr'

lip e Schmidt n? .42 - 10 andar.
. . . .. . � ., .

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

......

Perdeu-se
A caderneta n? 1601'1 da v_m=t

Econômica Federal, solicita' "

quem -ai encontrou, entregar à
rua Silva,Jardim n? 192 fundos>

--------------------,-----------------------------------

.4. V I S O' .................................

........... o' o ..

FRAQUEZAS EM GERAl.
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

............................... o'

Vende-se terrenOI

....................... 0.0 ......
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Discurso Panelas de Pressão ARNO
Largura fi os 510,00

SI'(/.. Auqusto de Paula Discurso proferido, de improvi, a derrota de um homem, êsle cies-

Oéon'c, nesta data, o a niversá- 50, llelo Deputado Federal n-.: ceu (muito bem, palmas ]w0Ln- Grelh rdo: es Elétricos
tio natalício da exrna. sra. d. 01- Al'istidc,; Largura, na Convenção gadas) , porque pautou J cvnduta

la .Ramos de Paula, digna espô-
elo Partido Social Democratico, pela inteireza de seu caráter, pela a. Cr$ 300,00

.li! do ilustre facultativo patr-ício apanhado pelo Serviço de 'I'aqui; Ii vmcza ele seus princípios, dando,

r, Augusto de Paula, ex-diretor grafia da Assembléia Legislativa nos magnifico exemplo de disci- na Elefrolalidia
Jo Hospital de Caridade, atual, do Estado"

.

I pli na, E aqL1J está, hoje, presldín-j Rua Arcipreste - Paiva Edf. Ipase - 'I'erreo

p}en�e residindo na Capital da Re- ,.0 S11" AH�?TIDES ,LAH�WltA -) do a CO,n�'enção do Par lido �oci;:t1 .

.....; ...:..
_

úbhca. E;:m?, Sr, ,'lce-PreSldente ela Re- i Dernocr-átic., de San la Catarína . / , ,

L I.A distinta dama que, naquela I pública e Presidente da Secção de Como bem o definiu José Améri-IAssembl·ela
1

'eg ('sativa
cidade como em nosso meio, des- Santa C,a�arina elo Partido Social

1
co: "Eis um homem" (rro: I;;') bem, I

fruta ele inúmeras e seletas amí,
Democr-át ínn, Exm». Sr. 30v,erna-1 palmas) . I SESSÃO DE 26_6-950 também, os discursos proferidos na.

ad.es, receber-á, 1)c10 transcurso du: do, Estado, Srs, Convencio'i Dentro em breve, nos separare; Sob a presidência do sr. José Convençã.o do P. S, D. que acentua

de tão auspiciosa efeméride, múl- nais, minhas senhoras e meus mos, mas esta separação será cur- Boabaid iniciaram-se os trabalhos vam ao prestigioso e preclaro as-

lipla� feliCitaç,Ões (.las .pessoas que senh�res. I ta, Regr:essaremos à Câmara Fede -. na ASse�Ylbléia Legislativa, à hora
I �iran"te' à s�p.

rema Magi:trat:lra do

;1 estimam e a admiram por sua 'OL1I,S a bondade de meus cole- ral e ali nos entregaremos às n08- regimental. : I Estado qualidades morais e mcon-

� illvulgal' educaçã.o·e por
-

suas �as, de Parlamento Iôsse eu seu I
sas lides diuturnas, mas, em hre; Foi feita a leitura da ata da reu, testáveis"credenciais para ad,minis�

� ierisoladus virtudes, Il�terprele, para agradecer as ca-. ve retornaremos para convosco nião anter-ior, a qual foi admitida I trar o Estado de Santa Cal.ar-ina.

É com verdadeiro júbilo que, I
rtnhosas palavras com que nos palmilhar as estríadas dêste tor- .. sem emendas. Ao terminar, o sr. Nunes Varel-

_,I. �omparUlhando da alegria do ven· saud?u. eS�R, int.eligência viva que rão quer-ido, le:;ando, como estan- Em seguida efetuou.se a leitura' Ia foi aplau?id'o., ,

,1i1roso lar do benquisto casal, o
é o JOll1ah,sta Jau Gue-Ies da Fon_ dar te, o nome impol uto do futuro do expediente. I O sr. presidente submeteu a vo�

O �S:.rADO formula à' insigne
I

seca. (.Mu�t� _

bem. .Pa: 'na�). Nã') I Governador Udo �eeke. (Muito O sr. presidente concedeu a pa- taçã� o reque:-imenlo d.o orador, na

,fi'aLalIclante os melhores votos de encontr., I azoes para explicar a I
bem, palmas), Aqui estaremos ao lavra ao sr. Biase Faraco, orador' próxima sessao, de acordo com (

r�licidad:s, . I escol,ha, _ acre,di�o tenha ela sido
I vo�so �ad?, desfralda?do a lla_n- inscrito. Referiu-se à Sociedade Reg�mento Interno.

"

Sra. Aluina Schroeder Machado determinarln unicamente por um ,
deíra invicta do Partido SOCIal Ginásticae Desportiva de São Ben- Livre a palavra, solicitou,a o sr.

'l'ranscorre, hoje, a data an iver; I gest� de generosidade _ mas venho I Democrático, para uma nova to do Sul, que acabava de eomple; Pinto de Arruda.

sária da exma, sra, d. Alvina
I à tribuna com satisfação, porque,' campanha. Com ela iremos, de qur-, tal" o 250. aniversário de sua fun- Trouxe ao conhecimento do ple

Schroedcr Machado, digna espôsa! assim, me é dado o prazer de um
.

brada em quebrada, neles quatro dação, Fêz um histórico a respeito nárío que se achavam presentes no

do sr. Antônio Vieira Machado: eonsácto mais íntimo com os sol-' pontos cardiais, irradiaud o vihru- de suas atividades sociais e de edu- recinto da Assembléia Legislativa

(Sanford), inspetor-chefe da LV. � dados dêste glorioso Partido, que.' ção e entusiasmo, conct.unaod., os cação fisica, mencionando o ar- vários representantes da delegaçãc

'T,P.,' e genitora do nosso campa I �b, acamando. ela persünaliela�de nossos, coestadua�os para, il�) dia 3 dor com que seus associados se de� pess·edista de S, Joaquim, congra.

ohoIro de redação Pedro Paulo Il1SIgne de Nereu Ramos (mmtcJ de oUlubro, festejarmos mau. llr.la dicam à pr'aUca de exercicios fi- tulando;.se com essa visita.

'Machado, diretor esportivo dês I bem, palmas), s6 tem sabido con-I'
vitória do Partido Social Demo- sicos no sentido de ,elevar o bom ,Continuando livre a palavra,

..te jornal.
.

I (JLlistar vitól"Ías,
.

crálico. (Muito bem, Palmas pro- nome despot·tivo de sua terra, c�:m-
usou-a o sr, Konder Heis, fazend()

Às inúmeras feli.citações que d,' Eleito l�ara a Câmara Feder;,]
I
longadas). "

cretizando-se isso, com a couquis�
I
encaminhar à Mesa cópia �o�

':l.lvina irá receber pelo gratür
sob ·a glorlOsa legenrla rl0 Partido ta de inumel�os troféus simholos Estatutos, bem como a ata da lllS�

�, 'acontecimento, nós, com pr'azer
Social Democrático, não militdva, I

C ,-ne O I� a' riaO I represenLativos de suas vitórias, Il.alaçã'o do Centro Catarinense, CaIr

� nos associamos, e�üretanto, em vossas,mei,'us. ,Era, I .
-

, Aludiu, ,ainda, a um projeto de,
séde no Rio d� Jau:iro, �fi� dt:

Menina E�í ComicJlOli somenle, Ul�l vosso ,�hado. F�l de- I lei votado na Assembléiêf, em que a I que ,fossem en�tad�� a �omlssao de

Faz anos, h9Je, a encantadora pO.1S de estar na ,C�mara 11.0., fJt;-;-1 .;- RITZ - I referida Sociedade ficou isenta dó
. !ustJça,. p:ara JushflCaçao d?, pro

'menina Eli Comicholi, filhinha do
I putados, em conVIVI o com J5 VC,y! Ás 14, 17 e 19!}fl horas. \ pagamento de imposto de trans' Jeto ,de leI que 'torna de utilIdade

sr. Mário Comichol� e da sra. sos, �utros repl'esen�antes, qLie de-
,

Sessões Chics - ! missão de propriedade inter.vi. púbhca a�uele, oentr? ,

Lorena Percira Comicholi I
flIlIhvamente me flliei às 110stes - Um filme impressionante'

I
o al t d

' , .

t
Como llIl1guem ma,JS se maillfes�

, ,,', ,

i .

,.
.

'. v S,', es a o que a InICIa' va par-, '
..',

"

AS suas ,fumgUluhas, EU oferece P?ltt c�� do PaI�Ido que. C0"IO: _ Um chocante eI.t'ama de paI� ticulár encontra' sempr,e boa. aco_1 ta5s:, passou se a �l�em do Dl�.
rá na ,residência de seu pais uma dIsse, JU me abrIgara sob 511'1 1e- xões! lhida naquela Casa. �ao houv,e materIa a ser dlS�

ífestinhoa ,em regozijo pela pagsa-I genda, , Três grandes astros ·em um so- Finalmente encaminhou 'à Mesa' cutlda nem votada .

.gcm de tão auspiciosa daia. !
Nas Casas do Gongl'esso, LCT{1oS

.. :berbo. trabalhei!. li um requerim�nto, no qual S'olicita-
são.

"

.;...{ � 'enl'n C;· R
. todos trabalhado Dor Sant� "a' a I GLEN·'N' FORD . ,

.• '''1. a c za- egma , 'I
-

' ,o. U "'," I ., I va ao plenarro um voto de rego-

In;fl.r
=. ,,_�,<,.,l..r. nna (mUlto].' bem) I. e pel,) BI'3.S11\, _ no S€U Juelllúl uesempenno. ziJ'o -em l1omen�"" . Em seguida foi encerrada a ses..

� '1
� .' "1"�--"'" �t;",_ (i TI J5LDE

J <A;otal1 u tfo�u6ri.de

ina, di eta filhinha do distinto sem demagogia barata P�"'�
,

cor!
'rn ." '-<

I�l -: N . , e que constasse em ata tal aconLe
são.

t
'

" ,
" nl: H'lJ l)ap.e Iuals SIncero '

'

-
�-

c.as�l Amélia Areão e Rui Maia eJar as multidões (muito bem, I [�r.r I<'N DRE\�V
.

I
CImento- -.-.-.-.-•.-.-.,-.-.-.-.-,-.-.-,-.-,- , •.•

CélIa Hegll1a, como nos anos ante palmas), sem disputa!' m'lnl'hde": l' dI'
'

O sr. Artur Müller deputado
'!.

�

l'
,

"� ('(\:u J llv::;n 0-05 )l'dhanle11lopn· d
'

'

r1Ores, dara uma festinha às ami- ' (e JornaiS, desenvolvendo �,f,"ão te
- 11 emsta, pediu a palavra para, em

.guinhas q,u� irão felicitáJa. I anônima', segundo o exemplí) que' _ em _ I sel� nome e no de sua bancada, dar

Dr.! He:c,llz? Ped,1'o da Lllz Filho nos tem., �:�,o� ,mais pelas aUlu-_! NO VELHO CaLORADf)
apoIO ao ��querimento formulado

. �ataIIOla'se, hOJe, o sr, dr. Her- / eles do qúe 'pela pafá\:'rCt, este
I

_. Technicolor _

,pelo sr. Blase Faraco,

'.eIho Pedro da Luz Filho, advo. I grande Chefe, nosso orie.ntac1or c
,-

No Prográma: I Em votação, foi aprovado unanL I
gado no lllLlnÍcipio de J,araguá, li

condutor, (Muito bem). , 1) _ Notícias da Semana
meme·nte.

"Sr. Apóstolo Pascoal Chamados para partiCipar dês- NaCIonal _ I
Livre a palavra, ninguém a usou .

.

,O sr. Apóstolo Pascoal, comer� te memorável conclave, aqui �sb" i
2) _ YlfETRÓ JORNAL _ Atua

I ,Nã-o houve matéria a ser discu-

,elante nesta praça, faz anos hO./
mos, 'ao :,OSSO lado, ;ivendo hOlas Jid.ades _

_

,

bda nem �otad� na Orde� do Dia.

je.
.

