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O sr, Presiden�. da B,eDúbllca;'�-8l1f
trlíegrama dirigido 00 �� �'Celsõ
Rdm'os. conDr�tula-3e pelo êXito

da ·Convenvão do PSD
Agradecimentos de S� �xcüt. ao senador

Ivo d'Aquino

O sr. Celso Ramos, digno Pl'esidente da Comis
são Executiva do PSD em Santa Catarina acaba de.
receber de S. Excia. o ,sr.. gal. Gasp�r Dutra, precla- \,l1'0 Presidente da República, o segumte telegrama:'

"Palácio do Catete, Rio, 28 - Apraz-me acu
sar o recebimento de vosso telegrama e agradecer a
comunicação de haver a convençao do PSD dêsse
Estado encerrado os seus trabalhos e aprovado a
candidatura do ilustre dr. Udo Deeke para Governa,
dor de Santa Catarina. Expresso neste nsejo a
minha satisfação pelo êxito dos trabalhos do referi
do conclave e por ter sido saudado, em nome dos
convencionais, pelo: ilustre senador Ivo D'Aquj_no, a
quem acabo, de .enviar os .meus agl'adecimentos
Cordiais saudações".

'

Ano XXXVI I "
I fi. 10.886florlan6polis- - Sábado, , de Julho de 49S0

Presidente d.a 'República agradece ao �res'idente
federação das Industrias de Santa. Catarina

"'Em virtude da recente criação, "Palácio ,do" Catete, Rio, 28

-1
a Federa!,;1iCi das InIJús�r�:\s dêsse

nesta capital, da .Ferler,açfío das Apraz-me acusar o rccehímcnto Estado bem c�n10 li cle ição I') �)Qs,
. ", b

I
"� " se da d irnlor.i a ria novel e:ttda-Indústrias de Santa Catar ina. "o de vosso telegrama e agrauecer a
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Nomeado mlDl5!fO I

. futuro Guvernador
interino do Trabalh6
Rio, 30 (O. E.) - Por decre-.

to de- ontem. o presidente da

República nomeou o sr. Marci
al Dias Pequeno, diretor do De

part'amento Nacional de Indús
tria e Comércio, para exercer

interinamente o cargo de mi

llisl1'o do Tr-abalho. A sua posse

deverá realizar-se- ho] e seguin-
-

do�se a transmissão do cargo.

L o/

.'

Tomnu POSSs O mIo.
inl eri 10 r a Justrca I
Rio, 30 (O. E.) - Nomeado I

ontem pelo presidente da

Repú_j,Nica, para exercer a-s funções
de ministro interino da Justiça,
ontem 'mesmo tomou posse, no

Palácio- do Catate. o sr. Adroal
do' Tourinbo Junqueira Aires,
que era' chefe (lO gabinete dos [srS. Adroaldo Costa e Honório

IMonteiro. As 18 horas teve lu.

gar a transmissão do ca::.g?, I/;0 tendo falado Os 81'S. Hcnórfn l

/' Monteiro e Junqueira Aires.

Dez milhões de dola
res para Portugal
WASHINGTON,· 30 (USIS)

Segundo acaba de ser anuncia
Cio pela Administração da Co
operação Econômica entre as

diversas autorizações do plano
Marshall para 15 países da Eu
rOPa Odidental, inclúsive a Itá
lia, que maio:r qllfllltia recebeu,
Portugal foi contemplado com a

verba de 10 milhões e 817 mil
dólares.

'

Queda de preCIlS' na
Bols8:de valor

, ---0---

LONDHES, 30 (U; P.) - ° g'a.
'[Jin ele britânIco informa que va-

sos ele guerra britânicos, anstra. {'
lianos e neo-zelandeses foram

'l.<01'e1'ecill08' para a defe,3a da Co.
réia 110 Sul. Attlee e ps demais

...7mem bror; d-o Igat�inell� esJliYlel'am
reunidos na residência oficial do Iprimeiro l;ninistro, Downing SLreet f10, uurante duas horas e trinta
minutos, para debater a política f .

da Comunidade Britânica, relati-! l

vamente 3: guerra na Coréia. i

Di;r,-se 'que existe a Possibilida_' •

do do emprôgo d. aviões da RAF
na Corria do Suo

, NOVA YORK, 30 (U. P.) - Os
preyos ,baáxaram aCienttuad,am,l'ule
na :j3ôlsa de Valôres, dtl'runte uma

sessãp ativa. As baixas líquidas de
'tôda 'a lista uIcan�ar,am atr 3 pon
tos, sendo afetadas .ltldas as ses

sões.

J

ru
Se na verdade, não poderia deixar de consti

tuir' c;ndição essencial a um administrador que se

preconizasse à altura da moral soc�al, e da grand�ezaespiritual de um povo, a de ser estntament� hone::;�o,
o sr. Udo Deeke é, como o recomenda o Partido SOCIal

Democrático, o homem indicado para sucessor do. sr.
Aderbal R. da Silva no Govêrno de Santa Catarina.

, As qualidades de ca�áter, que o exalçam .à dígnídade
da confiança do nobre eleitorado catannense! mn
guém lhe põe em dúvida: . sobrepairam a. quaisquer
restrícóes que interêsses subalternos, conjurados na

pretensão de malograr-lhe a lisura do passado, 1�1e
pretendam opor ao nome, em face de um pronuncia-
mento popular.

. ,.

.

.

Aliás mesmo a despeito de dívergêncías de ínte-
rêsse partidário, são os nossos adversários, p�lítiGoS
- fazendo-se também adversários do nosso Ilustre
candidato -::- os que lhe reconhecem, de público e a

..

sério, a "honestidade' inconteste", os atributos de
"homem de trabalho, engenheiro competente, fun
cionário exemplar e cidadão probo". Todavia, e sem

embargo de tão assinaladas virtudes", não �sc�IJarj_.3.
o sr. Udo Deeke, <em matéria em 4ue a sua msuspei
ção ficou patenteada nas próprias palavras que ?e:-
viriam de pedra de escândalo ao� seus gratuitos In�
migas, às incursões da íntríga visando a íncompatí
btlízá-lo para sufrágio dos seus coestaduanos.

Chefe de família exemplar, guardando o príncí- .

pio sagrado de intransigente respeito ao lar, tão vin-
culado ao ideal duma sociedade cristã, .0 sr. Udo
Deeke será uma garantia das instituições morais que,
tradicionalmente, regem a vida de relações da nossa

gente e presidem a tôda a evolução social. do noso
País. A êsse respeito, seriam escusadas as advertên
cias em relação ao honrado candidato do Partido
Social Democrático. O sr. Udo Deeke já governou
Santa Catarina,' como Interventor Federal, enquan-

• to se processariam as eleiç,Jes para o cargo' de Gover
nador, em 1946. De como se portou então repetem os
nossos adversários.; "procurou manter-se alheio à po
lítica extremada, pelo menos às competições eleito
rais, embora soldado das fileiras pessedistas". Aí es
tão os mais lisonjeiros conceitos emitidos com absolu-
ta insuspeição, sôbre a conduta superior do atual
candidato do P.S.D.: o sr. Udo Deeke.

De sorte que, recomendando-o ao sufrágio do es
clarecido eleitorado de Santa Catarina, as fôrças ma
joritárIas do Estado não o fazem infundadamente;
mas, ao contrário, esteiam-se no .passado inatacável
do ilustre engenheiro, a quem a nossa terra já deve
extraordinária soma de servicos em todos os setores
da administração pública e de'quem até mesmo os ad
versários· podem declarar, como o fizeram, que é
"um homem capa:ç; ele sobrepor-se às paixões políti
cas".

Estamos nós, os pessedistas de Santa Catarina,
asse�;urando ao Estado uma continuidade no seu pro
gresso econômico e social, bem como nas instituicões
de que se orgulha a civilização. O sr. Udo Deeke {um
candidato que merece apôio irrestrito de todos os Ca
tarinens€s que amam a sua terra e que prezam as ele

. vadas conquistas democráticas. Lídima expressão de
popularidade, havendo já longamente examinado e
tocado os problemas administrativos, o candidato
do P.S.D. e futuro Governador não é apenas uma pro
messa, porque volta à atividade política a chamado
de seus amigos em atenção a cujos apelos acede ao
sacrifício de sua:s comodidades particulares para no
vamente dedicar-se ao serviço da coletividade barri
ga-verde como já o fez em mais rápida passagem pe:.lo Govêrn0.

Unamo-nos, portanto, em tôrno do nome de Udo
Deeke, um Catarinense probo, um modelar chefe de
família, um administrador capaz e digno da confian
ça de todos os seus coestaduanos!

da

((A's urnas com a

mula .de
COD$agrada Ila

nosso Par·tido» !
. .

'Proclamam os correligionários pessedis-.

tas do Rio das Antas
o sr. Napoleão Poeta de Morais, prestigioso Presidente doDiretoria do PSD do Rio dás _Antas, passou? seguinte telegra..ma ao sr. Celso Ramos, presidente da Conussão Executiva dopartido majoritário: ;

. .

"Rio das Antas, 24 - No momento em que o nosso Partiudo realiza mais uma convenção afim de escQlher o candidatoà presidência do �stado. qu� �rá às urnas .com a já 'consagradaflamula do PSD, este diretório sauda mais uma vez as senho ...
res convenci?nais hipoEecando na pessoa de s. s. e na de nossopreclaro chefe dr. Nereu Ramos os nossos protestos de solida.r�edade ao que for tratado nesse memorável conclave. Sauda-çoes". n

"

Caçador, estáprepa
a . luta e para a vitória

o PSD, em

rado para
De regresso da convenção estadual, o sr. Manoel SiqueiraBelo fala à «A Notícia», de Joinville

.

Joírrvíle, 29 - O jornal ':,A - E �uanto ao eleitorado ali?Noticia, desta cidade, de hoje, - A lUScrição ,de eleitores ne.,�ublica o Scgui�te:
_

,vos em 'C.açador tem sido bas-Em companhía dos srs. Joao tante annnadora e po f"C d D· S" i t· sso a �r-ar aso e mo trívíert, es eve mar ISSO com, autor'd d
."

" 1 a e pOISontem em visita, á, nossa reda- eu pessoalmente J' á en
.

h ,.-

M 1 S'
.

B 1 camln e..çao o s�. anue iqusira e o; algumas centenas de ihscricões.
q.�e :st� de passage�l p;J �OSS�'I De�se modo, Concluiu o sr� SiC!,

l� e', de re,grt�s�o e] onano., qUlr� Belo, esperamos um pleitoPO IS, ou e par lC1pOU (a conven- 'movu:aentado cujas pe
.

- -' rspectlVasçao estadual do PSD. sao fr'ancameute favor .

T b 1·
-

Cd' p
aveis aoa ' e Jao em aça ar cUJ o nosso, artido".

Mll�icipio já administrou por O sr: Si! Ued' "

varlOS anos realizando ali uma 1
.

q la Belo e seus"

/'
compall lelros de v'administração fecunda e cheia lagem, que

,
.

. Permaneceram ontem em Jo'n-ue empleendImentos, O sr. Ma- vile, :;;eguirão h 'e
1

:uuel ::ílqueIra Belo é na refen-I A' d d'
OJ para Caçador.--,

, '.' , gra ecen o a atençã d
"

da comuna, iPre+stiglOlSb, procer ta fazemos
o !l VISI-

pessedista. Du'rante sua visita, ge�. votos de fellz VÍa-

II após fornecer ao rePorter suas

excelentes impressões da unida.' ,
•

I de de vistas e dO entusiasmo"
.

- • �f,

I' ��:s�re��d�::t�Lc�p:;.a��q�:�� TP,Q)OU poss e' "'0..ra Belo nos falou sobre seu Mu-

niCipi?, dizendo-�os: .' 'no·vo diretor dlll'-"f::!;'stamos alI, eu e, meUs "! ....

jcompanheiros
do PSD, empe- Banco d B 'I"nhados 'decididame-nte na cam- () ras. �

Panha que' precede as eleições de � _

3 de Outubro. Em Caçador alUO, 30 .CV. -Li - Reallza-SG,
Partido Social Democrático está h oje, a cel'llllóuia da POsse do d'r:

I aparelhado para a luta eleito-l_ .José Br�� Pe,reirêl Gomes llO car_
ral e para a vitória pois

congre-I
go .ue _duetoI da Carteira

d,e
Ex..

ga e'm seu selio os elementos pai laça0. e Impol'la\:ão do Banco
mais prestigiosos do Municipio do BraSIl, para o qual acaba d�,
e que sem dúvida serão capa-; ser ,no_meacIto pelo presidente da
zes de levar SUa bandeira à vitó- II �epubl�c�, 1'1:\ SUcessão ao g'ene ... ,

ria". la] AnapIO c-,'Ol11es.