"

' de entusIa,smo, prenuncio de grar- Pt'err,s' I �omo nmguem se mumfestasse,
O "O Estado" o cumprimenta' des êxitos (muito bem palm'l� rE

• '.'
I

I fOI encerrada a sessão,

d
. , .

. ,
,

' ' - , , L m ! n('1 c.o elevada ai lJ ,
eFse;ZanE�,�-IAhe felIcldaeles.

I
prolongadas), garantla da, vitr.-

, Cr':� (",2(1 e 320.
zz(Je

I
_

- x-

�.... ln �?S JIOJE: na de nosso candidato _ C) dr,: "ímp, 1'1 ano;". SESSAO ?E. 27-6�950

A.sra, CeCIlIa Rego Di Bernardi, Udo Deeke, (muito lJem, palmas! ')fJEON :_ S?b, a presldenCla do sr. José

e\spos'a do sr, Frederico Di Ber- pl'olo.ngadas), a quem saúdo con10' Ás j ',',
'_

Boabald, teve inicio a sessão, à hora

d'
. , 1 "19�i horas .

r I, comerciário; ; futuro Governa.dor de Santa CaLa. I �T. �,' '..
•

•

I regImental, acusando o livro de
"

;
_ l,m "(,!lLmcnlal fIlm'J exlr<> '

_ a sra. VlUva Beatriz Noronha rina, (muito bem. pahuas) _ d 'd
v • '.- prcsença numero legal de deputa-jD'

,
. , . o a nO\lla ':,diorônica .

las, professora ,estadual; I
Meus 'correlig':onários _ aO'ora I,

ne dos.
_, CH' �HONI ,

.

_ a sr,ta. Vanda Silva, filha, as�im me posso expressar _. as .r \. E
O sr. sec�etario fêz a leitura da

do sr, Aclelll10 Américo da Silva campanhas políticas traz·em pan L\ 1
ata da reumão ante'rior, tendo sido

-. ma PI(n':, 1 )v]oJ'ges, Cesar La
'I:l da S1'a. Maria Celina da Silva, os homens públicos vicissillld'es, dei,.a, CCl'\ 'k(ljI1a.

apI'ovada sem retificações_
_ a srt�. Iracema Cunha; I' fa�es ,de apreensões e amargUrll�, : 2':(1 Programa:

I �cupou a trib�na ? sr. Nunes

,--: os gemeos Tnam�r e Itamar, i Nao e nos momentos de vitória: 1) _ O Espode em Marcha _I Var ella, ?rador lilscnto na hora \

fIlhll1hos do sr. Dal1leI S, Dmiz ! que se revelam os homen�: ôsles
.

Nac, _ I
do ,ex,p�d�ente, ,

�/I. sargenlo de aviação, I se revelam nas horas rie cOntl'a 2) At l'd d UT
I De IlUOIO requ€reu a Mesa trans-

EN I
. .' - _ ua I a es n arner Pa ,- ,

'FE�MOS ,

t'iedade (muito bem), quafl,jJ 5e11- lhé-Jornal.
- c:lçao, nos Anal� da Assembléia, do

Jornallsta Placlclo Gome� I tem o arrePio. d€ COrT"nll':, eonlrá_ I Preços: ,ellseurs� profe!-"Ido na Convenção

,

Em qllat:to rcsen-ado do Hospi_ rias ávidas por devoráJos, EnLão, r Cr$ 6 �O e 320 I do PartI elo SOCial Democrático, pe�

Lal de Candade encontra-se aincIa o seu vigor e o seu valor se I'n _

.

"T .'� " 110 .homado Sr, Dr. Udo Deeke

, ,_

,<) mp. 14 anos". I'

'

acam�dD o nosso dlStll1lu conterrâ I poem,
E a rev,elaç,ão de

.SU'l� f{ua- 1'1
_ r

I
candIdalo ao eIevad'Ü cargo de, Go� Extrato de Frutas Vitamina C

ueo, Jornalista sr, PladLio Justino lida,des ,não sle faz sen,tir nela,�
,O;.;:Y vernador elo Estado, nas ,eleições Hidratos de Carbo:r:o etC'.

G
F" - As 1�,", lts,

ames, diretor da r·evista "Trân palavras, mas, pelos ge';tus. I,Mui_ '

de 3 de outubro vindouro, comu�
.••..... _. , ' .. , .... ' ,.

1) Cint'la�ldi'a Jornal N Isito" que se edita nesta Capital. to bem, palmas). No embate 011e
ac, nicando em seguida ao plenário 'a

N'
-i A n.U,' \ DE TANGER no I Líl� � �IO FI'LHO

"
os, de "O Estado", almejmE()S Santa Catarina sofreu neste pel'h

'
candidatura do S�', Udo Deeke pelo �jE�.. ... liDa I

,

para o bravo colega de imprenSe cIo da vida polític'a' nacional qlla; _ ..

. com I p, S. D.

frane,as melhoras. do alguns detratores qneri�m ver Stepb�n 1 \�, :\TNE, Adele JERGENS, Tecendo considerações ·em tôrno
I LJaenças

do aparêlha respiratório

Dil.
,',n lIlme forte e

impreSSiO-jl
do eminente homem público, res-, TUBERCULOSE

I
' sa100u sua personalidad'e politica ,."

, O IMAN DA MORTE como uma da' Ina's xpr
'

d' CIrurgicl f:,'" Torax
I f I' � I e" essIvas G I F d 1)' '-" d

'

, i Nils ARTHER.
I nosso Estado,

arma �
, e '.

. l.;;hn[l e NaclO-

i I Preços: I ,,< '1 d
. , ,

nal de .,'1," :'LV, '1 isiologista f?

i', I
.\0 ro e suas atIvIdades publr-I'Tl' i.(, >,'"

Cr'" 5 00 3 �O I ".1) HospitaL Nerêu
'P " e.,�, 888, onde aluou com dedIcação filO: R <

! I "Rigol'osnmcnte Proibido até J
'

,'um'.),
' de Especial1zoção

,
18 I. ,es,e:llpenh1ho de relevantes cargos pelo S ,', T, Ex-inter?1.o e Ex-

CJngIra.m- _e sempre a nobreza do I
� 1

C' 'd P
�l'l"IO

-

ase 2 ae �ruTg1a O Tof
,'�', .' _ cal'ater e a abnegaçao e ü enLu Ug 1) h' G'

-

(R' ')
..

J-. "'I',eI'to)
.

d
v . m e1TO u,maraes, 10 ,

__ o 51aS111'0 e suas ações. C F"
, 110ra.s.

ons,: 1 ellpe Sc'brnidt,;:-b
O orador leu va'rios trechos dI' C

, � '[ G' I '

� onsultRs, día\ iamente
- -- C :<aly COOPER

I vulgados pela Imprensa floriano. (l<>f.,
-, 10 b

'

em � l't � L ,'.,
<"- J') as JO oras.

, '"

lTDp r.'xr.'rT('<\.
1,0I.ana re,crenlCS a Il1SIgne flgU' Res.: r:�> Du!'vLl �;�elqt1iades�I ra cIo dr. Udo Deeke, fücalIzando" 28 --- C.L.dC�Ia do Espanha

do deputado
Aristides

o quanto eusÍ':l, uma enceradeira

W H·· On' .
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,
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AtO$ lnfHI!uHI-ções ",""llte··i·s-�
1 Decreto de 20 de fevereiro de 1950

r GOVERNADO-R -RESOLVE
NOlnear:

De acôrdo com o art. 15, item lI, da lei
11. 249, de 12 de janeiro de 1919, com-
binado com o decreto-Iel n. 3'17, de
6 de dezembro de 1946 (concurso de

José Sezerino Coelho, Alwln Dallmann, nas Escolas Reunidas "Professor Júlio
Artur Bombassaro, Dário Corrtt, Ervino Machado da Luz ", de Ca.pivar í, mun icíPabst., Eg íd ío Girard, Esertino Negher-
0011, Eufrásio Miguel Ferreira, Ettore pio ele Tubarão. por 90 dias, a contar ele
Quintílio Salvador, Erna Dal larosa, José 30 de março de 1950, a professora Lucy
A. de Pieri, José Valcanaia, João Pincco, de Mello Fogaça, que requereu licença,João Francisco Isidoro, João Manoel Les-
sa, José Jacinto Pereira, iAntónío Carie- com a gratificação diária de Cr'S 13,00,
ver, menor, Alzira Morais Ferreira, Adal- correnelo a despesa por conta da dotação
giza da Silva Muniz, Abrano Isganzeira, 27·1-1 do orçamento vigente.José Moscn Sentor, João Zamblasi, João

Dorilda Morais Matos para substituir,Maria França da Silvá, ·João Zeni, Caro
rr.en e Iris Karnopp, Conrad Schuster, na Escola mista ele São Rafael, elistrlto
Honor-ato Slomp, .Horiorata Júlla de õe- ele Içara, município ele Crrciuma, por 30
sus, Helena Grande, Guilherme Gírardí e dias, a contar de 21 ele março de 1950,Gabino Marchiore - Sim, ele acôrdo com

a professora Elvira Fernandes de Morais,os pareceres.
Sul). Emprêsa Gráfica Popular S. A. - que requereu licença, com a gratificação

Decretos ele 20 de junho de 1950 Relaciorre-se a quantia ele setecentos e cliárla de Cr$ 13,00, e a gratificação men-
10 GOVERNADOR RESOLVE oitenta cruzeiros e cinquenta centavos

sal de Cr$ 195,00, pela regência elo serc-s 780,50).Expedir o presente decreto: Irlneu Comelli __ Sim. gunelo turno, correnelo a despesa por
De acõrdo com a lei n. 338, de 2 de Portarias de 12 de abril de 1950 conta. da dotação 27.1·1 do orçamento
dezembro de 1949: O SECRETARIO RESOLVE vigente.

A Hernani Natalino Pôrto. conferindo- Designar: Jandira Maria Dessousa para substi-
lhe o cargo de Inspetor, interino, padrão Mauro G. Farias, Professor Normalist.a, tuír, no Grupo Escolar "Lauro Müller",
L, elo Quaelro único do Estado (ex-De- classe F, para responder pela direção do de Florianópolis, por 30 dias, a contar
partamenta das Municipalidades). Grupo Escolar "Correia Pinto", ele Painel, de 21 ele março de 1950, a servente Ma-

Conceder exoneração: município ele Lajes, com a gratificação ria dos Anjos Eltermann, que requereu
De acõrdo com o art. 95, § 1°, alínea mensal de 'Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeí- licença, com a gratificação diária de .,

a, da lei n. 249, de 12 de janeiro de ros), correndo a despesa por conta da do- CrS 12,00, correndo a despesa por con-
1949: tação 27·1-1 do orçarnsnt-, vigente, a ta ela dotação 27·1-1 do orçamento

A Hedí H05a, do cargo da classe F contar ele 15 ele fevereiro ele 19i' I. vígerite.(da carreira de Professor Normalista, do A professora Ruth Strugo para substl- Portartas de 13 d-e abril de 1950
!Quadro único {lo Estado (Grupo Escolar tuir, no Grupo Escolar Modêlo "Vidal O SECRETARIO RESOLVE
"Floriano Pcíxoto", de rtajaí). Ramos", ele Lajes, por 30 día s, a contar

t Designar:
Conceder aposentadoria: de 25 de março ele 1950, o diretor Dulfe' A professora Laudelina José Pedro pa-

De acôrdo com o art. 199, § 3°, da lei Rodolfo, que requereu licença, com a ra substituir, na Escola mista de Centro
n. 249, de 12 de janeiro de Janeiro gratificação mensal de Cr$ 350,00, cor- Ribeirão, distrito de Luiz Alves, mun ící
de 1949: rendo a despesa por conta da dotação pio �'e Itajaí, por 90 dias, a contar de 10

A Adelino José Gonçalves, no cargo de 27·1·1 elo orçamento vigente. de abril ele 1950, a professora Otília Ada.Pr�fe�sor (Escola mista da vila do Ri- O professor Ascânio Sedrez para subs- lena da Silva, que requereu licença, com
beirão ela ilha, município de Ftortanópo- tituir, nas Escolas Heunidas "Professor a gratificação mensal de Cr$ 3'00,00, cor.
ais), com o provento anual de nove mil Carlos Maffezzolli", da vila de Botuverá, rendo a despesa por conta ela dotação .•

cento e vinte cruzeiros (Cr$ 9.120,(>'). município de Brusque, por 46 días, a 27-1-1 elo orçamento vigente.
A Maria Fernaneles Furtado, no cargo coutar de 20 de marro de 1950, a profes- A professora Maria Diná Moreira para

·ida classe H da carreira de Professo!' sara Susana Scoss Bíanchint, que reque- substituir, nas Escolas Reunielas "Profes
Normalista, do Quadro único o Estado reu llcença, com a gratificação mensal de SOl' Jerônimo F'ranctsco Coelho Pacheco",
(Grupo Escolar' "Regente F'éíjó ", vila de CrS 300,00, correndo a despesa por conta de Fragosos, município de Campo Ale
Lontras, município do Rio do Sul), com da dotação 27-1·1 do orçamento vigente. reiro de 1950, ã diretora '!\1aria da Gló.
·e provento anual de dezessete m11 e qua· A professora Mailth A. Netto para re- ria Pereira /krp!l, qúe requereu licença,
trocentos cruzeiro.s (Cr$ 17.400,00.). ger 'uma secção (dua·s séries) no. Curso com a gratificação mensal de Crg 50,00,
A Agenor Luiz Ferreira, no cargo de Primário Complementar do Grupo Esco· correnelo a despesa por conta da dotação.

Professor (Escola mista da Barra do lar "Correia Pinto", de Painel, município 27-1.1 do orçamento Vigente;
Veado, distTito e município de Concór- de Lajes, com a gratificação mensal de O co.rnplementarista Elzo. Feliph para
(113), com o provento anual de nove mil Cr$ 3'00,00, correndo a despesa por conta substituir, na Escola mista ele Treze de
cento. e vinte cruzeiros (Cr$ 9.120,00). '.

da dotação 26-1-21 do or,amento vigente. Maio. distrito e município de Tubarão,
De acôrdo com o art. 197, § 3°, com· A professora Huth Struge par!} substi· per 30 dias, em prorrogação, a contar de
bin.ado com o art. 199, ela lei n. 249, tuir, no Curso Primário Complementar 21 de março de 1950, a professora Natá
ele 12 ele janeiro de 1949: do Grupo Escolar Moelêlo "Vidal Hamos", lia Fretta Ghisi, que requereu licença,

A 'Amélia Areão Maia, no carg'o ela de L.ajes, por 30 dias. a contar de 25 de com a gratificação diária de Cr$ 14,00,
(!lasse G da carreira de professor Norma· março ele 1950, o p1-ofesso!' Dulfe Roelol- correndo a despes'a !lar conta da dotação
lista, do Quadro único elo Estado (Grupo fo, que requereu licença, com a gratifl- 27.1-1 do orçamento vigente.
Escolar "Lauro Müller", de Florianópo· cação mensal de Cr$ 150,00, correndo a Admitir:
lis), com o provento anual de quinze despesa por conta da dotação 27·1-1 do De acôrdo com a lei n. 277, de 18 de
mil e seiscentos cruzeiros (Cr$ 15.600,00). orçamento vigente. . j .0""'::

.

Decreto.s de 21 de junho <le 1950 A professora Malvlna Antunes Netto. A fundamentalista 1\ .roD�lD�urrefà�[õ.
para ex'ercer a funcão de P..L·ofessor de para, na qual1dade de

_

ext. anO GOVERNbDon =-c:nLV:�
f d ProfessorEducaça-o. Física n" Jrupo Escolar "Cor- diarista, exercer a unçao eRemo.ve,', a pedido.:

1 "ded G re1'a Pl'nto", da \'l'la de Painel, município no Grupo Escolar "Mo.nt'A verne,
_Wilson Marcelino, Diretor e rupo

Escolar, classe J, do Grupo Escolar "Del- de Lajes, com a gratificação mensal de Ituporanga, percebendo' a remuneraçao

mlnda Silveiran, de Mondaí. município de Cr$ 150.00, correndo a despesa por conta diária de Cr$ 24,00, correndo a despesa

Chapecó, para o Grupo Escolar "Paulo da dota'ção' 21-1-8 elo orçamento vigente, pela dotação 26-1-26 do orçamento vi·

Zlmmermann", do Rio do Sul. a contar de 16 de fevereiro de 1950. gente.
Com a gratificação diária ele Cr$ 17,00, Elfrieue Borghoff de March, comple-
correnelo a despesa por conta da do· mentarista, para, na qualidade de extra

tação 27·1-1 do orçamento vigente: numerário-diarista, exercer a função de

A normalista Pequena Guérios para Professor na Escola mista de Ribeirão

substituir, no Grupo Escolar "Professor das Pedras II, distrito e município de

Balduino Cardoso", de Pôrto União, por Ituporanga, percebendo a remuneração

3{> dias, a contar de 27 de março de diária de Cr$ 21,00, correndo a elespe�a

I1950, a professora Irena Kowalewski, que pela dotação 26·1-26 do orçamento Vl-

requereu licença. , gente.
.

A normalista Maria de Lourdes Silvei- I Aristeu Sutil de Oll�e�ra par:, na

q�1a-1ra para substituir, no Grupo Escolar Ar- lidade de extranumerano-dlarLta, exer·

quidiocesano "São José", de Florianópo· cer a função ele Pro,fessor �a. Escola

li� no período de 8 de março a 30 de mista de Rio do Je.ngo, d1stnto de Pe-Nomear: �,
\

e'Altino de Almeida Roci:a, Diretor de junho de 1950, a professora Luiza F'er-ll'imbÓ, no mun�cípio_ de Ituporanga, p ,.

Grupo Escolar, claSSe K, do Quadro rari que requereu l:cença. cebendo a gratlflcaçao d1ána de ..... ,

'únlco do Estado, para exercer, interina- C�m a gratificação diária de Cr$ 16,00, CrS 19,60, correndo a despesa pela cIota·

mente, como substituto, o cargo de Ins· correndo a despesa por conta da do,
. ção 26-1·26 do erç:.amento vlgente.

pet.or Escolar, classe M, do Quadro único tação 27·1-1 do o.rçamento vigente: I Zilda Lehmkuhl S1110e1ler. para, na

do Estado, durante o período da licença· A regente de ensino primário Neusa'. qualida.de de eXlranumerano.dlari�ta,
E I Torrens para Substituir, no Grupo Esco" exercer a função de Professor Aux.Illa�premlO concedida".,o Inspetor sco ar

ltMarcilio Dias S. Thiago, e designá-lo para lar "Professor Germano Timm", de Join- na Escola mist.a de Figueiredo, d1str o

ter exercício na 29a CirC'unscrição, com vile, por 30 dias, a contar de 16 de mar· de Perimbó. no município �e It�poran� i

sede na cidade de Concórdia. ço ele 1950, a professora Nair Teresa ga, perc.ebendo a remuneraçaél d131'1a d·, !
Decreto de 27 de Junho. de 195& ManteufeL que requereu licença. CrS 16,00, correndo a despesa por. conta

RESOL 'TE A ginasiana Dorothy Vital Teixeira pa- da dotação 26·1-26 do orçamento v1gente.p G�:!:a�;·'l.DOR ra substituir, no Grupo Escolar "Prof. De acôrdo com a lei n. 277, de IS :1e
De acôrelo com o art. 169, do decreto- Orestes Guimarães", de São Bento do julho de· 1949 e com a gratlficaçao
lei n. 431, de 19 de m:lrço de 1940: Sul, por 10 dias, a contar de 22 de mar- diária de Cr$ 16;00, corroendo a des-

M",n8enhor João Chryssak,s para exer· ,o de 1950, a professora Alda Aracy pesa por conta da dotaçao 26·1·26 do

ceI' o cargo de Tradutor Público do icIio· MoeUer, que requereu licença, orçamento vigente:
.

ma grego, dos Juízos de Direito da co- A complementarista Antonina Jônia de Jo,,"o Francener para, na qualldade �e
.

l' Sousa para substituir, na Esc'ola mista da extranumerário·diarista, exerCe a fun.çaomarca de Florianopo iS.
.

Po.rtnria de 24 de junbo de 1.')50 Vil"., Nova, distrito de Içara, município . de Professor Auxillar na Escol.a m1sta

� GOVERNADOR RESOLVE de Criciuma, por 90 dias, a contar de 22 de Alto Rio das Pedras, no dIstrIto e

Desigllar� de março de 1950, a professora Maria município de Ituporanga.
.

.., ..

S aldin� de Sousa, Capitão da Guedim da SnV'l., que requereu licença, José Luckmann para, na qualIdade demaurICIO p. 6
_ ' .

S 4 I á' ,. .

t xercer a fun-Polícia Militar elo Estado, para exercer

I
com a gr.atificaçao diana de Cr· 1 ,ao. extranumer nO-Ql1ns a, e ,

.

f " d De107ado Especial ele Pc>- correl'cIo li despesa por conta da dotação

i\ ção
de Professor Auxlllar na Escola 1111S-as unçues e -o • •

..

d P _. l'lícia do município de C�mpos Novos. 27-1·1 do orçamento vigente.
.' t� ?e.lnda1á, dIstrito e e11m )0, no mu·

Requeriment'Js despachados Tomázia Amorim Perito para substItUIr, l1lClplO de Ituporanga.
5 DE MAIO

Roberto Kerber - Como requer. .

10 DE JUNHO

lf:J I lRudolfo Bauer -- Sim, de acôrdo com

·os pareceres.
15 !:':<;:: JUFHO

Helena 'Carlotta de Jesus. Hilário Fo·

'goli, Heinrich 'VVülter, Paulino Vetter-
1ein, TertulL.l,o (;, ele 01\velra, Quermu
FeltTin Quintíl:c T1onst.ti, Germano Za·

11elIa, 'Gustavo 'ir:t>,.,eider. G"stavo Sch·
:roeder, Gui1l1cr4.'!e ''''mi(>h' fJ, 111e1'to T ': l-

sehcw e Aichingt T trh. -Sim,
de acôrdo conl os

16 Dl:.: , _

Impressora Gl'ajaú Lt<,' - Pague·se,
à vista. das informações, a quantia de
Cr$ 2.800,00, elesentranhando-se os elo·
·cumentos ne.essários à comprovação da
·despesa de acôrdo com o decreto n "'.,

Ce 28·11-938.
Carlos Hoepcke S. A. Comércio

dlLtl'il .- Sc:e devidamente.

ingresso e reversão de 1950):
Mathilde Maria Krauss para exercer o

cargo ele Hegente de Ensin::. Primário,
padrão E, elo Quadro único do Estado

(Escola mista do Ribeirão das Cobras,
di.strito ele Lontras, município do Rio do

Designar:
Nicoiau Destri Napoleão,-I�f.lspetor Es·

colar, classe M, para ter exercício na 32&

Circunscrição, com sede na cidade de

Vrussanga..

Hercílio de Fáverl, Inspetor Escolar,

SUbstituto, classe M, para ter exercício na

Inspeturla Escolar da 23& Circunscrição,
com sede na cidade oe Araranguá.
Paulo Preis, Inspetor Escolar, .classe N,

para ter exercício na 11a Ciroullscri�ão,
com sede na cidade de Criciuma.
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o L::,TAlJO- -Qt;inta-:I'e�ra, 29 de Junho ele 1J5J

SINDICATO dos Trabalhadores na

Industria de Pan\f(cação e Confeitttria ce
Florianópolis _. EJlltl I. ,

.

Pelo presente edital, em cumprimento. ao �IS'pOSt� no art.
11 das "Instruções" aprovadas pela Portana Minísteríal n. 29

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

ção no pleito para a eleição da Diretoria e .Conselho, �lscal.
A eleicão será realizada no dia 30 de Junho proximo, das

9 às 15 horas e será processada perante a Mesa. Coletora de

'.signada e que funcionará no seguinte local:
Rua Conselheiro Mafa, 25. '.

Só poderão votar os associados quites, contando mais de
:6 meses de inscrição no quadro social e mais de 2 anos de �x�r
eícío na profissão, a menos que se e�co�trem na� condições
previstas no art. 540, § 20 da Consolidação das LeIS do !raba
lho, maiores de 18 anos, sabendo ler e escrever, e qu� estíverem
mo gôzo dos direitos sindícaís (art. l°das "Instruçoes'):
, Os associados deverão comparecer dura.nte q horarto de

I!"'"'!��.;.1,';()r'.JJ>�� -I a=M=;��ac. P1ir§'Qt.�, �.t.a<:LJnYm�Qe 9:2
,.�sindicallo para supri-Ia, bem assim, para prova de sua identi

dade, com um dos seguintes documentos: carteira profíssío
'nal, carteira de identidade, caderneta militar ou carteira de
.Instituição de Previdência Social.