Mac 8rthur na frente. de batalhl'
WASHINGTON, 3(;) (U.P.) - fortalecer as tropas repulican $Um porta-voz militar declarou da Coréia. a ,

que. o general Douglas Mac Ar- Disse O POrta·voz .que O genethur visitou a frente de batalha ra I :Mac Arthtll' este\'e nas pr6�na Coréia Meridional, para ver prias linhas d81 frente no rio>
i
sr ;<;uo nrc·essárias ali fôrcas 'ter- Han, durante sUa bre;e vislta

I res[res norte-americanas, para I
á Coréia.

� ...... _ ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r DE JULHO- DIA DO B.·C. G. _ DIREtORES DE MATERNIDAD'ES E HOSPITAIS. ADOTEM,EM SUAS MATERNIDADES E HOSPII:AIS A PREMUNIÇÃODO"i
RECEM-NASCIDO PELO B. C. G. COMO MEDIDA DE ROTINA. ESSA MEDIDA É BÁSICA NO COMBATE À TUBERCULOSE.t; ,

'.
-. .

.

l -

SÁBADO, DIA IoDE JULHO _ GRANDIOSA SOIRÉE NO COQUEIROS PRAIA CLUBE, EM COMEMORAÇÃO AO VI ANIVERSÁRIO DE StJA FUNDAÇÃO _. A m.
RETORIA DO COQUEIROS PRAIA CLUBE SOLICITA O COMPARECIMENTO DE TODOS OS ASSOCIADOS F EXMAS. FAMíLIAS-APRESENTAÇÃO DA APRIMO
RADA "ORQUESTRA DE BOLSO" - ôNIBUS ESPEG AI A PARTIR DAS 20 HORAS, PARA CONDUÇÃO E REGRESSO DOS ASSOCIADOS E EXMAS. FÀMILlAS
PONTO ·DE PARTIDA: EM FRENTE À GUARDA-MOiUA DA ALFÂNDEGA - CONVITES ESPECIAIS PARA OS SóCIOS, COM o SR. ALEXANDRE EVANGELISTA.

'Os quatro maiores' rubins do munda'
Genebra, Suiça (N. P. ;\.) - Os ;e intensamente durante meses

cientistas stilços e especialistas em 'I'i-ata-sn de uma adrnirnvet reali ,
jo ias conseguiram ciiar os maio, zaç5.d dos técnicos e cientistas da'
Tes rubis sintéticos do mundo - mais antiga fabrica de pedras sino
quatro gigantescas e maravilhusas téí.icas do mundo,' em Munthey
uemas, perfei las sob todos os as neste pais. Foi prr-ciso construir

pectos e comparaveis em côr e (;(1111- de .mod., .especial fornos, foles, cal
p()siç'ãri aos rubis genuinos, mas pe- dei ras -e outros equípamenlos. Dec..
sando 700 quilates cada uma. cidirlos a levar acabo o que ha-

Essas pedras preciosas f'orma; viam projetado, trabalharam por

Dr. (LARNO G. II
das ele pÓS sintéticos em forno� es, longos meses 10 horas 'por dia. Ano

G ALLE'TTI
i

I
pecialmen le construidos para

.

este tes l�ç1 chegar ao resuitado satis-
IQ fim, e a temperaLura acima de Iato rio, tiveram inumeros fracasc.

IornolíS·1ll0· o·b·')·.el·l·V·O .

A O V O G A O O 3.722 graus Fahranheit, foram fei- SOS, pois muitas vezes, pela manhã
Crhn•• ok".l tas como um simbolo das gemas abrindo os fornos, experimentavam

I
Por AI Neto' OODlltltulçéio ti. Sooi.dod.. empregadas nos relógios de í'abrí- a tremenda decepção de ver' que as-

A água com açuoar deve ser ati- tados Unidos - diz Dutra é NÂ1'URALIZAÇOES cação suíça. l11'al11 .elas
í

nioialmen, pedras estavam partidas. Isto acorr

d I· 1 Titulo. O.olorat6rl0.ira a pe a Jane a. uma das mais poderosas forças 11e te do tamanho de uma cabeça de teceu com mais' de cem delas, ten..

Quando se trata, de informar o construção e de ordem 'no mundo Eecrit6rio. R••td.notQ alfinete, tendo sido necessárias do-se prrdido no decorrer das ex .

.

publico, .é· preciso evitar doçuras moderno". -Ruo Tbad.nt•• " uniitas centenas de horas de exaus tenuantcs experiências cerca dt:t"
que comprometam a verdade (la Estas palavras históricas do pre-.

J ONE •• 1468 Uvas experiências para que se pu- 30.000 quilates de rulris, Finalmênt�
informação. sidente brasileir;o foram pronun-: desse fazer COIll que, chegassem a ·O.S

r ingentes esf'ot'ços dos .técnicos G-

"A técnica de adocicar as noti- e íadas no dia 20 de maio de 1949,; '" . . ter as proporções que ora apresen- cientistas foram coroados do mail'
cias - diz a Associatcd Press -. no Clube Nacional da Imprensa em CAS" Iam: Têm as. quatro aproximada- completo êxito, e os quatro' mara
em vez de dá-las cruamente, é um Washington. .

_

.

1"'.. mente as mesmas dimensões, me vilhosos rubis sintéticos acham.se
expediente que as vezes traz .van- O caracter objetivo da imprensa Vende-se uma eonfortavel caga dindo a maior doze, centimetros

dÚI
expostos no centro .administrativo

tagens temporárias.
-

nOT·te�al:lericana é de grande im-. residencial, situada em ponto' 1fT. comprimento e dois e meio de diã- da organização dos Fabricantes de-
JUma dessas vanfàgens é con , porta,Ilma '�tualmente porque nela, bano central, com 4 quartos, sala rnetr'o. O seu valor é Inestimável, Helógios Suíços, na cidade de Bien

quietar a tolerancia dos governos devem apoiar- se lodos os que bus-· de visitas, sala de jantar, copa. ee- dado que para faze-Ias trabalhou oe.
.

ditator-iais. cam !11f�rl11�ções fidedignas. zinha, além de mais um pequeno
Um reportei- que use sempre a Existem mumeras regiões da quarto para empregada e amplas

agua com açucar, tem melhores terra de onde nada saberíamos si instalações sanltârias com canali
probabilidades de ser tolerado pe- uão fosse por um correspondente zação de agua quente e fria. _ ln.
los regimes de força do que' um (IUe lá afronta perigos de todas 3S formações na Gerência desta folha.
repórter que escreva pão, pão, '.or.dens. .. .

.

queijo, 'queijo. ... �a grande maiorãa dos, casos, DR. {l'RANCISCO CAMAJu
; Entretanto, as agências

notiCiO-j
ôsse correspondente é um norte- NETO

sas

,norte-ameri.canas está?

se.I
e- americano ou

U?1. j_ornar.�sta liga, Advogado
ousando a adocicar as notícias. do· a uma orgamzaça., CUjas raizes Escritório: Rua Felipe scntmíe.
A mais antiga dessas agencias, a estão nos Estados Unidos. .

21 (sobrado) (Alto da casa �C
já citada Assoóiàtcd Press, afirma Claro' está, a importancia da Paraíso")

. .

em comunicado oficial:
.

l imprensa.' ncr le-ameríoana é' uma Re&idenda: Kua Alvaro de CaJ
"A Associated Press não se sub- resultante não 'só da Veracidade valho, 36 '

.

mete a f.orma alguma de prostitui- Com que informa mas tamhern dos FlorlanÓPollJ!
cão [ornalisticâ a fim de obter Ia- recursos de que dispõe.
vores ou tratamento preferencial. De qualquer -maneira NOS BAS-

"Manter o ideal de informar' ob_' TIDORES' DO-=MUNr)O' atual, os
.. Sala d'e

.

Jantar.jetamente é mais ill1P�rtante. do jornalist.as:>��Vl:�� y,eJ;�e'S,e,ntam uma'l '
,

qne qualquer outra consideração ".' 000rle 1l'l�ellelve1--na J �;efesa da', Vende'-se uma finissima sala
A lúta dos jornalistas' livres 'de c1ignida�e--��I!1}:l1:?a?- ,_:.,c._

.

de jantar, em perfeito, estado
todo '0 mundo contra a, opressão K o fato de--que- eXIstam ,iorna- de consElrvão, por preço mo
dos

-

gov,el"nos· de força é· unia' -elas listas-, independentes: 'é lUua das dico. Ver e tratar á rua Sete
caracteristicas mais' eloquenfes do maiores ·,giti'â·íÚhSi .IQ'lle temos para de Setembro. - Edifício Cruz
momento que vi'veinos.� : _.,

.

'

,o fàfur-b ida' libel'.o.adb '8- doo mundo. � Souza, apartamento, 101.
O dei'ío âe m1nha velha' :es'cola

"H E P'II C H O L a N
o RE'ME"DIO QUE

Nos bas,tidores· do

de jornalismõ - 'Frank Lutber
Mott - cosi miJava' dizer:

.

"Quando voc€'$ quiserem ,saber'
,

si um país é, livre ou escravo ana

lis'em a· imprensa que· tem.

"Onde. à üilprensa é, livre; 'os

homens são, inleviJtavelmente;" ISO'
nhoy,es de seus d'estinos ..

,

:Ctélitl'-;:�··Mutúo. Predial
.

. A�is�fno� -aos possas presÚm'istas que e� virtude de es-

tar": Parada; â Lot;J;'ia Federal,· nossos sorteios que são basea
dos

.. Qo�� resultados da extração da referida loteria não eSltão
.

S"81100 'realizados.
.

-. q .. _r ,

.

'
-

EIÍ!fet�ntó, logo qu� volte a mesma loteria a fupcionar,
•• reáUzàrer:po!, cada semana um. sorteio até' que os mesmos fi-
r 1·

,-

• :
nem pode ter vontade".

. quem em rd1a .. .- �".\ �

No mundo atual, o pr'Bsidente Eu...
\ ....

_.j O:J �. l· _--

.

.. (,- � · ...... r- ., ..... o
' � ..

rico Dutra, do Brasil, é um dos :"'_" -�'-;
-

_ . •

.
.

,,':l ''', r) ,�-
. �'.� ';'� ��-;'_'�).

lideres que acr,editam na liberda- �
.

-, -

__.' .. _

- "
.. _" _". h"'. � .

d d
.

. L _::: :J •.. ,", . J .".' - O·, - �_. ..-"

e e Imprensa. r.:r. .. ..,.....,.".q""'��""'f;�=T'
....

Duu:a reconhece a luta constaIi- I
...�"

�.,,,-_<..

':"','.'-i'i'iAF.i:�lF.':"i'iF.i':f.
te ,em que estão empenhad0s os T ." '}�� I • • .11' II

,jornalistas americanos em l.)dO!
,' .. �uaM�'':;haID<:J.' •• §�J.u.�Íl•• '.'.,

o mundo. "A imprellsa dos
.

.E.�- ,. C)JRtTlBA TELEGR."., PROSEBRAS

"Mas onde a imprensa- é. COi:it�o
lada pelo góverno, 'O povo não ·têm

. J. MOREIRA &- C'lA�,
CÔNCESSIONÁIÚOS

,

A',tl
L O N G.A'S

VESTIR.SE COM CONFORTO E ELEGAMOA 1QUER
PROCURE A

Alfaiataria MeH.o
Rua Fehppe Schmidt 48

DELAMBERT
,.. ��

o_. �t

AVlS.O
.

A Serraria. Delambert, avisa a sua distinta fregue
sia, que a partir do 10. de Julho, -

o' preço da lenha desK1Á-\'__
serraria, passará a ser de Cr$ 90,00· o metro .cubico.�· ",

',Fr'utas�'Refresco, gelado',s;
procure' POLLl s- .A., 'Comercio e índõstril!

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO
,!tUA. CONSELHEIRO MAFRA - Edifício Montepio

.

RUA FELIPE' SCHMID'l\ �. Edifício São' Jorg,e'

A

a n t i d'a f r

E CURTAS

l'

Atlântida - O sucesso da técnica electrônica - Atlântida - Super, construção para durar mais - Atlântida - Som natural - Alta sensibNi'dade"

Grande alcance Qtima seletiviâade ,VBNpj\� Á - VISTA. E .A LONGO PRAZO

Rádios -

Electro,oo:t T.r.ar:rsmlssores Amplifícadores

At�ântida� Rádio Catarinense Limit\ada
,

.

Diretor tecnico WAL.TER LANGE Jr.
.,.

!" -.

RUlJ-' Trajano, n: 31 Tele.fone n; H59:·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



de Julho--Dia da B. C. G.[��!��,I�l�,���� I;�l��'�l��:�!���
B, Pedral 'Sam(Jaio iSeC1'etaria: Srs. Pro.tógeries Viei. denrslal S1"t AdrtUIs', Mlullel�amos e

Vice-Presidente de Liga Paulista i ra e Pinto de Arruda. Os uepu a os au o

contra a Tuberculose i Com a presença de número le- Cardoso da Veiga, respectivamente
! gal, teve início a sessão, 11 hora do P. T. B. e P. R. p .. deram Iam-

se I reg imehtal . ném, o seu apóio ao requerido,
.

Lid t d
.-

ter' r que, submetido ii votação, Leve a-
instítuisse no Brasil uma campanha de educação sanitária int ítulada lIa a a a a reuruao ant 10.,

. . . . . ,

, I foi a mesma aprovada se.m reí.i- pi-ovação nnanime.
"10 de Julho _ DIa da B. C. G." com finalidade de se esclarece! o I.. -

.

Continuando, o. sr. presidente
\ . _

.
I rícações ,

povo, sôbre as vantagens da vacmaçao pelo BCG, contra a tuberculose I Pr-ocedeu-se, a seguir, à leitura disse que se achava na Mesa um

e consequentemente obter-se a intesificação da pr-ática da vacinação' do "expediente. requerimento do sr. Nunes Varei-

em todo o .País. Não havendo orador iuscríto, o la, no qual solicitava inserção nos
.

"d t d 1 Ii Anais da Casa do' discurso prole-
A Liga Paulista conLra a Tuberculose concordou írnudiatameute sr; presi en e ec arou I vre a pa-

-ciais e culturais com inúmeros 1 rido pelo sr. Udo Deeke, na üon-
(;1l1 patrocinar êsse movimento, pois percebeo o alcance sanitário e avra'... .

.

vsnção do P. S. D.amigos e admiradores, motivo
, ... _ I .s'Ülrcüou...la o. sr. Pinto de Ar- •

'por que, hoje será alvo de múltí- economico-social de uma campanha que VIsava incentivar o emprego
I ruda, Ifazendo uma comunicação A votos, foi aprovado .

. plos cumprimentos que, daqui lhe de uma medida capaz de evitar que o .índívíduo ad
..
quira a tuberoulo; i UI}:::a dé que esteve em visita Continuando livre a palavra e

-enviarão, augurando.Ihs f'elici- �e. de despedida na Assembléla Le- cqnllo ninguém a .srilici1tass,e;pas..
-dades, inclusive nós que muito o B 'I t

..

dic d par patro, O'.,_iS'.lat.iva, o SI'. capitão aviador Ra- sou-se à Urdem do Dia.
Nenhuma Inst it.uiçâo no rasi es ava m�ls ln l' a a " :w

>
U

.admiramos. Iael Leoca dia dos Santos, coman- Constou da votação da redação
r-luar- essa campanha do que a Liga Paulista contra a 'I'uberculose, não

D. Célia Espezim. Laus
., . . . dante da .Base Aérea de Fpolis, rina!'�os seguinles :pl'QjeLos de lei:

Faz anos, hoje, 'a exma.. SI'a. d "fj por ser a mais antiga associação assistencial eSlJ,eClahzada do pais, '.
t d �, di

. .

1)' L de Ieí ° 'l ] 50',' ,em VIS a e ,.er que se irrgrr pa- roje o e ei n , ,qua
'Célia Espezim La.l13, digna consorte fundada pelo grande CLEMENTE FERREIRA, como tambem por ter

I ra a capital da República, onde autor-iza a aquisição, por doação,
"do nosso prezado conterrâneo far- sido um dos grandes batalhadores pela aceitação e emprego ela vacina vai servir D,O Ministério da Aero- de uma área de terras, para cons-

. macêutico Nilo Laus. lICG, no Brasil. '. Illáutka, O orador .re�uer,eu fó�se trução de uma Escola Rural, na
Aos numerosos cumprimentos A devastação que a tuberculose está fazendo no Brasil é de pro- nomeada uma comissao especiad Vila de Síderópolís, município dr

"que receberá, pela passagem de
_ _ , . 'I d I para despedir-se do ilustre mili. Urussanga.

t
. , (Jorr,:oes enormes e nao e exagero dizer-se que esta ma an o cerca de

.fio llllSpICIOSO - acontecímnmo, '. ' tar, bem como apresentar os cum- 2) Projeto de lei nO 8/50, idem
_junLamos, com prazer, os nossos. SO.OOO pessoas por ano :m nosso pais,

'. _ . \ prímentos ao novo comandante, idem, idem, idem, na vila Operá..

. A,mUcar Fiqueira Fe1'1'IIri A-pesar-de lodo esforço que os Governos e as Associações parfi- Livre 'a palavra, usou-a o sr. ria de Rio América, municipio de
Natalícia-se, hoje, o i nteressnnte eulares de combate à tuberculose teem empregado pará atenuar essa Felix Odebrecht, que requereu à Urussanga,

menino Amilcar F'ig'ue ira Fr-rrur i , :;ituação com a construção de hospitais para internamento de tuber, Mesa inserção nos Anais do dis- i 3) Projeto de Lei nO 9/50, idem,-aplicado aluno do Colézio I;atm i- pronuciado pelo "r 1\'0 de'd iderri Id I lid d d�

culosos em estado avançado e para instalação de dispensár-ios que curso'
U • I em 1 em 1 em na oca 1 a e e

'nense, filho do nosso b'mquislo . Aquino, no Senado Federal, em Rio Laranjeiras,' município de
. conterrâneo o sr. I'Ien.rI'qll.l' Fel'·, t1�rmitam descobrir os casos ainda em início, qlle ,possam port.an Lo ser . .

t dI' db
•

- referêncIa a um proJe o e eI, '.' Orleães.
l'ari Júnior, 'almoxarife dos Cor.. tl'atados e curados em pouco tempo, não foi ainda possivel dpter a

sua autoria, que libera os b-em 4) Projeto de Lei n013/50, idem,reias e Telé�rafos. marcha invasora datuberclllose em todo o país. elos súditos do Eixo. . idem, iei'em, idem, na localidlade
Fábio Ramos ,Muitos fatos concorremm para a situação desfavoravel em que O orador fêz a leitura de vários de Craveiro, município de Uaió-

Reg-ozijoll-se, ontem, o lar do
!la sencontramos perante a tuberculose, a qual só poderá ser :nudada trechos do discurso, enoaminhan. polis.

nosso distinto conlelTâl1�!) dr.
. do a seo-uir o 'requerimento a�1 5) ProjetO de Le' 14/50 idem

'Rllbens d·e Arl'llda R:)I',JlJo, �,,",'o- em nosso pais se procurarmos dar na lula contra essa doença uma "d tO
, I ' :

1 , ,
- , ULI •

preSI en e.

\' id'em na .localidade de Passo do
·�adl.J' b;': u: Jnle, di[·et·)· :la PC-lJi- oltuação de especial destaque à vacinação pelo BCG. Em 'vota�ão, foi aprovado.. Sertão, no municipio de Arar,�nguá;'lenciáril! do Estado 'e dêste jor- A vacina BCG está em uso no mundo desde 1921, passanrio de 10 Em s·egtuda, ocupou ,a trIbuna, 6) Projeto de Le� no) ü/!)[), I<.!emnal e de sua digna espôsa d. Ges- �ni1hões o numero de pessoas vacinadas, sem que se, tenha obser-: o sr. Ar.tur Müller, encaminhand? idem, idem, iI.J.�m, na 1Clcalidade de
(len da Costa Ramos, com o ,á:nl� ',ado em qllalquel' parte qualquer ,especi'e de aoCidente, malefício ou à Mesa-um requerimento no qual Urupema, municipio de :-5ão .Joa.versário natalício do vivaz e in-

prejuizo, d,ecorr,ente de sua apliciação'. I form�llava votos de APlrfondto rcesta. quim .''lel'essante Fábio,' filhinho do ben. beleclmento ao sr. re o am- 7�' P
.

t d L' ° 16/50 'd
.. nuisto casal. Foi precisamente a 1° de julho de 1921 que a v2'cin:a BCG desoo- .

I ) rOJc o e el n ,1 em
'1

'. '. '.
.

'.
'pos, que se acha enfermo na clda. idem, idem, idem, na localiàadeÀ l'esidêneia dos pni:,; dc F{lbio, lierla por Calmette, fOI 'empregada pela pnmell'a -vez a um ser humano, d·o. de S Patllo

. I
d III t

' ,.

d O I
-L' �.. e lU a, mUIllClplO e r eaes.à Av. Bulcão Viana; CJ!ilpal'ece- À proporção que o tempo passa, à medida que os novos .�onheci- O sr. Raul Schaefer, em seu no-

I 8) Projeto de Lei nO 18/50" idem.

['am,
.

durante todó o di..l :)� seus 'I d 1: I d PSDmentos cientificos permitem qUI) se possam ap,erfelçOlar ca{ a yez mais me e 110 a, )ancac a o ."

... idem, id'em, idem, na locali<j:adeincontáveis amiguinhos _.-l (',)l.egas ' I
\IS métodos de vacinação, verifica-se que a grande arma de que a cien- '" de Cabeçudas, município de Laga.,de curso primário, ansiosos de a-
rja pode dispor contra a tuberculose, ,está no empre!!o do RCG, na ••...•.••.•..•••.•.• •••••...

na.braçá-lo pela festiva e�eml�ridc. �

Embora lal'diamente envi:tnH'S_ maior extensão possivel. I, 9) Projeto d.e Lei nO 19/50, �dem
-�J", de coração, os nossos cmnpn- É importante e fundamental que a vacina seja aplicada a todos ,dem, Idem, Idem, na localldad-e
ment.os, extensivos a seus 1)!' )g'e.. de Canuas, município d'e Bom·"'ccem-nascids, o que pe.rmite o estabelecimento da defesa contra

[' L'nitores. ,e U'O.
a tuberculosr" desde os primei,ros dias de vida, porque a tuberculose 10) P

.

t d LFAZBM ANOS HOJE ,roJe o e ei nO 20/50,
O J 'I' M' f

- " Yn1 nosso pais ·está praticamente em todos os lares, pelo contacto I ['dnm I'd fi'd I'dem, �nao'ca.Sl'. u 10 1 ontz, UllClOnal'lll I ", e, 1 em, ua 11

.. da firma Hoepck'e, em
.

J·oaçaba; rom os pais, parentes, domé.sticos, hospedes e frequen[,adol'fls habi- lidad,e de Garcia, município de'
_' o jovem Plínio, filho do sr. mais de nossas -casas.

.

. I São José,
'Rem'o Cor'iini: Alem disso a vacina deve ser administqda a todas as pesso'as 11) Projeto d'e Lei nO 21/50,

_ a srta. Rita Nunes Pires, fun- b' d 15 t
.

d'
-

d bê I I�I'I'n::l" idem, idem, idem, idem, na loca.ti ano e anos, qu·e es eJam em con lçoes e rece - a, 'e

,--cionária da Delegacia Fiscal nes- lidade de Estrada de Brusque;
te Estado;

iJalmente aquelas que vivem em 11i.eio' .tuberçuloso, confirmado ou município de Gaspar.
- o sr. Ney Carvalho, residen- suspeito. Todos foram aprovados em dis'.

te no Rio de .:ran'eiro; É. conveniente estenàer o emprego do BCG a pessoas de· qual- 1 curssão final.
- a srta. Henedina Oliveira� I

fiuer idade que vivem em meio tuberculoso averiguado ou sllspeito" Esgotada a matéria da Ordem
· professora em Plalhoça; A vacina é fornecida gratu\íamente em, todo o pais e é empre- " da

I do Dia, pediu a palavra o sr. Nu.
o sr Ari \Vao-ner comerci_ C;; D,es Varella, para enviar à Mesa. - ", gada pel;l. boca, em jejum, s'endo seu uso destituido de C::lJa1qllAr pe-

ante em Aririú; um requerimento, pedindo nomea.
_: Lenilda-Maria, filha do sr.

I igo mesmo em crianças com 4 anos de vida.
ção na Comissão Especial Agro.

· Aquino Lima, perito oo,ntador. Pecuária de sllbstitutos aos srs.

Wigand 'Persuhn e Estivalet Pires'

I ilnpedidos te;'llporariamente d�
I exercerem suas funções naqu()la

I
Comü_;são. -

.

Foram designadüs pelo sr. presi.
denbe, os deputados Biase Faraco
e Heitor Liberato.

Pro], Arnaldo S. Thiago

Em 1948, sugeri à Liga Paulista contra a T'uber'culose que

Vê transcorrer, nesta data, o seu

.aníversár í., natalício o nosso dis
tinto conterrâneo sr, Arnaldo S.

.

Thiago, festejado poeta, estudioso
-da nossa História' -e destacado
'membro do Instituto Histórico e

GeogT:1fico de Santa Catarina.
Resbdinrlc at nalmente, na Ca,

p ital Federal, o ilustre natalící
ante conta em 110SS0S meios so-

,Sociedade Catarinense de Avicun�
I Reune-se, hoje, às 15 horas, em sua sede social, à 'rua João Pinto

1 :Edifício da Diretoria de Terras e Co.Joniz:ação), a Direloria rlil Socie,

lade Catarinense de Avicultura.

· <CASA MISCELANEA dill:r
: !tuidol. dOI Fádio.· R. C. A

t(ter, Vátvu\u e:'Di!lcoI,
R'JS Coa.'!!h"!'rn MQ�'"

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

REEMBOLSO POSTAL
PARA TODO PAIZ
Produtos SVC-fRUTI

(AIXA POSTAL 1008
CURITIBA - PAr4,o,NA'

liRA TfNIS CLUBE I
O firo Cardoso da Veiga usou da

I palavra para, congratular-se com

I Extrato de Frutas Vitamina C a candidatura do sr. Udo Deeke,
Hidratos de Carbono etc. ao govêrno do Estado.