O associado poderá obter informes na Secretaria da enti
dade sôbre o local em que deverá votar, sendo-lhe facultado
examinar as listas de distribuição de votantes.

Florianópolis, 26 de junho de 1950.
Avelino Teodoro dos Santos

Presidente

11 •

til

I No interesse da sua própria saúde,
exija o remédio consagrado:

XAVIERREGULADOR
I N� 1 - EXCESSO N� 2 - FALTA OU ESCASSEZ

III REGULADOR XAVIER - o remédio de confiança da mulher.J,
�==�============================�

INDICATO dos Estivadores
de florial'lópulis- Edital

Pelo presente edital, <7m cumprimento ao. disp?S�O n<? Art:
-11 das "Instruções" aprovadas pela p�)l'tan� �mlstena� n

�jl, de 29-3-50, convoco os �s�oCIados. dest� Smdlcato pa�a a

'�tação no pleito para a etetçao da Diretoria, Conselho !Iscal
t Representantes, da e�tidade n� Consen�o da Fe�e�açao.
A eleição sera realizada no dia 30 de Junho proximo e se

li processada perante a Mesa Coletora designada e que Iun

danará no seguinte local:
.

Séde do Sindicato: - Rua Padre Roma, 17. IIHocário:-D�8�14hoc�, �===�=�======�---��-�����������::��:::---Só poderão votar os associado� quites,. contando mais d,e i MI'nisterÍo da Aôricultura
�meses de inscrição no quadro social e mais 2 anos de ex.er51- Dr. (LARNO G.

I . �. _

,cio na profissão, a menos que se �nco:>-trem n�s condições GI&LLETTI • 8petllrl·� ReglflDrtl da DIV1'30 de Defesa�revistas no ar tO 540, § 20 da Consolidação das LeIS do Tr�ba- A O V O G A O O 'O .

} u I!; U \J "
• •

.

lho maiores de 18 anos, sabendo ler e escrever, e que estive- Crime e oi.. 1 S D't�rl'a ADI·mal de Florianópolisle� em gôzo dos direitos_ sindicais (Art? IOdas "Instru,ç�es"). Oon.ti\ui;ão 11. Sool.edod.. ii 1 =II fi
,

'
'

Os associados deverao comparecer durante o horano de NATURALIZAÇOEB Pelo presente Edital, fic,a :cltad? .como .1I�curso n�_artigo
fUncionamento da Mesa Coletora, perante esta, munidos do Titulol O.OlOIQt6rlo. 39 do Estatuto dos Funcionanos �ubllcos CIV�S da Umao,. por
recibo de quitação da mensalidade sindical, ou declara�ão d_o estar faltando ao serviço, por mais de 30 dias eonsecutívos,
�indicato para 'supri-Ia, bem assim.cpara prova d� sua Id,en�I- E80l'it6rio. R••id_nota sem causa justificada, o sr. OSMAR RIBEIR� DOS SANTOS,
Jade com um dos seguintes documentos: carteira prof'issio- R"';o��O�:'��ã8 tl. Auxiliar de Veterinário, Referência "19", matncula po 337.02�
al, �arteira de identidade, ca�erneta militar ou carteira de, lotado nesta Inspetoria Regional e localizado no Posto de vi-
.. stituicão de Previdência SocIaL !----------......-: Q"ilância Sanitária Animal, em Mafra, neste Estado, a c�mpa-

O associado poderá obter informes na Secretaria da enti-
, ., . '" . .

�ecer no referido Pôsto, no prazo máximo de 8 dias,. a, f�m de

<lade sôbre o local em que deverá votar, sendo-lhe facultado
� prestar contas das rendas de produtos de uso' vetermano sob

�xaminar as listas de distribuição de votantes. Seu _. sua responsabilidade.
Florianópolis, 26 de _ junho de 1950. • � 1. R. da DDSA em Florianópolis, 26-6-50

.

Gasparino João da Silva organismO e Jurandir Corrêa Salles, - Vet_ "J",
Presidente está sempre e

Chefe da T. A.

perdendo �
t

FOSFATOS! �

��r;:;:: i
no elimina :t

dlàriamente �de duas a três

gramas de fósforo. �
E quanto mais agi- oe

tada e cheia de pre- ���ui�J���u�,at:��� �
mais necessidade de
fosfatos tem o or- :::

ganismo. $'
Para que o cé- �o...:rebro possa
permanecer .:.
lúcido, a me- o

rnórt� clara c todo o slstem,a :
�

m :::::::nervosa perfeitamente equ .

brado, é indlspensãvel a pre
sença dêsfie preclc'so elemento �
em nosso metabollsmo, �

o
..

:ii

® F�R�T1FC.SFATOS e
� cO"·�;;f�"ifàio�onrJ': �

turaís, extraidos da
cutícula de cereais, e

ecmpensa tôda a perda �
de fósforo sofrida �

,. pelo organismo. ..+FOR·T.FOSFATOS �tem a sua :fórmu- ,

la enriquecida
..
8

com aminados
cerebrats. �

�
Â Tome �

fOR U. FOSfATOS �
um produto do o

'S INDICATO dos Emprtuados Do Co- fOR-:!���!�O_ !!��s�����L!�!!!s,J
mercio Hoteleiro de Florianópolis.- t diral i --_.Pelo presente edital, em cumprimento ao dispôsto no art. CASA11 das "Instruções" aprovadas pela Portaria Ministerial n. 29,

.

de 29-3-50., convoco os associados dêste Sindicato para a, vota- 0----
no pleito para a eleição da Diretoria e Conselho Fiscal. Vende-se uma confortavel casa
A eleiç:.o será realizada no dia 30 de junho próximo, das residencial, situada em ponto ,1:1"

.

às .15 horas e será processada perante a Mt}sa Coletora de- bano central, com 4 quartos, sala
.sIgnada e que fun?ionará no seguinte local:

.

I' de visitas, sala de jantar, copa, e.. Bos coraço-es
.

U"'f'.e·.n_,e-._ rososR�a Con�elhelro Mafa, 25. zinha, além de mais um pequeno
So poderao votar os associados quites, contando mais de (juuto para emp<regada e amplas·6 meses de inscrição no quadro social e mais de 2 anos de exer- :nstalacões sanitárias 'com canali- Aos corações generosos ·e qlJe nunca se cansam .de fa;zer ° belll adcio na profissão, a menos que se encontrem nas condições zação de agua quente e fria. - ln' SOCIEDADE DE A.MPARO AOS TUBERCULOSOS' POBRES pede u:naprevist�s no art. 540, § 20 da Consolidaçã-o das Leis do Traba-I formações na Gerência desta folha. prenda para a .festa "NOITES DE NEVE", a ter lugar a 30 de junho,lho, malares de 18 anos, sabendo ler e escrever, e que estiverem· .. . , "............. dJas 1 e 2 de Julho, defront,e do Depar.tamentd dê Educação, Em be-,'ti, no gôzo dos �ireitos sin<:!icais (art. lO das "Instruções'). I DR. FRANCISCO CA1U",k.", nefício dos enfermo!' que não têm recursos para se tratarem.. Os assocIados deverao comparecer durante o horario de NETO OS donativ'Ús podem ser enviados à ,Rua Vidal Ramos 19' oufu�cioname�to �a Mesa COle,tora, p,era?te esta, munidos do' Advogado ,,"venida Hercilio Luz, 53.

' ,

r�clb.o de qmtaçao �a mensalldade smdICal, ou declaração do EscritóIio: Rua Felipe Sch1m1dl Ant;erCÍpadamente agradece

.Sn'ldIC.ato para supn-Ia, ,bem assim, para prova ?e sua identi- 2J. (sobrado) (Alto da casa "O I A DIRETORIA'dade, ;om, um d?s se&,umtes documentos: .carteIra pro.fissio- Parai: )") -------------------------
nal, ca,rt�Ira de Identidade, caderneta mIlItar ou carteIra de Residencia: Rua Alvaro de Caro I QUER VESTlR.SE (OM CONFORTOInstituiçao ?e Previdência SociaL I valho 36 iO assocIado poderá obter informes na Secretaria da enti-.' Flor1anóDol1s PROCURF f.
·ftade sôbre o local em que deverá votar, sendo-lhe facultado: -

-

Illf
·

t
=

exa�na� a� lis�as de di�tribuiçáo de votantes. I Carui ,.... GrlllYefu, Pih'ne"
..

!) 18 �.' r�i�.-,..
�·

lonanopohs, 26 de Junho de 19?�. _
.

M=iu rlu melhoru; pelai ;'me II i U"·-
OhVlO A�lan�lO PereIra nore� pl��Ol! tó om CASAdMH

PreSIdente CELANr.:J..\ - 'RuoC. Mafrw

GUERRA ÀS CARIES! SOMENTE
KOLYMOS PS COMBATE d� � modos

3 LIMPANDO
• PERfEITAMENTE

A deliciosa espuma de

Kolynos remove as

particulas de ali,nen
-

tos, deix 1 os dentes

pol id. -s e retarda. a
to -ma.ão de mucina.

2 llESTRUhDO
• AS BACTERIAS

Kolynos destroi
cerca de 92% das
bacrerias da boca,
Este efeito dura horas,

I
1

1 NEUTRALlZAKDO
• os ACllloS DA BOCA

Ao entrar em contacto

com K.lynos, os

ácidos da boca,
causadores das caries,
são imedianmente
neutralizados.

t>fLICIOOJ SABOR.
REfRf.SCANft

� e!hcre••es'lllt" ...os sã.,

conseguido,_; alir.O"''lI o .. "e

os ...entes ,om K.o;y;,o�
d'a�oi5 de (.cd.. ref2� "tG''l.

.
.

� '"
f'abl'!oant. � CUtlf". i.., .. ,�� �xi·:\l'lida,. oon-
fláCgÕli1i '"DISTINTl-4.'" .. :

.. '.:l';illIllUlIll um g�Qrt';
eh. tlItn'timrlll',to d•..�� >_ � ll'.f.seadoB .,' bJ:'l�1fI
bana GI ba,\!'ata.:�aigodiSSllj :;,> adn. _ c!'rlamantol
pa.iPO alfatat... que: l'eo.bSl dlzoctc.monta �IU

Bnf!ll� OOmal'i!JkaB�.1II do !nhl'iol' no aen tido d.�lhe fa.�,"·· �, �� m a;

F'tCl��ate\�l\)I':IU=. � ,:orr",UU:S.m 'a!1�r1::uJila('ll.u�. Lai<\"�

Mbli'lCf.tg,
V!IlIU� ,-

" �A CL_ '"J!TAL"' tlIneu\4Io a
.

'H.l J!i?r,;J!!Il.Q �Olj
,.,btU01'.ml1:'ê �m.(l� (llomlP� �!i!: 't�; :r� �

'«li

Untão Catarinen�e
COl\l-VOCO os acadêmicos representantes das Faculdades

t filiadas, de conformidade. com o artigo 260 da Constituição
I da U.C.E., para a reunião do CONSELHO DE REPRESEN-

I
TANTES, que será realizada dia 30 do corrente, sexta-feira,
às 20 heras, na sede secial, com a seguinte ordem do dia:

1. Marcação das sessões ordinárias.
2. Posse de suplentes de Conselheiros.
3. Posse de membros eleitos para a Diretoria Execu
tiva,

4. Substituição provísóría dos Conselheiros ausentes
por motivo de férias,

5. Funcionamento da Faculdade de Filosofia de S_
Catarina.

6. Outros assuntos.
Sede da União Catarinense de Estudantes
Florianopolis, em 27 de junho de 1950.
Eugênio Doin Vieü-a - presidente do Conselho de Representantes .