I
' .

. , Em seguida, o sr. Felix OdelH'Il.
cht requereu à M·esa a convoca.

I

IT 00 011
Cão da Comissão de plah�jal1le,nto

\ O PRECE O Jl

I agro-!peou.ári0.
Aprovado I] reqe.

PROMISCUIDAI:l�' NOCIVA rimento.

, Alguns fatos levam-nos a su-; 'F'illal�7;a:ndo OC1�pOU 'a trilYunja
I por que os objetos usados recen- o sr. Blase Faraco.
t

temente por um doente de gri-: Com o objetivo de deixar assi

pe sejam capazes de transmitir nado nos Anais da Casa, referiu-se
a moléstia. É c qEe :::.contece ao centellári'Ü das c(}fJlemora�ôes
com o� pratolS, xÍCM?S, copos,: do parlroeiro de Gaspar, festejos
'_é1j]le':p8, toalhas etc. Tais obje-' que, neste ano, contar.lo com:J

.jOdem ser usados deDois I
presença, de D. Pio Freitas, D

dos �OnYeni611temente.
-

II [nácio de Ribeirão Preto e 1\
'Tunca se sirva de obje- Daniel Hostin, ilustre filho daqu::!-
que ip-ossam ter sido u-: te rincão.

s:'dos recentemente por gri- i Como ningém mais se rrwf.lifes-
pados - SNES. . lasse, foi encerrada a sessão.

��)I'�
r:;�� _'"'4
�.� � -

Pregrama para fi mês de Julho
. � �'jl ��

Dia 4 - Têrca-:ieira _ Reabertura da "BOITE DA COLI- �

1t'::-g-r:.NA" com a apresentação do notável çantor Joajuim Pereira,

l k
-,

,.,.o cancioneiro que encantou Florianópolis - Início às 21 hs.
I I'!!II; J,lIl1iOf \ i�Dia 9 - Domingo �- Festa infantil a caipira - Prêmios
I � -

acs mais bem caracterizados - Início às 15, horas.
I E ESPECIAL PARA C,RlANÇ.A"Dia 15 - Sábado '_ 8oirée.

Dia 20 - Quinta feira _ Boite da Colina _ Apresentan-; E LIMPA DE FATO.,_ k
do um notável pianista _. Especializado em músicas de dan-l ' ,',. �!1'� t�
ças p�ra "BOIT�" - Ex-pianista d? �assino ?a U�·c.a. I _

Dla 29 - 8abado _ Grande SOlree de amversano da Or- I •• • •••..••••••••.•••

questra Juvenil. . 'Milita. felli:Ul..... o!ll p"',
Notas: Reservas de mesas para as BOITE8: Relojoaria I to de HII filh!r.h" •

Moritz, a Cr� 30,00. I Mali, '!lio .SQQCU;U. I

A !)lretoria avisa que não permitirá o ingresso de pessoas i Itresente para o !MJa
-

€strant?s ao quadro social. 81'S. associados, cooperem para a ' UM.ii e.d�rllf!ta tllj c�.!;.Z;,
boa frnuência 0.0 seu CJ.�be! I �WTllO PR.EDLU�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO-E�b1(b 1 de Juiho dd 19fO
._-_.__ ._ -

��•.
'����A·JmZO

DED.IRruTO'DA
co

t. ��. � • � • � �,� � � � � � � � � � � � � .. � � �� � � � � • � � � � • � � � � • � � • • � � � � • '.t.: ll'IARCA DE 'fIJUCAS
:. '

, _' ., '. . ,-
.

. : i

:;: "

.

'.

,
.

'

.:* I Edital ue praça com o prazo

�t+
. .' .:. de trinta dias

.

:_+ �' ,
" .:.'++

" .:* O Doulol"',C1õ'\'is:, Ayr-es Gàma,
!. I • . +.+ Juiz de Direito·�da�:C.olllai'Ca de Ti,

'+.
.

T 'A"
' ..

�' -C'· .+. jucas, d0 Estado(.de'SlH1la Catari;
�:.' �:- .'

'.

"."
., -'

•
ii .t. .ia, na f'orina da 'Iei- etc .

��.. '_0

�':.',,'. -' ': ( ; .t. FAZ SABER

�t.
.:» ,; "- d,

, .t. aos que" o presente' '; edital 'Vi-
I:' T ln' C I

·

S " :. rem ou dele conhecimento tive

� ra.nspOf es 'Nere.Os, "
a annenses .11. 3: ��S�;��:;O ��'";��::;���:._t. n

-
• c.t. reíi-a, que se processa perante ês'

�:. Agora,. scb'i!'orlêntauá,o' téc,nica da Cruzeiro do- Sul __ L)
.•t•. te J,niz0,e cartório elo escrivão

I �:. - , .t. que êste subscreve que, atenden;
I: J , .t. do ao que dos autos consta, por dcs-

=:: '.
ESCALA Sr. : - , . ' '.t+ pacho p_ror�r:ido aos 22 de junho

l.�. ÀS SEGUNDAS. � QUA.RTAS. E SEXTAS':FEIRAS: -- J, • - -- -- . , -

.;. d�" 1!t�Ql. autor-izou- a yenda em

I �
L. . J. " Rio de Janeiro-santos-Paralilaguá-:-C'uritba • hasta .,pública, :_.dos imóveis abaí;�� .�I � Florianópolie - Lajes e por.to Alegre, • xo descritos, com suas respectí-�� �.

I:' :. vas twaliações,' pertencente ao es

r:.· "ÀS - T,ERÇAS,.-, �QUI!y.TA$, "r: "S/ÍBl'P'OS: . -- - �', " - - .:+ pólio de Bentn José Ferreira, que

rt+ ," .

_.-" 'c, . ',' -:
- -- J-Pórtó IAlé,gré'�Lajes-Fforianópoli� _. Curitiba ·t será -levado a, .público pregão de

�:..
..+

,. Paranaguáv-Santos e RIO de Janeiro. .:.. venda e-arrematação a-quem mais
�. +,. der e maior' lanço oferecer, aci-

�.. T •

f ..J" ....] j
. .t. ma da respectiva· avaliação, pelo

!. :r:.___
_ ��s,gtl'�:$ -r�uUZ���.· �: �'�.l_ ----- .-_�� --,---ii. ,)01i;ciro�·llos "a1_TditÚli.oS"'01.lqtlt:.n

'-1 � ". � suas vezes, nzer, no dia 10 de
) t :!: ' , Moderu:o:s ;e ,,::,Oss-aôle,s-: 8-víões . ,.Du�àglãS ('"

L

. :,�, ��oslt���i"ei�n�I�l�ro�e á�e!�z:�ra:;
I"

I'
-s • -: vendas em hasta pública deterrnl-

��: A escala em Joínvílle, Itajaí e Joaçaba está dependendo' da ::: nadas por êste Juizo, á porta d')
i Cf,

.

I
-

d b d t I I .' edifício , d. a Prefeitura , Municipal.

:'i+ ". �,� :J" �
c�nc usao as (o ras

�

o ��:eropor o ocaf• ," l .i+ Descrição e avaliação. dos iméve is

I.I.�.:., . TR,AFEGO :M�TUO,' COM: :
,f - ,'O .•( que serão .Ievados á,' praça: "1)

.�: C R +:,+ 'Um terreno, sito, em Itinga, cor>�
�....

/:, ru zel ro d 0.- bu!� .. Jo ••• 198 metros de frente e 415,30 d:-

!t.. . �
" L, • ••• tos de. fundos e a área de' 82.32i3

r._:+ é'. Sdvag�P'0TrO ':'A'1-egr-e:� . < -� "-,- -> ", •. "- •

�·J.i. m. q .. -fazendo frentes em terrM

L,!;. p.luna· --Montev)·;-J.. e'o +••
de Marcelino Antônio dft Silva �

�.. I l. � fundos em ditas de .João Francis-
�� :' y
,�

- � ,co, extrema ,a Leste com ditas qn�

"�I;.....- P A S�AGEN� E C A nGA . ::t= [mnbém foram de Marcelino Ant0·
I r ... f' '1

F (J' 'I
-

. nio da, Silva e, a Oest.e CClJl Vicen-

(1·
.: - - d'. •

,lorj�Q po :i� : ;,Fãuza Lima-- &:'�Irm-ãos - 'w - ,',

.:. te Cl;l'reia: avaUad'J pnr Cr$ ...

�r:'+: Rua conselhe._,irro, Ma_!_r,a.,.,35-Telefone 1.565
. '

r.:.!��
1.400,00. 2) Um t::'I':" ll\l, sito em

..,;_....
,

_ _ _.�
.. Itinga, com 160,5 rn"'(l':". Gf' fre.)

.. � te e 330 ditos de fi 'arl;,.i l' a área

�:. ':. -' Agênci'a �JlU��IRO DO, SUL ++:� de 52.998 m. q.; faleadQ frenteiJ
� �"" em' terras de P,oliüd( P'_',? Felíci:o;

L::·�..: '. '. j 1.;4" j.·'Af'." ,

- Rua João Pinto 1,,2
- Telefone 1.500 ••

:
......,_."" .

_ �"" fundos em ditas J!:) João Silvano:
exl.r·emc( a Leste com herdeiros de

ti: �', ':'.' KNOT 8. 4.--8ua Urcilio.Luz. 69
"

':!: J�ciiltõ'"MarcelinoeaOeste Cf)lH

..,..... ,

,. o espólio avaliado pet' C1 $ .",)1 J..�. Outras cidades com os, �ilb'agentes da Cruzeiro do Sul ••• 1.100,00. 3) Um Lerrpno, sito emt ':....,�.... +�. . ,

..,;_.... : Itinga, com 105,6 mPI"o� de fren-
'+.�.

" ,-.

4t te e -358,60 ditos de fu':dos e ,l

'-)' ).'t. -'"
i ...+ área de 37.868 m, :;.; fazendo

!..�. '.t. frente em terras de henl·:li"os de

��. _

..' 'c .';. ! \' f; ,': '
,. :_

'

+•• José André dos Santos é fundos

. I, �: '

.
.

.+. com Manoel Custódio dos �alltos;
r !'fi.. "

... ... ... ....... ... .. � � � .. � � � � � � � � .. .. � � .. .. � � .. .. .. .. �: extrema a Leste com Maria Rosa ,la1... �..�..�..":'..":'..":'..":'..":'..":'..� •..• M":' HHHHH� ,.. ,..w ,.. �� �-f +* '"" •••
'0 '1"' ."•.".." ."..". • � • � • • � • • � • � • � • � • • �, � • , .. Jesus e a Oeste' com a espó-

'1\; �em protéeã:o os Es lados' Unidos, -

contra 'G B
.

C' I�. , ti A J � ��� �:�:!��� sit�ore;r$It�����O�o��

J,d.oDs.�.�Edf����:,-::;�t*�lf�;l��;\��,1�;��;�����:���:;, Ê.:vc·1,u8s' I"uvBI_sl,rta8 U('I'R8E·NnuNr�:uR8» r�)��;{���i,�:F�f:;�!6�;
\

. -

Ao � noel CusLódio, avaliado por Cr$•.• '

'�l :,�!�:�gei:�n !��:Uic�:l:,iO:md:ol��� !�.:�·�r�e������lo-se
. âo,:.eventllal .a-:,

PRINCI-P�'I'S 48T'IGOS
����,:'�' E',_,�a�:s ql��le��:::;os a�

Próprio território, e.sta noite nW8' - "Enquanto suas reservas de:'

�._.tI.
,.

I
'

-

(pV l1lnguer" ) 'sO'a a egar ig,norancla.
lno" - declarou o SI'. Stuart Sy bombas atômicas creséel11 ,sem ees

'i1JtI1', mandou ,'['edil' o presente edi-
r mington, presidente da "Organiza· sa,r, enquanto seus aviões e 'S'�l�S', J' O -"fi....

,

tal que Se "J afixado na sede dêste,(', ção para a Mobiliaçáo Industrial subma,l'i'nos melhoram ern qualidn.:, ,uv"v Roupas Calçadoslf(
>'

,

,� .Juizo no lugar do costume e, p,,_r
'I d:JS Estados Unidos", em discursll de e são em numer0 r'elativamentü

>

��
"

-

."�
- ,copia, publicado uma (1), vez no

tt'�) �:�����d�a ��i::�ahda abeitur� do :��r::!��e a�:m:�:Sos�mêS::ma�:�i��
Feltr'o.s-Maqu.l.nas

jornal "O Estado". Dado passado
r - nesta cidade de Tijucas, aos vinte

D"'OASEstaTdOS lünidLO' ,llC.í Ci.S:URlmêSA'�'··F IA - 'I'" d/e costuras'
:H:O�: ���til��e�::�o�ee jc����ent��i
Eü, Gercy dos Anjos, 'Eserivão, o

daLilografei, conferi e subscrevi.