_._--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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}O DE JULHO - DIA DO B. C. G. - DIRETORES DE MATERNIDADES E HOSPITAIS. ADOTEM EM SUAS MATERNIDADES E HOSPITAIS A PREMUNI'ÇÃO DO
RICEM-NASCIDO PELO B. C. G. COMO MEDIDA DE ROTINA. ESSA MEDIDA É- BÁSICA NO- COMBATE À TUBERCULOSE. -- "

SÁBADO, DIA IoDE JULHO - GRANDIOSA SOIRÉE NO COQUEIROS PRAIA CLUBE, EM COMEMORAÇÃO AO vn ANIVERSÁRIO DE SUA FUNDAÇÃO - A DI

RETO��A DO COQUEIROS PRAI� CL�BE SOLICITA0 COMPARECIMENTO DE TODOS OS ASSOCL�DOS F EXMAS. FAMíLIAS - APRESENTAÇÃO DA APRIMO
RADA ORQUESTRA DE BOLSO r: oNIBUS ESPECIAl A PAR!IR DAS 20 HORAS, PARA CONDUÇÃO E RlEGRESSO DOS ASSOCiADOS E EXMAS. FAMíLIAS -
PONTO DE PARTIDA: EM FRENTE A GUARDA-MOrrI!\ DA ALFANDEGA - CONVITES ESPECIAIS PARA os socos, COM O SR. ALEXANDRE EVANGELISTA:

Imóveis .,ára- moradia dos civis força d� expallsao iA Standard gastará em Itajaí cerca
d! c��p���aO de Educacão de

I de sete milhões de cruzeiros-,

ex-combatentes Adultos, em boa hora em;reendi- ITAJAT,28 (R) - Dentro de ]

"Art. 10 _ Os Institutos de pre- ,Uva dos lotes, desde que seja
da .p,el'� Ministério da Educação, poucos dias a Standard Oil, a gran, Itajai, aportarão, periodicamente.

vidência social; e as caixas econô. observado o dispost no item an-I encontrou a melhor acolhida em de Q,(ganização norte-americana em Itajai navios.tanques petrolel

mícas federais ��nilllciarão, na me, Lerior ; c) fornecimento, gratuito'
todos os setore� nacio�ais, Não ]hE que explora o ramo do petróleo, e ros, movimentando, ainda mais o

d ida das suas possibilidades, a no primeiro ano, e pelo. cust nos falt�ram, todavia opositores sistc- mais conhecida pela abreviatura nosso porto.

nq�lisição ou a

,�>?n.'S,trução de imó

I
dois anos subãêquentes, d� se, l1Iat�cos, ?ne:, reconh�ce�do embora ESSO, dará inicio em nossa cidade Alem de se tratar de uma boa.

veis para morádía.. dos civis ex- mentes e instrumentos de traha.
o alto espn ito patr iotico que a

a uma giganjesca obra, na qual noticia, acresce, outrossim, que ter,

combatentes, contribuintes daque, I lho necessários ao beneficiamento
formava, uegavamIhe a nportuní irá dispcfltíél' cerca de sete milhões minadas as instalações da Standar-d

Ias i?st�t�içõe,s,. que não sejam da terra: d) íina nciament.: pelo"
dade �u me�mo qu�lquer, merit�,

ttr-crúzeil'os. a gasolina e outros produtos ns

-Pl'OprIetapo�, ou se (orem faleci órgãos próprios, a longo') prazos I um?,vez que e o ,pr_ecJso cuidar, pr-i- ,É ��le lendo adquirido u,ma g�an- SO baixarão de preço, prevendo-se

-dos ,de' suas víuvas e filhos m o' r baix d
meu-o, da edu.caçao das criancas de area de terras em Cordeíros, que a gasolina não irá custar mais

, . _ e- � JU os aIXOS, e casas para lUO' A' '

"', , ' . , . , ,

nores , ,'" radas loc I' d '6
.

1. I
ver dade, todavia, é que nunca SQ

l localidade vizinha da Cidade, a .de Cr$ 1,80 o Iitro. Isto forçará, é
..

_
, a rza as nos PI, prros 'I, •

,
'

_ ,!. <
' ,., , , , ' ,

,PaiTagrafcí único. .---', O Departa, I tes aos seus proprietãríos: e) pa, �!llIS OPOI_ a educaçã., das crranoas- ql,lcL_l margera o RIO ltajal-}�ç,U, Ira inegável, ,que outras empesas. te-
mento Nacíonar de Previdência zament mens I I . l ". educação do. s adultos nem S6

alI III.stalar um grande deposito de: nham de instalar os seus depos.Itos
•..

'
-

' :oe O a (e umCl [jll'O" des .' d
'

1', ,'J
"

,

E .' ,

SOCIal c o Conselho Super-ior da" de manute ç;" ", 't"·
SCUl ou e uma para atender a gaso ma, quer ozene, o eo, etc, a- e. tu Itajai..

< segundo estamos Iuf'or.,
,. <" Ln dO ner caDI a, no. . .

'

"Caixas Econômicas Federais pr-imeiro n d
-

.:. I I
outra. A, inf'ancla continuou e cm. Jirn.de atender uma vasta zona do mados, a Shell, bem como a 'I'exa.,

'mais órgãos' compatentes regUlae I Le LI'lua vae °Obe oct.dlpaç'"o[.' I) tO, timra I.nerec-pnd'O as mes�ns ateu
- nosso-Estadc, Concluâda essa obr-a co.i.estão estudando, desde _já, as

,
,

'
.

'

, z serva o o L 'SDOS C' -

•
, " ,- ,

rão dentro de quarenta e ci c no item a)' f) e-I
-

d _ bcn
coes, como problema fundamenta) de alLo alcance economico parapossib illdades nesse sentido.

"

'
, " no, ,

' xc usao r), Che·
e pode- ' 1'" " _ "

-dias, n.o que '2 cada um couber ( 'I fICIOS deste artig., dos J'á

conü.m'l
'

"

se a

Irm.
ai sem sombra eb

{!isposlo. neste ar!i�o, observadas
I
plados pelas medidas do) a�'tigo �:����o, :�lep���' aelaC'aé quelse Ide. "enteoarl·o de Blomenau - Sarâ I!m br.�ve'-as seguintes condições : a) ser (I anterior.' E'-' mpan la (; U ti \. ...

.imóvel do valor máximo de Cr$ I Art. 3° - Para preenchimento I �lCaç3l0 d� Adultos.

·mOltl'd
•.

d Ih d I'150,000,00, de acôrdo com as ne. de qualquer emp.-Ê'go nas rflPU�t.;-, 1 uma naç,ao como o Brasil, ond,e e . a a primeira me a a . e poree aDa
'cessidades de moradia e acomo Ijões ,publicas federais, enLdatle2; o, ��?lfabetrsmo e o pauperismo, ra do fundador desla cidade, dr•

.dação do adquirente e sua familia: autárquicas e soe'cclades d.� ('ct".n{, I a�fIxIam grande parte da popula_ BLUMENA'U, 28 - O Circulo Hermann BlumenJau, e no outra

:D) não ser o adquirente pr

..

oprit: mia mis.ta, inclusive os

eX�;'iHl'l'l
çao, � problema da

educ.ação. ' por de Ol'C[uidófilos, Filat.elistas e Nu- as armas do município, Os cunho�

't'. d
. .

,. , d'emals COllll)!exo na-o . d
.

t d t 'ddI" f
ano e Imovel, edifica.do ou não ._mm'ários em geral, terão prüre,

'

-.'. po e seI mlsma as es a CI a e, em co a' la oram gravados e já fOl'am en-

de ':,alor .superior a Cl'$ 3.000,00, ['ência, 'mediante co,nCll.rSJ. em! t.:atad:o de mane�ra esquemática e bO,ração com a ?o,missão dos Fes_ caminhados ii. conhecida firma Por-

c) fmancIamento de 80%; d) pra, igu,aldade de condições, durante I
s mpllsta, Interessando_se pelo teJos' do CentenarIO de Blumenau c:elana Schmü\t S.A., de Rio dio.

z? .n.linil.no
de 20 anos, com pos- .

tiuco anos, ex_combatentes.

I
�dullo, a., Ca��1pan�a obJeti�;a tam I e a Prefeitura

.l\�U�icI,.p,al, ,emitirá,
'r·esto para a cunhagem. Nota_sll

sll)lhdade de resgate da divida Art. 40 _ Em igualdade rle con- üem�a :lla,nça, _P0I uma leI de re- ,dentro em breve, a prunelra me_ grand'ê interesse em torno dessas

em tempo menor e correspondeu ,di.ções� terá\) prejÍ'erôn.ma <JS fi
percussao ,1llevItav,el. Está provado dalha de porcelana no Brasil, em med,alhas, que, ao que consta, sãCJ

tc deduçã.o dos juros; e) possibi_ lhos dos ex-combatentes ()u qLla.1� I
que os paIs analfabetos não se in I homenag.em àquela dala. Essa me- as primeiras lançadas na Améri-

I'd d d
' -

' teressam pela €ducaça-o a'n I
' .

d Ih " d 1 f'
-

S I t d \[
I a.e e. reSClsaQ do contrato p01 do fôr o caso, êstes próp,'j,_;s na ' ,. , I (a 8 a a, que ser a e porce ana os ca ao u, en o apenas a, e,

_

'
,

"

\ maIs ruduuentar de seus f'll t' dOA t d 50 'I' h- 1929 1923 't'd
'comprova;çao de incapacidade fi matricula dos estabeleciment-os "

,
'

I lOS ca,. era o Iam e ro e mI I�ne_ man a, em � <tl emI I oe

l1a�ceira, �U motivo de fôrça de ensino 'público. I ,�esco�h�oenclo o �alor d� lllstru. tros, tendo num dos lados a flgU. semelhantes.
,

.maIOr, medIante o devido ajuste Art. 50 _ Consideram-se cio I �ao, lImItado, dent.lo ,do CIrculo de -
,

d.t -'
leITO cle sua IgnorancIa o pai 1

�
e con as, em que serao levado� VIS ex-combatentes

p.,al'a o.s efei. . '.' ana

O .." ' ..

dI· . d I
A

a. cr.édit.� do aDquirente as impor tos desta Lei: a) o� ,participantes ;�beto__�r��_���T 1ll���;,�!;�te�eIl - IHJ'!l'1n ,� O tA11[�rl!l ,a ;

lanclas Ja pagas e a seu débitu ,:" 1
nao mIlHares, na ]!.I!;B e· da FAH, Está claro. por-:r�, q� _ a__ ..

í
\J OC'JJLt; �é< � ��.M. I'a M-p

.

� � '?
'

,
...

alu�éis, a que estar�a ,lesalm,ents b)
_ ?S t.riP�lantes de

,na�iO.s
H,' panha .em favor dos adultos ,jamai5 nica aos senho.res contribl1i�1tes que o expedIente da �Tes;(:mra

sUJeIto; f) preferencla aos eX-llVIdflllha Me,rcante NaCIOnal q,ue: quis restringir-se ao analfabelr ria da AUandr::ga desta CapI�al, d� segunda, a sexta-feIra, e,da:i

'Combatentes casados e aos dE ten�am partlClpa�o, de maneIra I maior de idade, mesmo porque es_! nove às doze e o.as quatorze as qUInze e mela horas e aos saba

maior nú�ero de. fi:h()s sob. sua efetIva, �e operaçoes de gt:eera.,

\
sa seria uma maneira ingênua dt dos das nove às onze horas.

dep_endêncI<a' economlCa; g-)' 'juros Art. 6 - A presente leI entI a. desconhecer a fôrça de expansão

entI;e 6% e 10%, êstes só quando rá, e�l vigor na data da, sua. p_u. do ensino, que, penetrando numa

rig.oTosam,ente lleCeS'5.'áriOS
ao ar bhcaçao, ,r�v,?gadas as dISposlçoes casa na forma 'elementar de alfa N t ' fiS I)() ,.t l� \1 ., S�au�e!�n:ento, dos. interêsses das em contrarro . betizaç_ão do pai de família, fatal. O ii� � U

tllstI'tmçoes fmancladoras; h) pro- ment,e atingirá a (Jodos os elemen,

va de não �er requerido, 0�1 não tos D,a comunidad:.. Demitiram-se o presidente e o tesoureiro da F.C.D.

e�tar .

requerendo, � adqu�rente I Veja_se, a proposIto, o que reve. Ao que apuramos, solicitaram demissão dos seus cargos de

fmanc�am�nt_o _

para ,Ig�al, fIm 81 la a estatística 'escolar do Estado presidente e tesoureiro da F.C.D. os srs. tenente-coronel Vieira
outra �nstItUl?a,o _de ldenhO� naL�. do Paraná: até 1947, só se watri I

da Rosa e Liberato Carioiü, respectivamente, por motivos que'
rez�; .�) _ prOlblçao, de allen.açao (miavam na 2a série primaria nas

I desconhecemus. Ambos os pedidos foram em carater irrevogá
para �fm� especulatIvos. escolas isoladas, urbanas, ou rurais I vel, devendo a entidade convocar uma reunião de assembléia