I ('.-' m�I'; .• Aires da .Garna, Juiz de>

II L'O I-a ,'·HENN [!: h'_ :�,. , ,:;�:� ;:n:��::tno ,";;;�";!:
- fC1'ivão Gercy dos Anjos

29

(orrespondel1cll
'Comercial

(�l1rere
I)!ploml

T�1ETODOI
i!.,1ote:-�H) e Eficiente

; '.'.<aroiuu, Gra '''h., Pí!arnel
. ãll::iu (n melh)reej nelas [me,
'QMe' r-, ""011 t6 011 CASAtiMIg
: CELAM-P-fo, - R�_laC. Maír�

I

\

.

'

! \ .

..,

"

•

'�

.
,
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"

','

,;
.: DIA .2 'D

r
:

qva'A8e' F0St'�.
Churrascada>- Acrob'acias:' aéreas

..�i. . -,

.'

) .

-- Passeios' de aviãu
('....

f.'

Elei�ão: •• ".de,
com à' oferta, de ',u� casaco de peles à primeir,a '.'COIO�3Üa·

Local de votação CINE. RITZ'1,� )

L

.

i �
,

......

-NoHciario dos
<.

A V I S O QUintoplos DOS .

G·· A·.R.A'�E:R,IA'

.' • Aviso 'aos meus amigos e clíentes que', reabri, meu: Ga- D V OU I �;,
mumclpín S r binete Dentár�o. ii rua Tenente Silveira, n. 29, sala i NOVA �R�iANS, -;m. UU., 281

- '

..
.

I O cons.nltórío esta aparelhado para atend.er todos os
'U h de cê Com motor eletr-ico de 1HP.

. . .' �V.A.) -- ma sen ora e cor, on-
_. '" SCanoinhas,23 (Do Correspondeu: casos da eclínica -dentária.

.

,�- �,-

1\"
-

� -;'t dea- à l'IZ -�inco'" cri-- =r:» VENDE- E
-te) - Segunda.feir-a, 19 do corren-I

. Anexo, um bem montado Loboratórío de prôtese 'Den- . 8};1 a Df 1 e"

1"Trátar
desta redação com

te .r,el.�niu_s� ..

a
. d.il·etorh . de: A�- tári!i: para confecção de dentaduras modernas -e pontes. an�::a .

noticia foi prestada pelo I
O Sr. Domingos ?u em Ita�ai,s�aca4' Pro Ginásio de C�nOlnhas I agrtlicas.

.' ARr MACHADO ',HOSPital de Caridade, desta cida- com o Sr. LUIZ Ne ceü,
para estudar o novO projeto de

d1 ta P nt d
-,

e1 - ., .) Cirurgião Dintista e.

A
�!.:1)an, a rese a,00 p.� ,:�' ::,_c- ,

,Não foi revelado nenhum de-
. rencoof'essor Artur Er nesto "e .. .tau., .

.p di. d
.

t t II 1 di ecão do hospital. JY.
�I�:�õe-se.a �eces.,sidad';3

d� um

I
i erresa a a el. t), recrU amento a re

.. �� ".
r

.

V,ENDE-.�E
um lote de ter-

. edíf'ici., mais simples que o an te- ,6
ra a Avemda Mauro Ramos

r-íorrneute pl'oJ.etado, 'e mais ac!e_. . militar americano .

' pró�mo ao Largo' GeneraÍ
. quado ao f'uncionamentto de um

I
_,' "',

.

'
. Ozorío. Ver e' tratar com 9

. Ginásio em externato e internato. WASHINGTON, 28 (O.E.) - A Câmara dos Representan- sr,' Manoel' _ Fiuza Lima, na..Alérn disso o novo projeto reduziu
'

tes, estimulada pela crise coreana, aprovou ontem, por esmaga. Firm�CEiú,'za Lima Irmãos �&
-,de. muito o orçamento da plant«

I' dor�
maioria, um projeto de lei, .fru.to de .umarórmura de tran- . ..Çia..Ltda. 'à Rua Oonseíheíro

, anterior... saçao, para.prolongar a lei de recrutamento militar por mais Mafra, 35l Ftoríanõpolís.. .. .. 'I
'" ...

um ano e, q ue também concede ao presidente Truman autorí- use ,

.

FICOU enfim estabelecl.d� de�Inl'1 dade absoluta para mobilízar 'as fôrças da reserva e li Guarda
-

,

TINTAS PARA IMPRESSÁO; ,�lvan:ente que se remIc�anam Nacional. A votação foi de .31-4 votos a favor contra 4. C O T TOM A.Rlmedwtamente as obras afim çh I -

... ". I
•

.

-que o primeiro pavimento' esteja ·MI'Dt"ster '"'.=0" da Aõr·'I·cu·I.luraem condições de satisfazer previa- -

6
��n�: �dl��!���c��l'a �of������;:= IDSpe,iOrh� Reg,iouijl da Uiv'isão de Defesa
�����o d:e���:r; �! :�l;ies n��'ç'�i:� S a nH;íria, 4 n;mal r>dA Florianópolis ':

-

sio, 'Pelo presente Edital, fica citado como incurso no ar�tigo _ _ _ co ..

Sem prejudicar o funcionamento 39 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis .da,União; por .

C' U
.

. das aulas, haverá possibilidade de estar faltando ao serviço, por mais de- 30 dias. consecutivos, � il no ca,8 Vend'e se terrenoserem continuadas as obras nos sem causa justífícada, o sr. OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS, NOVA YORK, 28 (U. P.) - O -

l)avimentos segu íntes afim de a, Auxiliar de Veterinário, Referência "19", matricula n? ,337.026 preço médio do cacau para .entl·e. Vende-se um terreno medin
'. daptar o edif'ioi., ao internato que lotado nesta Inspetoria Regional eIocalízado no' Pôsto de Vi- ga imediata subi�l. 1? pontos, para do 12x30 na Ponta do Lea)
-

poderia receber alunos já em 1952. gilâncía Sa:nit�ria �nimal,_em Mafra, _neste Esta�o,-a G�mpa� 29,40 centav?s ,d� ,d���r �o� li_J,n:'l,. (-Estreito), sito á rua 15 de No-
Já a partir de agosto do presen- recer no refendo-Posto, no prazomaxímo de 8,dIas, a fim de, peso. O Bah.Ia .Superíor SUbIU. ,)f) (, vembro. '

te ano. letivo o sr. A. E. Wer lang prestar cont�s: ?as rendas de produtos de uso veterinário sob, - 'T,t :-a:r Fermen�ed 40, par� I Tratar con: o cap... Paulotoma:'a. conta da se,�c.ão masculina sua responsamlldade.
".

,I�
.

c 32,::>0, resp�chvamente. 'l SÇl.my
na �orça PolICIal ou

do Gmasio da Escola Normal S. C.! I. R. da DDSA em Flor:anopo�s, 26-6-50 '1 \fENDE SE nesta Redaçao.-de Jesus. Será a.uxiliado ainda pe_1 Juralldlr COITea Salles, __; Veto "J", -

I
>..... . <o ..

-lo atual corpo docente da seeção
r Chefe da T. A. I DOIS locomóveis. 150 �avalos, alta. '-:. COmUn1·CaCa- fifeminina, I 'ba!xa Marca "WOLFF ... ·'Alémã. ano ta·

. •
('

--��---- brlcação 1920 com bomba. condensador
_ Drs. Waldemiro CascaesO sr Arfu' E W rI desde R < -.. • - >

vapor super-aquecido Estado de nove

logo pÕe-se' à! di�lJOSi�5�n��S i�te- U
li� Cn r:iCO [&� g- IIne ro (wO"� �:���. 5�o�SiCJO��r��;::. '������;'" ��: Roberto

e

Lacerda. ressados para leCIOnar mUSlca Ins- U!ll C Cl u (Id (1 d 'í,. volts nrnprio corrente 10n",a distâncIa

I
,. Advogado,sf l'l1mental, contabilidad·e, línguas e Aos corações generosos ,e que nunca se cansam de fazer ú 0e,l a

em fêerfelto p,t"do!. (�us!'l..,ec Informaçac,
Comunicam

'
..

.

clientes epreparar para exame de admissão SOCIEDADE DE AMPARO AOS TUBERCULOSOS POBRES pede U�ld TnlVP�'8 24 (l" Maio 'R _., 1t.aja1 - San· a seus

'R ra'arjo� .. amig·o.s a mudança ele seu escritó-ao Ginásio. �,renda para a festa "NOITES DE NEVE", a ter lugar a 30 elE: junho. _ - ----__� I rio ele adv�c.acia para a Rua. Fe:Boas noticias parÇl a mocidade ,Jws 1 e 2 de julho, defronte, do Departamento de Educação, E-rTl c.u;��r 111 'fERRII:N08 lipe Schmidt na :4.2 _10 andar.canoinhimse, sequiosa de saber, de ne!lri-o dos 'enf.ermos que não' têm recursos para se tr:;ltarem. 'i,. ii S <:as". o:; terreno. 'PU'<
'1profullClar s.eus conhecimentos pa" Os donafAv,os :parlem ser enviados à Rua Vidai Ramos, 19;
Ta 110 futuro estar em condições -\venida ,He;rcilio Luz, 53.
de levar a bom destino esta nOSsa

I Ante,civadamente, agradece
semwe c;uerid' . ·oinhD.s. .ti. DIRETORIA

Uma casa com bom terreno,
situada' na Rp-ª 3;: de Maio no

, Estreito,
.

A tratar na mesma

;)'Per,. compradorl

I
t - .,'gwe' •.t. E"crltÓMo

.� L. A1."'e�.
Rua Deodoro N.

FRAQUEZAS EM GERAt
VINHO CREOSOTADO
"Sl.lVEKRA'·

'r·
.. ..

··· .. ·.1

lmob!.l!Ark

5

,
r

I'

,I
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Niltas
o ESTADO-Sába(o 1 de Juiho C.cl 1950

.

.. Con-Iusiio I Carvalho, José Sartoratto, Arístí-BOMBARDEANDO a maliciosa DOML'iGUO foi inaugurado ovísto, Ás .1Glf:! e 19[Y.� hs. - nadcrdo Estado, Tycho Brahe Fer- d es Fernandes de Sousa c Gil Am i-�onda" que certas pessoas cria- so "placard", instalado '. na gerais - Um amor que dure toda a nandes _ Delegado Fiscal çlo Te. ral.'ram, qual seja, a desistência do' .Io estádio da Federação Catarlnen- vida... Uma união conjugal que souro Nacional, Deputado Orlando � sobremesa,' em nome dos exa.,Â\'ai, em concorrer .ao campeonato se dé Desportos, . contendo o 111es- seja imorredoura ... Eis os idei- Brasil, Hélio Milton Per-eir-a, o�- i lores catarinenses saudou ao ho-da cidade, o grêmio azurra, apre-I mo, a relação de todos os prélios ais de tôda a' mulher!
mar Lima � Tesoureiro substituto' meriageado o senhor coletor 'I'heo.sentando-se na segunda rodada, internacionais, em disputa da -Copa - Vale a pena pI\civar os filhos ela Delegacia Fiscal, Olivério

de,
ph ilo Mattos com brilhante oração,<com. um quadro que, ao que .nos do lVx'undo. A f'ormidavel idealiza. dos benefícios do lar por mil Toledo, Carlos Ramos - Coletor finda a qual foi entregue valiosoparece, f'ôra formado a "última ,ão do ilustre 'I'en. CeI. Vieira da amor passageiro!

em Montenegro, Rio Grande do Sul lembrança ao homenageado.!hora", sobrepujou. o Atlético, as- [tosa, veio a calhar e a todos agra- O PODEll DA lNOCI?.iYClA r� mais os exatores seguintes: Wal A seguir, o senhor Hélio Miltonaínalando uma 'Contagem folgada e dou. Bravos!! Agora, esperem os pé- com
demar Medeiros, Oswaldo Coelho Pereira em imprvciso disse que se<flue não reveste de dúvidas seu. os "refletores", outro grande pen, Alexis SMITH e Robert. DOUGLAS de Sá, Jayme Sá, Gentil Luiz Vier, associava à homenagem e 20 mel.grande triunfo. Sem dúvida algu- amento do dinamico presidente da e o jovem e talentoso ator TED rá, Armando.Carvalho, Manoel Ber, mo tempo se congratulava com os1I11a� Clube de Celso Ramos estreio entidade da rua João Pinto, que DOl\'ALDSOl\'.
toncini, Oswaldo Pfutzenreuter. exa lores pela fundação de sua en--ou bem no "certamen" profissio- muito virá beneficiar o "Associa. - Quanto vale uma resolução Osní Câmara da Silva, Baymundo lidade.Dal ilhéu, jogando "prá cabeça" é tion " catarinense. Se todos os de um inocente num drama

c01l'1 Stha�ke Albino Erzinger Fran Também, falando, o senhor Depu.
,

, .

I' ".dem?s�rando .�ll�, ainda � um ad-I g-rand,es homens de nosso esporte [ugal? cisco Zaziski, Ibrahim Felippe Si. tado Orlando Brasü disse que seversar io oategorizado e digno de possuíssem a tempera do 'I'en, CeI. 1!m filme que focaliza um mão, 'I'heophi lo MaLtos, Luiz Mau-. associava com júbilo à homenagem'll·('$p�lHo. Quem foi rei nunca per- Vieira da Hosa, Santa Catarina es- sério problema social!
1'0 de Vasconcellos Egon 'I'ietz- feita ao

-

grande batalhador da rel'
_

.de a majestade. . . portiva estaria colocada em situa: No Programa : Cine Jornal.
mann, Ruben Lobo, Alfredo Sch, forma das coletor-ias federais (fx x çíio de relevo no cenário esportt 2) - Notíciárto Universal. wartz, Allino Pereira, Waldemir.: seu dileto amigo,ENQUAN"r() alvi-celcstes e. trico, '-9 nacional. Preços :

Agradecendo a homenagem e atHIgOl'e"S digladiavarn-se na Bocaiuva, --"--' Cr$ 5,00 e 3,20.

DR. I. LOB ITO fiLHO oradores, discursou em seguid.ro Figueirense visita o próspero "LIVRE" - Críanoas maiores li com belo Improviso o homenageáVale. do ltajai, a convite do Estiva VOCÊ E5'Â � . : de 5 anos poderão entrar na sessão do, dizendo da sua aleg-ria em ve.,o "can-can" daquela zona nortís.
TOSSINDO? i d·e 16% hs.

Doen::TasUdBERCrêUlhoLOresSp�atóriO rificar tal prova de apreço e d.J''lta.·Qe acõrdo C0111 os informes che. �' - nDEO� -

I 'J; ·sua satisfação em ter privado.g,ad-os a nossa redação e propala. CUIDADO! �
- Ás 19:.Y.� horas. .

Cirurgia do Tórax mesmo por poucos dias, da Pl'{I-�lr.,,,, T>'" todo
.

, t d 1) - Jornal da Tela - Nac. bí I id d d tar i

'''''i" "",r. s os quatros can os a

� -

Formado pela Faculdade Nacio- ver 13 generosa a e os ca arrcidade, o clube promotor da breve � �
- CAMINHO DA TENTA.Ç;W

nal de Medicina. Tisiologista e nenses, admirando profundamente-excursân aivi-negra não conduziu' � � com

Tt'st'ocirurgião do Hospital Nerêú a terra que ora conhecia e o. gran.,'Se e 't di lid d' Não pense nunca que uma;:: Dick POWELL e Lizabeth SCOTT, I di to d

'. om mm a cor. la 1 a. e para tosse não tem importância. _ Ramos. Curso de €specialtzação ues empreen imen s e sua opecom i) "rnil i .. "
d Por mais insignificante que - NO VELHO COLORADO .

"!e t
. .....,. S I ionarros , esquecen 0-

ela possa parecer, pode resul- e pelo S. N. T. Ex-interno e Ex- rosa � n e.-se daquele ditado '�SOill0S Todos tar sempre numa traqueíte, � - 'I'echnicolor
a'ssistente de Cirurgia do Prof, Ao final, o distinto visitante fcP

.

numa laringite ouDuma bron-
com[rmãos", pelo menoS1:lór part.e·.de quite, quepodemcómprome- � Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio). gl'andemenle cumprimentado.AdãD e Eva, -'- ainda que não per' ter os pulmões e todo o apa-

�
Glenn FORD, William HOLDEN ('

Cons.: Felipe Schroidt, D8 Ficou, assim, encerrado o pri-'tten\i3.IDOs ao Paraiso, .. Dizem que �.lhOr::atório. (..;:: Ellen nREW
Consultas, diariamente, melro conclave dos exalol'ts fed��o "l)lau comeu solto" e o jogo não �. ·,No· Programa:

I
das 15 às 18 horas. ['ais catarinenses, os quai_s estão dIJterminou. Até parece época de A tosse é sempre provocada �. A Marcha da Vida' - Nac. Res.: Rua Dm vaI Melquiades, parabens com a fundaçao de SUl,"eleições", com "comicios" e ou- por uma irritação nas muco·;;: Preços: Cr$ 6,'20 e 3,20. 2tl �._...
__

.. Cha.·..c.. al� do E3panha
. ! entidade,�.. sas dO ap'arelho

. �spiratóriº.. ' ::: " "Imp. 14 anos". .- �
_. - �

'.,ras çOIsas parecIdas ... - O DoUy .

A tosse dêbifffá,elrtênua idn- :; ,

.� qnem não gostou muito dos 4 comoda.Sev.estátosslndo,de- :. - HOXY -

ve tomar um remédio que não �l.,nt.05, um dos quais,. o do penal. seja apenas um simples palia-
tivo. Lembre-se de que a tosse :::ty, assinalado sem que o famoso tem sempre uma causa que" e

arqlJ'1:'iro carioc.a estivesse no ..ar'-
. prêcisa e pode'ser combatida. �

·C!). O Bonassis, da Radio GUarUjá. :ficüu bastante "aba'lado" com a
FIGATOSSE,medicamento �"coisa"" e como único recurso, diri- cientificamente estudado, é

giu.;se ao Odeon, assistindo ao sen- um preparado que contém ex- W

trato de óleo de fígado de ba-
ªttnniBn1al filme nacional: Mãe!.. . c.alháu e xarope de glicose, ;:

além de elementos de alto po- .;:
de expectorante, cicatrizante ':"
e regenerador das mucos.s
do aparelho respiratório. FI- ;gatosse é o remédio Indicado 1:em todos os casos de tOSS€S,
bronquites e suas ·manlfest.�- W

ções. ;;

Se v. está tossindo, �
tome logo � w

FIGATOS.SJ �
um produto do

.

x X

O TRIBUNAL de Justiça Despor
·hva. lIão foi muito camaeada para
com o Atlético, suspendendo logo
�m 'véspera da segunda rodada, os

.
jogadol'es tricolores - Waldir e

Caréca, dois bons valores do clu
ile das três cores, Tendo O· Atlé
rtieo gue enfrentar o Avaí, viu-se
-êle um granlde "dilema" e não
conseg'uiu "roer o. osso" azurra.
Tarnbem pudeFa! Um cous·eiho aos

mentores do Atlético : No adian
la pensarem em "protestos"., o Bo
caiuva pensou rusto· um dia e .. ,

até hoje O Agapito espera o pro
flumCÍamento dos integros . ]UlZeS
do T. J. D., a respeito daquele ea

so cont.ra o Avai! E deve-.se anotar
({ue o protesto boquehs� .enh:ou 11,a.-.
,quele orgão da justiça desportiva
no. .. ano passado! Recordacões,
·dôces recordaçõ·es ...

x

Agentes: Comercio & Trans'
portes C. Ramos S. A.
Rua João Pinto, 9.-Caixa
Postal, 220.-Florianópolis
Listribuidores Carlos Hoe
Ilcke S. A. Com. e lnd

Caixa Postal, 1 2
Florianópolis

JUSTIC\��··.

RIjo, 30 (O. E.) - O Tribunal I __:_ Rio Grande do Norte<- 170·09-;J.
Superior Eleitoral. sob a· presi-: -Paraiba> 261·480 - pernambu-
dência do ministro Lafayette CO 420.388 - Alagoas 103.46S

VIDA. de Andrada, apreciou ontem - Sergipe 102.994 Bahia
com mais ,algumas consulfas sôbre 587.636 Espirito Santo ..Ruth WARRICK, Dean JAGGER t: matéria de incompatibilidade .e 141.656 Rio de JaneircsNatalle WOOD. inelegibilidades, Conforme decio 479.329 - São PaUlo 1·697.665DESMASCARANDO CRIMINOSO"

I
são do TribunaL os pr�fe. itos I � .Paraná 276.177 � Santa Ca-com municipais podem cand1tatar-1 tarma 304.561 - lt'lO GrandeGene Au'!'nY. se aos cargos de' viee-prefeàtos, do Sul 830.919 � Minas GeraÍS!Continuação do espetacular s·e. s�m deixar as funções, uma. v_ez 11.550.744 - Goiaz 141·49� ,- �riado:
que não há

trlUa1que.r resto
nçao

I
Mato Grosso 98·097 - �l.st�-O CHICOTE DO ZORRO para êsse último Cargo. Federal 685.887 - Terntonos:

com Novamente. afirmou aquela Acre 7.060 - Amapá 4.625-
George Stevens' - 5/60 Eps, Côrte que OS preJei:os, sem se j Hio Branco 1983 - Gaporé· .••Preços:

I afast.arem das funçoes, podem. 3.428. .

Cr$ 5,00 e 3,20. ser candidatos aos demáis caro -
.

"Imp. 10 (DEZ) anos". gOs e'letivos mesm� que sejam O aniversário- ROXY - estaduais Ou federaIS.
• _Ás 19%, hs. - Assunto bastante debatido foi da COIODIZBçaOMarcha 'da vida - Nac. o da elegibllidade, para· o cargo

I -,. .NO VEL.HO COLORA/)O de prefeito ?e cidadão. que te' �e Dp".Opollfii;Technicolor nham exerCIdo o me'Sl11o carg�,

I
RlO, 30 (V. A.) - PetL-ópotilicorr

,e dêle foram. afa��a?Os por deCl-
celebrou, ontem, o aniversário deWilliam HOL[)EN, EllGll DltEW' e: são da Justlça �leIto:·1l:l.. Re�ol- sua colonização, ou seja, a data deGLENN FO�D. " .

. I veu.aqu,:la Côrte ·que e mIleg.lvel! 29 de junho de 1845, quando se
-. Um far-west sens30lonal ,o Cldadao. que tenha exerCIdo, d.eu a instalação dos primeiros," repl�to de l�tas estarrecedOl'as € por qualquer tempo,. 'C' cargo de I rolonos al'emães aqui localizados:torCIdas eletnzantes! I prefei to, no exerC1ClO .

: gracas ao iml)('rador Pedro II, qu�DESMAS�ARANDO CRIMINOSOS
I
Um :aso, entretant?, l' ..,,�,! :l1e; ofereceu terras e auxilio. Vã-Gene AJU'lRY. 1 de nao ter O .iPrefe�to a-

"aS fe8tas realiz'adas em associa_
.

Mais dois episodios do super-se-, t�rmo, de ,comp�oml�so '.
as, especialmente entre os des-

'I
nado:
'..

.lhe
crIOU uma sItua?aO e.sp,-. ,ldentes dos primeiros colonos.Desrespeitaram o o CHICOTE DO ZORRO I foi respondido aflrmatIvamr:r ue.,lacanclo-se a sessãq sülene do:

"ongre.,ll.s·o e foram I -George Stev:�; - 5/60 Eps. '6" ELEtTORADO BRASILEIRO Instituto Histórico petr6põmli�10." li '
..

t d
.

f"rmac eS realizada no Museu Impenal.Pr-eços: I A VIS a e novas ln V' . -' .

'dpnDjdo� . I Cr$ 5,00 e' 3,20.

I
rec�bidas pelo Tribunal Supe-' Nessa ocasião foram reCte�I os os;

"linp. 14 'anos". rior Eleito"al ele'Vou�se para; novos . sócios do JUst1 u o, 5rs.WASHIN.GTON, 30.) U. P.)
IMPERIO 8.988.507 o· nümero de votanteS José 'Pereira Lira e Geraldo Bez�r_Três novelistas d.e Hollywood fo-

. (Estreito) no Brasil. A êstes faltam juntar Ira de Meneses; p.I;of�ssor M,�c1elram a,cusflclos hoje de desre'spei.,.
_ Ás 7% ll(mas _ a qualificações da Bahia,' �i-l Pi.nheiros,,. sr. }.•ávlÜ. Castnoto,Lar o Congresso, por não declara-

A DAciJ.IA DE TANGER p� Goiaz e territórios, nn ",o· prefeito de Petrópolls, e Artur'rem se são ou não comunistas.
, '1949 'Ferreira Heis. No parque do Mu-Dois dêles foram cond'enados a i oe .

.

.. : B d d 1\'" ca Municipal
'1 O eleitorado brasIleIro .... ;,00., ·,cu,.a an a e LUSl

.
um. ano de prisão ,e multa ele. mil

.

d' t'l 'd . i do Distl'ilo Federal reallzou um_-

d
.