�rt. 2
. :-: Aos ex-co�bat�en.tes 20% �os alunos, da ia serIe do ano I geral extraord' .íária para tratar do assunto, L�mentamos pra-

na� beneflc�ados p:lo dISpO�tO no anterIor, r,eduzIda, aSSIm, a esco�' fundamente G úiti_da dos dois destacados esportIstas, de vez qu�

art��o anterIor, serao doados pel�. lal'idade da maiol', par�e dos meni I vinham dando" rnelhor dos s�us esforços com o intuito_ de C,O

Unta:o, em terrenos do seu domI nos a um ano. A sItllaçao melhorou locar o futebol d � �anta CatarIna em plano de destaque no ce

nio, .ou por ela adquiridos para no ano seguinte ,e, em 1949, já s,' nario espol tive: at'L Nação., , '

'

tal fIm, lotes de terra par,a lavou. matriculavam na 2a s-rie 34% d03 '- ), - - J ",_ I'l'ôtestou o Atlético

1'a ou criação de área não supe- alunos da ia sehe, A que atribuir j . Todos deh:n, ui�l' nótado a ausencia dos players Caréca 6'

rior a. 20 hec�ar.es. , .

tal modificação? As autoridade� I Waldll'; no �(;gü ,:; domingo, Os-dois ótimos def�nsores do At.lé
Paragrafo umco _ O MlllISlé· escolares do Paraná não duvidarRI'1 ,Mco foram SUSDi'L�GS pelo T.J.D. na tarde de sabado, como ill,

Tio da Agricultura, por inl crmj. em ver, nesse índice, uma influên, cursos no �d '0., ": ..18 do Codigo Brasileiro de Futebol. Agora a�

dio da Divisão de Terms e Colo.. :)ia da Campanha de Educação de que solibemos, a diretoria do Atlético enviou um ofício ao T.J?
nização, dentro de 60 dias, a cou I Adultos que dá aos pais os ele- protestando contra tal decisão, pois sentiu-se bastante preJUi

lar da publicação desta, Lpi., baj. melltos para melhor' compre,eude dicado O clube tricolor do Estreito.
'xará os regula.mentos necessários rem o val'or da e.scola. - Figueirense x Paula Ramos

ii sua execução, em que serão (ih Ês!,es numeros falam por si. É "0 Campeonato Citadino da Divisão de pro�i�sionais conti.
'servadas as seguintf\s condições. Agentes: Comerci'o &. Tril'llS- �dllcando os adultos que haverá I miará' na tarde do próximo -domIngo com o prellO ent�e o1!'t
fundamentais: a) comprOllllss� I porles C, Ramos S. A. 'lplhores condições para a educa. I gu�irense e o �aula Ramos:_Trata-se de uma bO� J?a:tlda qUI!

'formal escrito de morada eletiva Rua João Pinto, 9,-Caixa �ão das crianças. por certo levara grande legmo de torcedores ao e;:;tadlO da rua,

'nos lotes doados e de beneficia. Postal,220.-Florianóp lís - ---
--,-, - Bocaiuva,

'�l::;�o r:g����Çã��s co:;�:':��s f�:l� L����bU��oÁ�êo��rl:S ���- Missa esp �ci 11 fse o A SLimu '=; Oil compa�;��i�;:Zi1 vem de presentear-no�
,caso; b) concess;\o, gratuita, clt

I
Caixa Postal,12 menda fl l1ardtaal com um i' !',/tante e momentoso folheto sôbre a Co�a �{

titulo definitivo de propriedade, Florianópolis 'U v Mundo, 1'. ',t,ermédio do sr. Jorge Abdalla, veterano fUClOna

após (lois a.nos de ocupaçÊÍ.o efe, ,., , ,.....
(V o�Hman rio daqu,:- importante organização:

,�

.:Ti I -, '" Quanto renderam os CInco encontros

G ., D 1í:""' C I M E T N?VA YORK, 28 cy. A.) - \) 0 iI co primeiros encontros em disputa da Copa do Mun

A. R A k r'.... --'f N O CQrdeal Sl)cllman, arcebiSpo de �?- do, \ -.do informação do Rio, renderam Cr$ 5.873.747,00.

A Comissão Centi.al 11, c :rJ.l, da dos preparativos nara 8
va York em carta ,pas�o1'al pe�m asr-.'" uLstribuidos: Brasil x Mexico, no Rio - Cr$ 2,565,000,00;

'Páscoa dos Funcio.J1á1'l'-'s
o"� 'o.' ,)8, Yl�ste Estado, realizad·a a U; I' ao� sacerdotes das 19reJa� !lOVdlflr-i IH·,'?. X Suécia, em São Paulo

--o
Cr$ lA33,550,oo; Ingl�terra }I,

do cOI'rent.e VL'l' r1
' "",,. r.- , ," Qpl1hores Chefe'� da'" RPl",cr+i qumas que rezem n� prOXlmo d:)- i r" 'J no Rio - Cr$ 1//I3,19'io')' 't<�8nR.ntJa x Estados Umdos em

, v #_ ..... 5-... � _, ,_l) �'-'_ U i.) \o._. ...... c.a". v_ •

1t, , .1. �

,ções Públicas

est.adU.:>:." ..

' ,�L.l1cipaiS e federais e seus dístincO\

I·
,'�ijl�" n,i.ss.a ,espec.ia.l _em mit'T'.-'. 'l/Lba - Cr$ 47:1,000,00, e Iugoslávia x Suiça, em Belo ROr!

,auxiliares a valios.:i. :' ',c )éração que prestaram ao grande cer ç�o "�a lllfelIz popu1aç�? cú:,'caIH1 ::- ��,' "_,'"10,00.. .

tame religioso, acoi::''21do com gentileza o convite para partici
Lao bl::"�I�e�_t,��,�:�:.�:.:...:,=-... , .... ,,: �r;6\..s de hOJe pelo,MundIal -

•

'parem dessa Sig�ific.ativ� par�da de Fé, que, por isso mesmo I CASA MISCELhí';rE,;_ -llli<êt
• �.1peDna�o.lVlun�Ial doe Fute�o�stao mar

,alcançou excepclOnal bnlhantIsmo. ,buid"fl) do!! Rfdbí! r.<, 0. '. ,,:ide os segumtes Jogos: No RlO ESI?anha
Pela C0ll1issão, I ,.:-::or; V�ll1il' "I ?"!)t"C"'.' � ,t)a -- 61��cia x ParaguaI; Em Belo HonzontG!

João Alcantara da Cunha - Diretor Regional t�ue Cr.r::;;;ell;'�,:-;- _é obstados Umdos .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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S/A I i c�!,�!�! n""M���,!, q",�!!�d!�"t
I tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que são basea-

dos nos resulLados da extração da referida loteria não estão

I
sendo realizados. .

Entretanto logo que volte a mesma loteria a funcionar,

realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi

quem em dia.

1ransp,ort.e. Aé.reos C.atarinense

RORARIOS:
�s Segundas, Quartas e Sextas-Feiras para Lajes e Porto Alegre.
As Terças, Quintas e Sábados para Joinville, Paranaguá, Curitiba

Santos e Rio de Janeíro.
Pas s agans e encomendas com os � gentes:

FIUZA LIMA & IRMÃOS
Rua Conselheiro Mafra, :i5.-Tel. 1365

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

Uma
Séde': FLORINÓPQLI'i

crqanizlição genuinamente ceterinsuse
Santa Catarina.

para sarv.r

J. MOREIRA & CIA.

CONCESSIONÁRIOS

JUIZO DE DIREITO DÂ CO·
lIARCA DE TlJUCAS

o Doutor Clovis Ayres Gama,
Juiz de Direilo ela Comarca de Ti,

'jnaas, do Eslado de Santa CatarL

na, na forma da lei etc.
FAZ SABER

O PRECEITO DO DIA aos que o presente edital vi-

ALIM.EN'rOS CONS'J.'HGTORES rem ,0tI dele conhecimento t ive

O organismo humano é uma rem, expedida nos autos de ar'

máquina que trabalha sem cessar. rolamento dos bens que ficaram

Mesmo em repouso ou durante o por falecimento- ele Bento José Fer;

sono, está funcionando e, portan reíra, que se .processa perante ês

to, gastando-se. Daí a neCf>SSida-1
te Juizo e carLório dio escrivão

d e de compensar êssc desgaste, que êstc subscreve que, atendeu,

dando-lhe elementos para reparar
do ao que dos autos consta, por' dcs-

as perdas. pacho proferido aos 22 de junho
Inclua sempl'e em suas re-

(�e 1\150, auí or izou a venda em

f1f?ições ('aTnes, peixes, queijo,;
hasta ,Pl�J)lica, dos imóveis abai�

ovos,. leite, legumes e [rutas, I
xo clescr.tto�, com suas respcctí Visão maior e' mais perfhit.

para asseçurar (/,0 orçanis-mo ,",:s. r.vallações, pel:tencente ao cs
'(iue a de um bom blOÓCl'llc

a reporaçiio das perdas conii- pOlI_o ele BenLo Jo�e .Ferrelra, qU2 alcança quem tem a6!lda
mias. _ SNES. sera levado a pu�hco pregão �8 iostrucão.

venda e ai-rematação a quem mais B) o I livros sobre todo. o.
dei" e maior lanço oferecer, aCi-1

' I

assuntos:
ma da respectiva avaliação, pe!o L1VRARIA ROSA

I J,)01'leirO
dos �udilórios ou que.u I Rua Deodoro, 33 - Florianópc! S

Sl1aS vexes fizer, no dia 10 de!I agosto 11· vindouro, ás 10 horas,.
. _ . . . . . .' - - , , - , . - - - - .,

I no ]o0al em que se realizam as

I
vendas em hasta pública deterrní-

I nadas por êsle Juizo, á porta eh
edifício da Prefeitura Municipal.
Descr-ição e avali Reão dos imóveis

que serão levados á praça: "'1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 'Cm terreno, sito em Itinga, conl

Maouina de 19� metros de fre�te e 415,80' �E·

eSCt'eVfer
--

--..;:.. __
lOS de :undosue _

a area de �:��::
Vende_se por preço de ocasião �e Marcelino. Antônio .:la Silva ,�

urna maquina REMINGTON _ car
undos em ditas de João Francis--

d T
co, extrema ,a Leste com

J
ditas queeo gran e. ralar nesta redação. I l<1I11Mm foram de Marcelino Anto

nio da Sil"a e a Oeste cc.n Vicen
te Correia, avaliad., por (,1'$ ••..

1.1100,00_ 2) Um t?I':'<'iJ.' sito em

Il.inga, com 160,5 ii1(,!1'''; dE' 1'1'81
te e 330 ditos de fu:1<L, l' a-área
de 52,998 1\1. q.; f'azeudo frentés
em terras de POJi.Cd' P') Felíci'o:
fundos em ditas LI,! João Silvano:
exlrcma a Lcste

'

com herdeiros de
Jacinto :.vIal'«eíino·e -a Oeste (;'111,

o espólio 'avalindo 'pISi'- C1 $ .. .,

1.100,00- J) Gm ter r.-no. sito Cril

Iting'a, com 105,(i mp,"Os de fren
te e 358,00 di los de l'U;ldos e ôl

área ele 37.8G8 m. :'.; !"azendo

I 1'rel:te em' �erl'as de he1'(1,3i':os de
Jose André. dos Santos e fundos

I
com Manoel Custódio dOs Santos;
extrema a Leste,com Maria Rosa ile •••.••••

Jesus e a Oeste eom -a espó'
••• �.. •••• ••.. . ...• �

lio, ·avaliado POI'. Cr$ 800,00. 4)
Um terreno, sito em ltinga, cor}
92,90 metros. 'ele' fl·e!Üe. e 356,1ÍÜ
dilos dr fundos e a área de

I
32.,860 ll1. c�.; _ fa7;el�do frentes em

tern:.s de herdeiros de.. José l\fa
noel dos SanLos e fundos com Ma'
noel Cuslódio, avaliado por Cr$ ...
700,00.;' E, para que ehegue ae

conhecimento dos inleressados ('

ni!1g�Uelll possa alegar ignorância,
_

mandoll expedir o presente edi
tal que será afixado na sede dêste
Juizo no lugar do costume e, pliI"
copia, publicado uma (1) vez no

jornal "O Estado". Dado passado
nesta cidade de Tijucas, aos "in te
e dois dia;:; cio mês de junho do
ano dI" mil novecentos e cincoenta.
Eu, Gercy dOR Anjos, Escrivão o

dalilogTafei, conferi e subscr�vi.,
(a) Clovis Aires ela Clam({, JuL� UE'
Direi to. Está conforme o Qt·igi 'lal,
sô11l'e ;> qual me re�orto e dou fé.
Da ta supra-
o Escrivão 6:el'cy dos /wjos

Opera Douglas

I Edital de pra.ça cciJ?-l o prazo
. de trinta dias

com aviões

Regula os efeitos
do casamento

. .