Q C· d P I aSSIm . IS rI lUl O. ,-
.dólaresS' ea a lB1m.. t uando .a-°ftedr- ocelras a e e II Amazonas 51.128 Pará -concêrto como hOP1enagem do·ceiro, amueI em z, o jmz e e�

224.361 _ Maranhão 197.908 _ 1"ef'l'ito Mendes de Morais ao po-ral David Pine adiou a leitura da Combatidas em 7 MinutDs
Piaui 176.407 _ Ceará 468.61P .) ])etropolilano.sentença para amanhã. Pouco de- A sua pele tem cêrca de 50 milhões

. .

t'" de minúsculos �mlcos e poros, onde sepOIS, lUalS res pessoas cram acu-
escondem os germes causadores da terri.

sadas do ll1esmo crim·e, JUng Lar- vel coceira, "rachando", erupções, "des·
cascando" r ardências. acne, impigens.dner Jr., Lester Cole e Adrian psoriasis, cravos, espinhas. cooeiras dos

S tt O d
.. ..

f' pés c outros males. Os tratamentos �o-co. S OIS prImeIrOS oram
muns só fornecem um alívio temporário.conaenados a UIU ano de prisão e porque não combatem p germe causador.
A nova descoberta, Nixoderm, faz parar amil dólares de multa, cada um. E coceira em 7 minutos e oferece a garan-.
tia doe dar-lhe' uma pele lisa, limpa,O terceirO será senLenciado ·entre atraente e macia - em uma sema-

i8 de agôsto e 2 de setembro. I na., Peça hoje mesmo Niloderm

I
em qualquer farmácia. A nossa g:.l-

TINTAS PARA PINTÚRA- .' Nixoderm ���tia m�io�
Pafi! as i!lecçües Culanaas prot�ão.._COTTOMI...t)

INSTITUTO

fARUICOBIOtOGICO

,

-&iDe-Diár-kJ Conclave__dos . Exatores
federais Cetartaenses

FIGATOSS[· FIGATOSSE • FIGATDSSE

HEMORROIDES
INTERNAS OU EXTERNAS

Alivio

- RTTZ-

- Ás 16 horas El.EITORAL
1)- Cinelândia Jornal

.

- NAC -

. O
TuABILHÃO DA

Brli.l�q'l:�
�I. no pl'óxin1o ,tia 4 de

i � Domiciliar de Brusque.
aniversário de fnndação

, 130 aniversário de fun-·

O Clube Pilatélico Brm

�gosto, a Primeira Bxposi::i\.
Essa exposição será em I

.

lua cidade de Brus.QUc. � eHl

(1ação do C�'_:be FIla!.ehco.

CL"l.v

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



U ESTADO-Sábado 1 de Julho de 1950
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RA-DIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNiO MODEsTO-
Atende. diàriamente. no Ho,pita)

-

de Cuidál.-
"

.

- --- -_ �••- ••.- -.-..- ----.-:- - -.:.,.....,.•• w'. w ..,..

-Dr. Lins Neves
-.ntor da Maternidade e mecti.eo 40

, Hospital de Caridade
'

••
CLlNIcA DE SENHpRAS - CI

RURGIA PARTOS

Dr. Polydoro E.' S. Th!i�go
Médico e. parku.

Bo_pital de Cartdade � Plo·

rtaD6PC?lis. Assistente d:a

Maternidade
. -.,'

l)ia'Dóstico, conn-ole-.e tratamento ] ()oenças dos órgãos internos, e. í)e
_peclalizado da gravídês. Dístur- cralmente do coração e valOI
.ioe da adole!lc�ncia e da menopau- Io-cnças da tiroide e demais Itlan.

Dr. A. I Santae'a
(PoI'1llado pela Paculdade Na,�1o-
na) ,de Medicina da Universidade,

do �rasll), ,

lIlédico por concurso da .t.ssist&n·
cía a Psicopatas do ,Distrito

,

l"edera.l"
,

h.lnterno de Hospital C'slquU.
, trtco e Manicômio JudicIAria

da Oapltal l"eâersJ
1I:x:1ntenlo da Santa Oasa de ILI·
s"rlcórdla do Rio de Janeiro
OLINIO.A Ml!:DIOA' - ' DOENQAfI

NERVOSAS, ,

Oonsulttlrfo: Edifício' Am6lla
.."to -- Bala a ..

Residência :

Avenida Rio Bmnco, 144'
Das 1:1 "8 UI bar..

Telefone:
Clinica Cirurgica OODsultórlo - LlIL

" ,
Residência '..,.. 1.JOS. .. ,MolesUas de Senhora" ____

CIRURGIA GERAL I -Dr. Mário Wendh�usen
"o. Serviços dos Professores Bene-j ;'��r�� �uád��� Pln���.�cto Montenegro e Piragibe' No- ,

Telef. M.. 7M
'

.

(S- PI) I
<'o...ulta' da. • ii 6 __guelra ao au o Il_dheia, J'eIlH 8ehal4t .. "LCoD.ultRs: Das 14 ás 17 horu TeIef. 11_

q". Fernando Machado. 10

... Pertubações menstruais, ; -:1'1",

.....cões e tumores do aparelho gtul·
íklJ temínmo.
O�raç,õe8 do utero, ovártos, trem

.... apendice. bérníes. varizes. etc.

'r.Jrurlti_!l plástica do pertneo (ru-
."'t,l

J_SSISTENCIÁ: AO P:\:RTO ;E ,JrE·
R:AÇOES 0BSTeTRlCAS

eoençu glandnlareé, tirotde. ovi-,
fi(l<.l. hipopise, -tc.j
l1b1turbios nervosos _, Esterilidade'
- Aeltiule!l.
Cnnaultorlll H.. João 'Pinto. 7 - 1 el,:
tA' I
HMi.d. -R. 7 de Setembro - EdU.

r.f'"ll. ·,�:,�-Sôu�;;·�_::_ '''éf. A46�-
-

-� -,

Dr. Newton d'Avila'
�� ge�al -D,?enças de' SeR_o:"1�,.J -

ra. _. Proeto)ogia
.

Eretricidaàe Médic:�
Consultório:: Rua Vitor Meireles 'n.
a _:'Telefone 1.307
Consultas: ÁS 1 i.ao horas e à tar·

de das 15,h('lras em diante
Residê(ida;"Rua'�Victaj Ramos n.

N - Teletone'1.422.

Dr. Guerreiro da Fonseca, '

,

Espe�ialista
Médico - Efetivo do Hospital d.

Caridade
Q-(JVIDOS - NARTZ e GAR·

GANTA
Tratarnento e Onerações ,

Residência: Felipe Schmidt. lJlI
Telefone: 1.560

Consultas: Pela m�nhã no Hog"UaI
A 'tarde: 'Rua Visconde de Óuro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

Dr. Milton Simone Peieira

Dr. M. S. -Càvalcanti--
üiDlca ezcluli't'Bmenle' de eriàscu
,

lIu. S�d.nha M.arlnho, II
t".I..fnn# .... ., J'J

dulas internas
ItnJca 'e cirurgia de senhor..� -

Partos
lSIOTERAPTA 4-' ELECTROCl\.R,
OJOGRAFIA -- METABOLJS'Mn

,BASAL, ,

; IHARIO OE' C()NSULT,AS-:� -

,

Díàríaménte q�ij5 ãs' 19 tio.:
ru.

CONSULTORTO:
RIJa Vitor Meireles o. 18

Fone manual 1.7G2
'. RESID:rU�CIA:,
I\vtmida Trompowskr 'O

Fone manual 7!111

BASE AEREA
Comparécimento

de civis
Estão chamados a compare

cer á Base Aérea- de F'lorianó
polis, para tratar de assunto
de seu tnterêsse- os cidadãos
abaixo: WalmoF Gomes ,- Soares.
Osvaldo João Silveira· Wilson!
da 'Silva. Newton Innocencto

roMfp>ANH� [Dl Chaves de Souza, Luiz' Manoel
,

ACCIDENTES DO Cardcso i- todos da c1as_:1;! de
.-

SeDE SOC'A�: ,'""' • 1932: Claudio Gomes Jardim e
po�ro AlEGR� r..!"�-J '

.

- =, fi: , I, Jordeüno Vicente, ambos, da'
, •

' ",', ,. o, classe de 1933: 'iRUA VOLUN,,'ARIOS DA PATRIA N,· �B -, 1.. ANDAR, .

CAIXA POSTAL, 683· TELEFONE 664;l • TElÊGR�I\IÁs�';FlR01'ECT0RA.
,-,'

fEFIDAS, REUMATISMO E

Agene,ia' Ger�1 par�- -S�t�>�_ãtar,ná _ I ElixlrCAdeSIN�gIneiraRua Fehpe Schmlü'. 22-Sob. , Medioação ouxili",,, no tl'otom.nt
Caixa Postal. 69 Te' "PI'otectora" - FLORIANOPOLIS da fifi i.

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTONIO DIE MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço cornpjeto e especialisado das' DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra-

tamento. '

.

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME-:
TABOLISMO, BASAL

------'-------------

�::[Ír:-Rôldãô '-Cõn5õni�"
CIRURGIA GERAL - ALTA A·
llURGA- '_ MOLltSTIAS ,DX 'S"

NRORAS _ P-*RTOS
J'o:tmado peJa ".culdade, 'd. II.·

lia da UalTeraldade de ,Slo Paule,
cede foi assistente por ...6.riOI Doi lia
Sernço CirúTgico do Prof. 411.1.

CorriJa R_
Ciranda do eetômaeo e ..ta. ';,",",,1•.

�I. ,iate.tiaol delgado e 11'11_, tini·
de. rin., próstata, b:exlga, utera,

.....rio. e trompa •.
'

Vartcocel., bJ.d.re.:
cele, 'l'arizea e herna..

.

C"".ult".: rAI 3 ii 5 bce..., • Mia
,J'elipe Schmidt," 21 (altpl, da Cua

Paraise) , Telef.' 1.59S
R•• idêneía: Rua Estevea' JuDiar. 110;

Tel",f. M. 76.

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

Consultório: Rua Trajano, nO 1, 1° andar - Edificio
do Montepio.

Horário: nas 9 ás 12 horas - Dr. Mussi.

Das 15 ás 18 horas - Dra, Mussi.
Residênria __;_ Rua Santos Dumont, 8, Apto.' 2.

Dr. Paulo Fontes

r#:Jêj#Jf#I@êêêêêêêé!íêí§lj§l�
'-

CÕMPANH-iÂ- -,�ÃiiANÇA"';_'DA1fÃiÍÍÂ;;':�{.;_:·-
Fuedada em 1870 -- Séde:,8AIIlA

INC:8NDIOS E TRANSPOR'j'ES-
Cifra" do Balanço de 19:"_

CAP!TAL ,E RESERVAS " �
. Cri 80;9,01)'ml6,30
-Cri 6.97S;40ÚS5,1I7
Cri, !l7.0_53,2��\;3((
�r'c

"

142.176:69!Uo
Cêe

' �

'98.687.816,30
Cri 711.736.401.306.20
(" -.

.....

Clinico e operador
c-..ultório: RWI Vitor Mcin1aa, li.Telefone: 1.405
�taa ,da 10 ii 12 e da 14 ••
I' _ Jleaf�eia: R.aa Bla••_." - -r.-t4l!'rm... '.Á.?"

Responsabildades . _ ... ,

Receita .,. __ ,

Ativo _

................ ' .

Sinistros pagos nos últimoa 10 ano•....

Responsabí lidades . _ .. ' .

, v Diretores:
'

Dr. Pamphtle d'Utra Freire de Carvalh9,', Dr. �F'raneiaeo :de" Si,
Anisio MaS8orra, DT_ Joaquim Barreto: de' Ara6jo 'ie JOIlé ,Abr..a,

N.-J" ......-� ................ w_..._....-.-_-.-.�-_.:;;.._<,:..���-.-:--...�"�:� '": ...... � .........

I
r-

Pedidos com Representante I

Para Santa ', Catarina '

, 'DOlhvAL S. LINO �
Edifício IPASE - 2. andar

ICaixa Postal 260

.

Florianópolis - S. Catarina .'1 ,",
NEGOCIO' 'URGENTE

Vende-se um Nash, modêlo
49, corri 9.500 kílometros, com...

'

pletamente equipado, por ".1

Cr$ 90.000,00. ,

Tratar com Delambert, prín
cipio da reta dos Barreiros.

Agora, Sim!

Tl'ontlloartS!l re9Ulacd8 d. carga' ,

SÃO FRANCISCO DO SUL' para NOV4 'OaK�,
lnfprmaoõn c ;mol ��ante.

Flofl8DÓpohll - Carlos HoepckeS/� - 01- Teletone 1.212 ( En:!. telea '

São P'raocilcó do Sul - CarIo I Ho'eocke S/A -C! - TeteloCl� 6 \!')) � �,\f.t.C &.

"VIRCiEM .ESPECIALlDADEj,
elA,WETZEL INDUSTR['-L .. fOlN·VeLL .� ("11r;, 'H'.:

rrORAN SRANQU iS � fM.A

i
r
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Passou patrlmenio
Unidas

das

ou[J

,

para o

Nacões
,

NOVA YORK, 30 (USIS) - Uma biblioteca de mais de 16.000 \'0-

Conclave. dos .Exatores Federais Ca tarinenses'
Fundada a A.E.F.E.S.C. e homenageados os srs, Deputan o

Orlando Brasil e Dr. Frederico Cúrio' de Carvalho
Consoante divulgamos, re::t!i:wL:_ Jio ;'VIilton Pereira - Inspetor <I,'

ao aceit arj se' sábado e domingo úlfimos nesta Coletorias Federeis e Mesas ele Hen
de doeu- Capital o primeiro grande concla, das n50 Alrandegadas nesLe Esta

ve dos coletores, escrivães e aux i, do, num erosns coletores, escrivães'mentes sôbre a Liga das :'Iações.
diadas em nosso Estado, de que rI' e nux.ili ares das exatorias federais•__ �....
díadas em nosso Estado de (Iue re., drsLe Estado.