CIVIS

relig'io�o
LEI N. 1.110, DE 23 DE MAIO DE 1950

Regula o reconhecimento dos efeitos eívís ao

casamento religioso
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 10 - O casamento religioso equivalerá ao civil, se observadas as prescrições

desta lei (Constituição Federal, art. 163, §§ l0 e 2°),
Habilitação prévia

Art. 20 _ Terminada a habilitação para o casamento perante o oficial do re

gistro civll (Código Civil, artigos 180 a 182 e seu parágraro) é facultado aos nuben

.tes, para se casarem perante a autoridade civil ou mrn.st.ro religioso, requerer &.

certidão de que estão habilitados, na forma da lei civiJ deixando-a. onrtgatõriamen-
te, em poder ela autoridade celebrante, para ser arquivada.

'

Art. 30 - Dentro nos três meses, imediatos à entrega da certidão, a que' se re

:fere o artigo anterior (Código Civil, art. J81, § 1°), o celebrante do casamento reli
gioso ou qualquer interessado poderá requerer a sua inscrição, no reg istro público.

§ 10 _ A prova cio ato do casamento religioso, subscrita pelo celebrante, contera
os requisitos constantes dos incisos do art. 81, do decreto número 4_857, de 9 de 'no
vembro de 1939 exceto o de número 5 (Lei dos registros públicos).

§ 20 _ O oficial do registro civil anotará a entrada no prazo cio requerimento
e, dentro em vint.e e quatro hora.i, fará a inscrição.

Hallilitação posterlor
Art. 40 - Os casamentos rel igtosos, celebrados se111 a prévia habilitação perante

o oficial do registro público. anteriores ou posteriores à presente lei, poderão ser

inscritos, desde que apresentados pelos nubentes, com o requerimento de inscrição,
a prova cio ato religioso e os documentos exigidos pelo art. 180, do Código Civil.

Parágrafo único - Se a certidão do ato do casamento religioso não contiver
os requisitos constantes dos incisos do art. 81, do decreto n. 4.857. de 9 de novembro
de 1939, exceto o de número 5 (Lei dos registros púbücosj , os requerentes deverão
suprir os que faltarem.

.

Art. 50 - Processada a habilitação dos requerentes e publicados Os editais, na

iorma do disposto no Código Civil, o oficial do registro certificará que está findo
o processo de habilitação, sem nada que impeça o reg istro.çdo casamento religioso já
realizado_

Art. 60 - No mesmo dia, o juiz ordenará a inscrição do casamento relig.ioso, de
acórdo com a prova do ato religioso e os dados constantes do processo. tendo em

v;stE- o disposto no art. 8�. do decreto n. 4.857, ele 9 de novembro ele 1939 (Lei dos

registros públicos).
-.. Disposições finais
Art. 70 _ A Inscr.ição produzirá os efeitos jurídicos a "ontar do momento da

cJêbi:ação do casamento.
Art. 80 _ A inscrição no Registro Civil i-cvahda os atos' praticados com omissão

de qualquer elas formalidaeles exigidas, ressalvado o disposto nos artigos 207 e 209,
• do Código CiviL

cw_ • •

• go__ As aç�::"'j1?trJa in1l_aliçlar .efei1;?S_ciVJ:> q�. casamento .reliaiona ...... _1 -.__

.�
'.

......-<>:"��J'Jbcu,j'�..,_....L!l...7gL\,.,gj;",Y1çl$�s aj).�
centrar o. I

Rio ele Janeiro, 23 de maio de 1950; 129° da Independência e 620 da República,
EURICO G, DUTRA
Honório Monteiro

(Publicada no "Diário OficiaI", ela União, de 27-5-1950)_
----

'G. 8 .. Cal�eira �e An�rada
Exclusivista «RENNER»

PRINCIPA IS 4RTIGOS

R C I d Atençãooupas- a ça os VENDE-SE um lote de ter-
ra à Avenida Mauro Ramos,

feltros-Maqul·nas próximo ao Largo General
Ozorio. Ver e tratar éom 0

sr, Manoel Fiuza Lima, na

d
-

t
Firma Fiúza Lima Irmãos &

e CDS uras Cia. Ltda. à Rua Conselheiro
.

. Mafra, 35. Florianópolis.

L· R·ENNER I TINTAS PARA IMP,RESSÁO.

Ola
.

.
-

c

V;;dOe�-�R_'-
Tenente Silveira,
Florianópolis

Rua

I GARAPERIA. I

Com motor eletrico de!HP I
VENDE·SE I

I
Tratar doesta redação com

I'o Sr. Domingos ou em Itajaí
com o Sr. Luiz N@ceti.

29 com bom terreno.
Rua 3 de Maio no

Uma casa

situada na

Estreito,
A tratar na mesma

Bom binóculo
SriU!�e visã.

Quando ..Iguém.. tal_ &._
lherro da i1w;traçlLo a.-cima.. CIÍ81"e..,...
lhe. em amável gesto. ""...m câl.ioe do
8"""leote aperitavo KNOT. lmn�
"" v. Sia, de a.crescentar.I\o ag"1'1ld.
ce • gentil.,.... ESíEE' TAff.
GF"1 O NEY -APEI7JTfV(J

. �'f'iRElJ/!.ETlI/ .'

jfiltl:;�t�IJ,
, lI/"I PIN)[)QTO /)JJ ,fnOTfA.llib.,con. f.U6V1i0l
,____:_IiT.t..dAI

.

Sala de Jantar'
Vende-se uma finissima sala;
de jantar, em perfeito estado
d� conservão, por preço mo
dICO. Ver e tratar á rua Sete
de Setembro. - Edifício Cruz
� Souza, apartamento, 101.

CASAS • TIIlRBJIIN08
Posme V. S. C88U OU terr_ MN

'ender?
Não encontra comprador'
Entregue ao Eacrltórto

... L. Alves_
Rua Deodoro a.

• Oi

VENDE-SE
DoIS locom6vels, 150 cavalos. alta II

baixa. Ma-rca "WOLFF". Alemã, ano fa
brIcação 1920 com bomba, condensador;.
"3por su.per-aquecldo_ Estado de no'\l'O.
Idem dois geradores, alternado 2800
"olt�. 50 ciclos. marca "SIMENS". 280G'
"olts próprio corrente longa distânCia.
,m perfeito estado_ Qutllquer IIiformaçl!o

,
T"'B"'><�A 24 ele Mala' 18, - Itajal - San.

1 ta Catarina. ;
J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Agradeci,mealo a (O ESTADO)>. I expressiva humenagem ao Cmdte. Rafael Le-lltú�·
Do sr . .João Alcântara da cunha" tado, realizada á 18 do- .eoreente, d S ns t t t

.

I��:���o:i�:��: d�:ta���Te���el:eJl��� ��:�I (;tl��a�e��t�t�lt�al�OeS;�çã:oo�::s: .

OS ao os, an e,-on em, nes a caplta
o seguinte agredccimento: cr nce ituado JOHNAL prestou com 1:.eahz0l1·se,. ,��lt�-O]�t[,l1l, às 20

I ,fiZf'l'a, deY�a, antes de nada m�is, I
no Comandante ·.lIa Bàte -Aej

"IJmo. Sr. Diretor de "O Es tanta gentileza, divulgan-L, as di- horas, no �lla .1�nJS CILlL�,.a 110- a coopcraçao do p�vo e do gover, que, grata .record;:�ão hcLd�'1) "

tado". versas' notas de propaganda, ref'e �e�lagen� ao distinto paLnelo Ca- no de Santa Catarina. xar-, 'sem dúvida, aqurles Ql . �.l,
rentes ao grande certame relígícso, pitão AVIador Rafael Leucádio tios S.s., em palavras repassadas de tiverem no Lira Tcnis Club:t �

A Comissão Central íncumbída concorrendo, assim, para o l1UIÍOl ::i.antos, comandante da Base Aérea, emoção, também agradeceu a oon- Fez·se· representar o Pl'('J.
.'

.

dos preparativos para a Páscoa dos' brilhantismo ela solenidade. promovida por amigos e admira- l'ol'!.ant'C manifestação .d-e cslirna R. da Nova

Funcionários Públicos, neste Es .Atenciosas saudações." dores do brilhante uticial da nos' I.' de aprêço d�, nossa sociedade, frÍ- O deputado Xun es Varelr '

•••••••••••__ _......... su Fôrç-a Aérea, ])01' motivo ele san d o, no final elo seu improviso, beu (J seguinte telegrama l

sua mudcuça para a Cap i í

al da que na Capital da República esta- Oscar Rcnrigues da Nova, p:
República, onde vai exercer, a da às ordens cios que necessitas; lo de Joaçaba :

convite, as elevadas funções de "em dos seus préstimos. Pro lon- "De Joaçaba - 27
Secretár-io do Ministro da Aero- gadas palmas se fi;·.i!ram ouvir I . Ragu prezado amigo rcpr
náutica. quiITído o homenageado encerrou tar-rnc justa homcnagnm J]ossô'
À expressiva homenagem, que

sua oração. i mum arnig., Comandanle H�rll
eonstou de um jan lur, s'e solida,

Sob ambiente de efusiva cordia,
.

Leocád io apl'esentandoJbc ta
_____ rizarum os segu intes senhores:

lidade, após alguns instantes," bém cumprhncntos lj(i�'() .To,i'!a
Dr. Ade rbal R. da Silva, Governa,

tet-minava a homeBagem a.o d ig., Abraço-. Oscar da Nova, Prqi'
dor (lu Estado; Des. urbano Miillel

--......---_............__._J'o.-.___... ......,._.._...... -_-_....- ...................__.._.._..................

O improviso do [nm.. Jau Guedes ;��::�a�)r1���������ted�:����1�;��1 :o� Quarenta de. professora·ri.
d F C·

di-é, Comandante do 5° Distrilo

I
- _

a n nS l
a onseca na eavenéão do PSD 1\aval; Dr. Leoberto Leal, Secre- Com]Jletal'á. �n�anhii quarentá

, tário tl.a Viação e Obras Públicas" anos de ruagtstét-io a pruf'essora
Discurso proferido de improviso ra d·esellll)enllal'_lne desta l'IICUIU-

' uorrnall ·ta i J li t 'J' C'
, I, Cap •.{ (' Pl inio 1� 1" C'

u S n. uneta OITf'S ,on

J' r t J' G I
. m , r , (ti 'Ollseca a

.

-

_

pe o jorna IS a au uer es da Fon , bência conforme as fôrças mo per- bral, capitão 'elos Portos do ESl; calves, que exerce atualmenle o

seca, na Convenção do Partido So mitirern f
'

- I di l I (' E
.
,e o aço C0111 ernoçao, nas do; Cap. C: Paulo Fonseca, Ch.efe cargo (e I1'·e ora (o .nupo <'sco-

cial Democrático, apanhado pelo cál idas inflexões de minha voz pm-, do l,t. M. do 50 Dis h-ito Naval, CeI.
lar Modelo "Dias Vélho".

Serviço de Taquigrafia ela Assem- fd' .

é1 aria, voz que
..a� dedica- Lara TUbas, Comandante da POlI' Depois de haver exercido varí,

bléia Legislativa do Estado. "10 e b di
A • _.--

;-,.._,-.,i o e lenma aos pnIN;ipios cia MilitaI"; Deputado Paulo Fon....

·' as COmissões de imj)ol'tâncl[t, d.

I
que nos norteiam - nada mais. t D

.

J I' tI' 1939 I o'es,

e�utaclo.
Antonio Carl.os 1(on_j

,LI I�.
a OI,

en.l'
" nomeaI fi l-

O SR. JÁü ({VEDES DA FO)lSE_ :Niío irei fazer análise da atua- der ReIS, ])ep. Nunes Ya1-eht;--.:fmlT I etol a daquele_ ·estabeleclmento de
CA - EXl1lo. S1". DI.'. :\erell Ramos,. ç50 das nossas bancadas, assim 11" A

•

I l' h
.