). sultou a fundação da AS3Ih?l::Çi),() .•\'pós a aprovação dos Estatutos
dos Exalares Federais elo Estado roi eleiLa a primeh-a diretoria da

e'..«atores federais catarinenses ures;
taram signil'icaUvas homenagens

I
aos senhores Deputado Orla-ido

--------------.-------------'---'---
Brasil, por motivo de sua brilhante

atuação como relator do projeto
ela reforma das Coletorias Federais
na Comissão de Finanças da Càma
r a dos Deputados, e ao Si': dr. Fre
derico Cúrio ele Carvalho, digno
Diretor do Serviço de Coletorias

\

lumes sólne cooperaçã., internacional foi entregue às :\T ai.' iV s .Un idus

Dela "Wocdrow Wí lson Foundation".

O se. Trygve Lie, Secretário Geràl das Nações Unidas,
o presente, disse que se traí.ava da mais completa colerão

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

Ipêlo _O Pres. da' Republica
em favor do Recenseamento

RIO, 30 (O E) - O presidente da República
dirigiu, ontem, ao povo brasileiro, o seguinte apêlo:

"Vai realizar-se, a I? de julho próximo, o VI Re
censeamento Geral do Brasil, enquadrado no plz.no

. do Censo das Américas.
Consagrando a praxe dos censos decenais, de

monstramos o nosso empenho em opor diretrizes
firmes às indecisões geradas pelo desconhecimento
da realidade. Essa firmeza de rumos só pode ser ob
tida mediante estatísticas abundantes e fiéis, tanto
no campo da ação governamental como no da ini-
ciativa privada.

.

,

O Instituto Brasileiro de Geografia 'e Estatís
ca 'encarregado de levar a efeito a operação censí
tárla .

de 1950, recolherá de todos nós informações
destinadas a mostrar, em suas sinteses finais, não
apenas quantc;»s somos, mais ainda como somos e

quanto valemos.
Para que se alcance êsse objetivo, não bastarão

os esforcos e o devotamento dos responsáveis diretos
pela op�ração: torna-se necessária, sobretudo, a

colaboração h-restrita de todos os brasileiros,
.

de
quem se espera contribuam com respostas perfei
tas às perguntas que lhes forem apresentadas.

Desejo, pois, pedir a colaboração de todos os

bl'asileiros para êsse empreendimento, que há de
. trazer ao país inestimáveis benefícios, asseguran
do não somente aos órgãos do Poder Público, mas
também à lavoura, ao comércio e à indústria, bem
como aos demais' setores da atividade nacional, in
formacões minuciosas e exatas, capazes de permitir
orientâção segura ao esfôrço comum, do govêrno e

do povo, no sentido do nosso bem estar e da gl'an
deza nacional.

Ao fazer êste apêlo, estou certo de que oRe
censeamentó Geral de 1950 será mais uma demons
tração feliz de que, em face dos altos interêsses
nacionais, sabemos estar unidos, numa só vontade.
num só entendimento, dentro de um só credo e de
um só partido, por um só ideal - o bem do Brasil.
Rio de Janeiro, 29 de junho de 1950. - (a) EURI
CO G. DUTRA".

Entusiástica repercussao causou

Cap'inzal a in'dicação do sr,

Udo
.

Deeke para governar
nosso Estado

em

o
Expressivo telegrama do diretório daquele Município

ao sr. ·dr. Nerêu Ramos '

Ao eminente chefe dr. Nerêu Ramos, o diretório pessedis
ta de Capinzal dirigiu o telegrama que se segue:

"Capinzal, 26 - Jubilados com a entusiástica repercus
são que causou em nosso meio o resultado da convenção, indi
cando o nome do digno correligionário Udo Deeke como candi
dato à governança do Estado, congratuiamo-nos junto ao ilus
tre chefe pela feliz escolha que trará inegável êxito aos altos
desígnios do Partido. Atenciosas saudações. Membros do Dire
tório Municipal: Luiz G. Bonissoni, Luiz Dutra, Edgar Bani·
ni, Rolindo Cazagrande, Antônio Pelizaro, Helmuth Wach
mann, dr. Arnaldo Favorito, Severino Barata, Jacob Martim:
e Roldão Matos.

.

A. E. F. E. S. C., que ficou assim rcs : reuresentanro do Cio\'el'na«of
constítuida :

.
Patrono: Dr. Frede, do Estado, Tycho Braile Fernandes

,- Delegado Fiscal do TCSOLll:O ;\a�
cional neste Estado, Octávio de Ol i,
vcira - Secrelário da Fazenda de;
Estado, representantn do Pre tel f o
Murucipal de Florianópolis, Depu,
uIo Federa! Orlando Brasil Dl'
Frederico Cúria de Carvalho

•

Inspetor Chefe do S('rviçoo de Co.
letorias Federais no Ministério IhColctoria de Blumenau) , 2° Secrc, Fuzenda, Hélio Milton Pereira _

tário : Egon 'I'ietzmann (Coletor da 'InSDelol" de Coletorias Fed irai >
I -

. .re IS I �ta Coletoria de Brusque) , 1° Te.. Santa Catarína, Olh·él'io de 'I'ole.Io'
Federais no Mlnistérío . da Fazen, sour-eiro : Altino Pereira (Cr,]�;t6r

de Jaraguá do Sul), 2° 'I'esoureiro :

Luiz Mauro 'Vasconeellos (Coletor
de São Bento do Sul), Conselho
Fiscal: Theophilo Mattos (de Sã;)

Na tarde de sábado, em sala da Joaquim), Orlandina Silveira Pam,
Dele;aéia F'isoal gentilmente cedi- plona (de Palhoça), Ibrahím . Fc
da, realizou.se a sessão de funda' l ippe Simão (de Lajes), Eugênio
cão da supraci tada Associação, a Rossa (de Caçador), Ma nucl Ber;
ela comparecendo, os senhor-es dr.j toncini (Je Orleães) e Luiz Pache..
Frederico Cúrio de Carvallio e Hé--' co dos Heis (ele Canoinhas) .

....................................................

Hoje é o dia dO recenseanlento
Teve início hoje, em todo o território nacional, 11 fase de

coleta do Recenseamento Geral da República. Do AI11::1ZVI1US ao

Rio Grande do Sul, da Capital Federal ao mais humilde c

longinquo lugarejo planl ado entre as matas do Oeste brnsi

leil'o, uma palaua é hoje repetida com o entusiasmo que
sempre clespertam, no pais, os grandes e alviçarciros acont"ci

mentos. Essa pala\Ta é .RECENSEAMENTO. Cêrca de 50.000

recenseadores inicial'am, nesta data, a árdua, difícil e es-

tafante
.

tarefa da colheita de informações para o magno le�
vantamento estatístico que irá revelat' o Brasil aos brasllei
ros. Em Santa Catarina, aproxinladamenle 1.200 agrntes re

censeadores foram contratados para a execução da coIeta

censitária, operação de especial iniportância para o êxito fi

nal do Hecenseamento.
A ·data de hoje - 1° DE JULHO, -'- convém frisar, não

assinala apenas o início da coleta de informações par'a o

Censo' ele 1\:)50, é lambém a data de ref.erência das declara

ções dos boletins censitários. Isto significa que não importa
qual seja a data em que o particular receba o bole<tim de co

leta, inval'iávelmente suas in.formações devem reportar-se à

situação em 10 de julho de 1950.

P.esam sôbre os recenseadores responsabilidades de vulto

e não será exagêro afirmar que o patriótico li'abalho .a que se

decidiram entregar representa um sacrifício em favor da co

letividade, Êss'cs dedicados servidores devem ser recebitlos

em cada lar, em cada estabelecimento, com a atenção e a cordia

lidade, com o respeito e o acatamento que nos merecem to

dos quantos estão a serviço da pil,tria, em espinhosa e nobili

tante missãQ. Escutando atentament.e os esclar'eci1l1entos que

êles prestam sObre o modo de preencher o boletim do censo,

pedindo-lhes instruções em caso de dúvidas, e - princijal
mente - tendo o boleUim pronto, complela e corre:tanwnte

preenchido na data em que êles fixarem, estaremos proceden
do como bons brasileiros, capazes de compreender o elevado
alcance cívico da tarefa censitária, fornecendo daelos exalas,
criteriosos e honestos para o grande balanço que o Brasil está
realizando com o VI RECENSEAMENTO GEHAL.

da e operoso presidente da. Asso
ciação dos Exatores Federais elo
Estado de São Paulo.

rico Oúr io de Carvalho, Presiden.,
te de Honra: Tycho Brahe Fernan,
des, Presidente: \Valdemar Medei
"os (Coleto!' da ia Coletoi-ía . de
Bluruenau) Viee-Presidente: Rnbe n,

,

Lobo (Coletor substituto el.l za Co
letoria de Joirrvile ) , 1° Secretário:
Albino Erz inger (Esctivã., da la

de Santa Catarina (A- E. :!C. E. S.

C.), igual, em finalidarle, às já
existentes em outros Estados.
Nessa oportunidade, também, os

------__

Foram, ainda, tral.aelos
assuntos, nessa sessão, de
se da classe.
A noite, no Salão Nobre

tituto de Edllcaç'ã:o "Dias Velho"
.

. ,

I'eallzou_se a sulcnídade -le Vos se
da diretor-ia eleita.
Ao alo compareceram os scuho..

- representante da Associa('üo dos .,

Exatores Federais do Paraná e nu•.
merosos exalares federais dêste
E:sI ado.

Depois de aber-ta a sessão nclo
re,presentante do Governador do
Estado, foi dada posse à di retoria
da novel _-\. E. F. E. S. C ..
A seguir, o coletor 'I'heophílo

Mattos, em nome dos seus colegas.
saudou em eloquente imp:'CJviso a�,
ílusí.ro Deputado Orlando Brus i l.,
fazendo presen te ao mesmo ae va
liosíssima lembrança.
Vi vamente emocionado com css-i

manifestação de reconllrcimento.
dos exatores federais elo Bo:'asil, ali
represenlarlos pelos seu.> colegas
c'atarineuscs, que rendiam mereci,
dn hOlllenagem àquele que foi b1'1.
lblllle Helator do projeLo da !'efor�
ma das coletorias feelerais na Lu-
missão 'de Finan'ças da Cáma,ra dG&·
Deputados, o homenageado pl'ofe_
l'Íll magnífico improviso dizench"
em resumo, que somenle pl·ocura-.
ra, COm seu trabalho, fazer Jus"-i'{';l
às justas aspirações dos exatores
federais, atendendo concomitant::l�
mente aos allos inierêsse5 da l"a'.-
zcnua NacionaL

]<;m seg-uiela falou o repre<;entau_
te da Associação do P�r_:aI�, fazen_
do saudação' aos seus cô1êg:as cata_.
I inenses e se congralurando pel".,
fUl1da<;ão de sua entidade.
Por úl! imo, enc.errando :l sessã,), ..

r) sr. dr. Cúrio de Carvalho n?;"
uma paleslra sôbre vários ::tssuntOi3-
r"elalh-os ao projeto da l:eforIll�

.

das coletorias federais Ora em cur

so no Senado Federal.
No' dia seguinte, domingo, no·

restaurante do Lira Tênis Clube,
realizou_se um almôço oferecidO',
pelos exatores ao Dr. Cúria de Car-
valho, como prova de aclmil'ação e

110m enagem ao seu notável traba_
lho feIto na presidência la Asso.
dação elos Exatores de São PaulO'"
em prol da concretização das as�
ptraçõés cios coletores e das cole�
tOl'ias fe-d-erais.
Ao ágape compal'ecel'a,m além do

homenageado e exma. família, Oll'

senhore� representantes do Vice� ..

P resiclen te da República e Gover-
Continua nc. 61. pago

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

FV0GQandoSuc-Frufi
O complemento alimen
tar por excelencia. Ex
trato ãe frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

Escreveram, por aí, que um filho de um Estado IH.qucno n;10-
foi candidaLo por que não pacificou sua terra. Esqueceram-se-'
qlle o candidato escolhido, quandO pacificava não só o seu Estado·

natal, como ainda tõda a politioa brasileira, foi vetado. O seu no

me ilustre ,ressurgiu, depios, pelo poder das unidades que {'udo que
l'em sób?'e as que nada pOdem.

Os argumentos dos jOl;nalistas da oposição, por ou t.l'O jado,
evidenciaram porque .não foi feita a pacificação no Eslado. E a His-

tória também: ..
PETlllll.
il�IRI[aIR
..

_ .__ . __ w____ __.__

CONTRA CASPA,

QUEDA lOS CA

BELUS E DfMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TONICO CAPILAR

POR EXCELÊNCJA

(
.�
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