E
" ,"�rmando Calil, Dep. 'José BoabaiCf; ensll1ü, one e, a e .0Je, com reco·

<'xmo. Sr. Governador do Estado, I' esfera federal, como no plano do O I
.

I P-

ep. OS\'aldo B. Viana, Dep. n leCIC a f:uml)·elencia e zêlo ini-
srs. Represenlantes de Par lidos Estado, Mas, curnpl··e dizer es'a r I I, • ;:iaulo Ramos, Sr. Pantaleão Atana gua ave, presla à il18trução cata'
Politicas, minhas senhoras, meus ::;audação se impunha áCJueles Cjlle sio, '\Tereaclor OSllY Ortiga, Oscar rinens·e reI:e"'anles serviços.

.

senhores, meus corr'eligionários. I_ão aHo e tão dignamente têm s�' O jLO ela :'Io\'a, Prefeito ele Joa�aJ)a; Gap. Depar amento de Educac;50
�em é que vos diga, e com sin- bido llOnral' o nome de Santa Cala_ Jaldir F, da Silv'.a, Cap, Av. Nel vai enviar-lhe express.i\a mcnsa' I'cerIdade o faço, que par·ecerá te- rina, servindo com devotamenf.,) ','1:) san Carpes, Cap..Fortunato GomÍ_ gemo E as pl"ofe'ssOl'as do estahele- :

m.eridade. falar ao improviso

em-I'
Brasil. (Muito úem. p.almas).. IDI'

d
n10, . r. Carlos Gomes de Olivei�. cimento que dirige mand,am rezar, I

pos os . lscur·sos que arrancaram, Basta, no setor ·estadual, ter de 1 1 I
'

d t d ra.,· }l'. Te mo. Ribeiro, Major Jo amanlJ5, às 8 horas, missa em aç50 '.'es a gran e ·e apoteótica Assem_ sob as vistas a Constituição caLarl'-
.

se Augusto de l"aria, Fernando de graças na Catedral Metropoli_!bléIa, aplausos ainda ressoantes nense, feita eom os valores da Pro'
'

neste recinto'. Mas a elele2'aç'50
. . Farias, Dr. Abelardo da Silva Go·· [�ll1a. I

� vlncla, muços e velhos - mas que mes, Procurador Geral da Hepú_ _
_

,que rec,ebi, através de nosso Ol1e: ,\ obra escorreit:a, quer quanto ao blica, Dr. Carlos Ll1Z, Sr. Nelson VI" I t dfe, meu eldero companheiro de in- aspecto juridieo, quer d-o ponto de :\'unes, Sr, Osny Melo, Tet. Nero- O en a cena e sangue em
fância - Celso Ramos, - fez-me I l"isla sintático-estilístico. cy Neves, Jornalista Zedar Perfei_ h.

I

pensar que nela tenha havido ape_ )Ia esfel'a fedeul, em cabendo a to ela Silva, Major: João Alcânta- pin elros, município de lia," a.ín�s a si�cf'.l·a amizade nascida .�em t�ste Estado, pelo critério da pro_ ra da Cunha, Dir. Reg. do Dep.cIrcullstanClaS que ser\'Íl'am a Rui {lorclonalidade t
' ITAJ.A.. t, 28 (do corr.espondente) I gido a Don'al, que caiu pI·"

..

' ..

.., apenas. res repr,e_ C. Telegrafas, '].'en. Walter Cabre_ V
'para dIzer o que é a Pátria, por- 'sentantes na mais alta Ca'Il1ara D

eflÍlcou-se na ulÍlma, qllart'1-' 11 ch50. Os filhos cio ferido,. Ji"'
, ra, r. Tito Livio Job, Tet. Luiz f'

.

I Ique afirmava ·que a Patria é a flor nosso ·eminente Chefe, me"1 el111'I]el1-
eira, na oca idade de Espinild-' g'ando lIL1e o seu pai flll'a ass!

L Carlos cio Amaral, Ten. Eduardo ' • Iqnc, Plll criança, colhiamos de ca- te Chefe ."" R l'OS, nes.e Municipio, uma violenta sinado, investiram contra Celest
,

.
- j,ereu amos (1luilo Baslos, Ten. Barbosa Lima Tenminllo para a escola. (J1uito bem. bem. Palmos L illlDondo sua /)e1'=

,-_'_'-"- =� c.'
, cena de sangue, originada ue maLando-o com 13 IaCoadas. (hl\ll\

-l!.n.lUZilS). E ,el:I, 'aO J'nerr :r<lTl.1Ucr," lfana·arre, Sl.lá""'--nlltllr3, �ua. . arma' 01'. Heilor J!·errar!, "'Ur. Henriquê v 1tt1..rse 'EC ll1e1,uS

1rs-Jliiii"TJ'r()
110 l'iJsfiJ. ,e '<Js "el�

minha Pátria, aos meus amigos, ção moral, sua incontesle alltol'ida_ Ilupp Jor., Dep. \Valdemar Rupp, I sim: filhos Va'lelltllll e? MarcWo,
nada tenho para oferecer, nada te� de, onde quer que atue (mnito Gerson Bosco, Preso Assoc1ação dos Acompanhada. do dr. \Nilf[,l'do bem levemente feridos, foram
nho pal'a ela!', a u50 ser êsle cora� bem; palmas), abriu vaga para Ex_Combatentes, CeI. Paulo Vieira Curr1in, advogado do sr.1 Cdc�" pitalizados, estando lodos fÓl'a

ção, qu� é quem fala nesle

11I0men-1l11ais
um correlig'ionário, porque, da Rosa, CmL do 14° B. O., Mano te Parquer, esteve naquele dia perigo.

to. (Muito bem. Palmas). pelo sufrágio dos s·eus ilustres pá- el Gonçalves, Jorge Daux, Cap. I- em Espinheiros o engenheiro dr. Celeste Parquer deixou viU\'a:
Por isto, e não por jactanciosa ['es, assumiu a Presidência da Ca- van Linhares, Cel. Antenor Mes� Ãlvaro Lobo Filho, que fôra eSco- quatorze filhos na orfanrlade.

pr 0ten";;-LO, :vim

!.,ala.r__)J.,Q�eCinto�
Ba, a Vice'Presidência ela Repúbli_ quít"a, Cap. José Paulo Milanez, lhido pelo exmo. sr. d;. Juiz da aberto inquerito pela Policia.

que a bandeira naclOnal SOb�d'1:)-i �__ (.Muilo bem. Palmos). Darcy Goulart, Jorge Barbato, Comarca para funcionar como pe-

:'a, .esta ba Ild�ira cuja lege.nda nos É jllSTãestarrrãrrifest"ç.ãQ� J1_01�� �ulo Gevaerd Fen'eira, Secretá

r.ito
e procede.

r a d.emar:�ç.�o ju'
md,Ica o rotelro do BraSIl, esta que os nossos r·epresentantes, aqUl l'lÕCla .:- ssO"ci�ão dos Ex.·Comba- dici.osa das terl�as em ]J.tIg-lO. Já

bandejra tão viva e tão vigorosa, como lá, têm um timbre comum - Lentes, Ciel 'rrompowsky Taulois, .'Com o. seu tra])alho ternlinado, es- Suc-fru ti
tão identificada com a alma nacio' I) da lealdade - (muito bem; paI. Ccl. Eloi Mendes, CeI. Ganw, 7\or_ ta\'a111 ambos conversando com

nal, que até se reflete em 110ssa fé, mas), e porque a lealdade, como à berto Rilll, Luiz BatisLOti, Acari Celest.e Parquer e Dorval Marques,
no cálice da consagração. (Muito coesão e 'o eS'pírito de disciplina, é Silva, gerente do Banco Inca; José interessados .na questão, quando, I
bem. Palmas). a l}edra de toque deste Partido, que Elias, V';CtOl' MOl'itz, Julio Gonçal-

sur.gindo
inopinadamente uma

CliS-1Senhores, se é certo estar a liber- tem a orientáJo um homem que, ves e Cap. Rui StockI-er. cllssão entre os questionHlltes,
dade para a vida de um povo cons_ ontem, na mocidade, foi o paladi' Falou, na oportunidade, afere' aquele pnxou o revólver e d,-'s

cienle e livl'e como o sol para a no das liberdades públicas, na pra- cendo o jantar, o deputado Antô- fechou tres Liras, tendo um 'alin

e.x·istênc,ia da terra e da humanida- ,�a pü])lica, na tribuna da imprensa nio Cados Konder Heis, qne, s(lb

de; se é certo que a li'berdade, mí_ e do jlúi, por tôda: á· parte e, hoje, ,aplausos gerais, remellloroL� as O caminhão desp en.cou-se
tes de ser direito, é instinto não' só ,já na tarde da vida mas ·ainda com realizações do homenageado no

peculiar ao homem; se a liberdade. a mesma energia, e com o mesmo Comando da Base Aérea, incen..., abismo
é sobrétudo,' o oxigênió das' demo: brilho, com. os mesmos revérbero� e tivanclo, principalmente, ,entre

cracias (Muito bem), os parlamen- cintilações de um verd;adeiro sol a 'nós, a aviação civil. Enaltec,eu as 2 pe�seas foram mortas e 40 feridas
Los são os pulmões do regime, p-or_ pino; a todos nós inspir'a,. a todos suas qllaIidacles de militar integ-ro,

B. HOrfzoiüe, 28 (V. A.) - Cni bileu de N.
ql'le constituem a opinião publica nós esLimula e a Lo.úos .nós conduz os seus méritos pessoais e os ser�

caminhão rep1€1to de peregrinos to Dentro
organizada (muito bem) dentro da (Muito bem. Palmas proloIlgaclas). viç,os prestados 'ao Estado.

despencou'se num abismo de iDO
fl1'dem jurídica e com .o mais en- Os que forem de razão, hão de co_ Concluindo, o deputado Konder

R
.

t t·
mts. de altura, causando duas

tranhado respeito pelas minorias. migo convir, que estou. dizendo eIS a?en no

I
u qute 'os ca afl'Inten' mortes e ferimentos em 40 pe',so'

Senhores, subido a esta tribuna; uma verdad�. (Muito bem). ses mUlto amen avam o a as

a-'f'
. .

.

.

t
.

E f 1 '1 t ·l'·t as. A"ti vltll11aS regressavam do JU'
que outros já perlus raram, por ., assim, em tendo eito como me mento (O 1 us re nu 1 ar que, em

,

.

____:. ___;� - _

deferente deleg-ação dos Srs. con' foi possível e como me ditou, não pouco tel�po, soube im1Jur-se à "V b f"
-

vencionistas para riela saudar os a inteligência, mas o coraç.ão, saú' simpatia e à admiração de todos.
. antagens a· SU -() IClalS

ilustl'es e preclaJ'os representantes do, em nüme dl1Js Srs. Convencio- Ó sr. Rafael Leocádio dos Santos

gentos da Fil Ali B.(lo nosso Partido nas duas Casas najs, nossas, representações nas, agradeceu 'as palavras com que o

do' Parlamenr () i\'acional e na As- ,d�las.· Casas do Congresso Nacional

I' distinguira,
em nome de todos os.

sembléia LegislaLi\'a do Estado, e na Assembléia Legi�lativa do Es- presentes, o deputado Konder Reis, RIO, 28 (V.A.) - O presidente da República sancionou ..

aqL1i estou, de alma al·evantada, pa� tado. (,Muito bem,·Palmas). salientando, no entanto, Que o que seguinte lei do Congresso Nacional: "Artigo 1° -São extens1'
, vas aos sub-oficiais e sargentos da FAB que como membr�::; �a

tripulações de aéronaveis tenham dado desempenho a mlsSoe
de guerra e sejam possuidores da Cruz de Aviação criada pelo
decreto-lei nO 7.454, de 10 de abril de 1945, va�tagens conced',
das ao pessoal do 1° Grupo de Caça da FAB, que operou no t�í
tro da guerra da Itália, pela lei nO 608 de 10 de janeiro de 194�'

Art. 2° - Serão aplicados 'aos sub-oficiais e sargentos da FA'

possuidores da Cruz de Aviação os dispositivos do decreto n

27:702 ae 19 de janeiro de 1950. Paragrafo unico -o prazo re

ferido no artigo 8° do decreto nO 27.702, já citado será contad.
para os beneficiados pOl' essa lei, a partir da data da sua publ1

. cação.
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o complemento alim.en
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

prir promessa. O desastre se vC,

fiéou lia regresso a Cm'velo na
J

tura do Im1. 104 na Serra do Ci!J1

e
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i
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