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F CIVISMOI DE QUE SE ORGULHA O ESTADO DE SANTA €ATARlNA.r

uno. DEEKE, NOME ILIBADO DE UM CIDAUÃO ILUSTRE, SERÁ SUFRAGIO NAS URNAS DE 3 DE OUTUBRO VINDOURO CO."

O CANDIIJATO DE TODqS OS CATARINENSES, RECOMENDANDO-O O PARTIDO SOCIAL 'DEMOCRÁTICO PARA SUCESSOJt, DO

EMINENTE GOVERNADOR ADERBAL R. DA SILVA. - DE TôDAS AS REGIõES DO ESTADO CHEGAM À COMISSÃO EXECUTIVA

j'::STADUAL DO �. S. D. AS MAIS EXPRESSIVAS CONGRATULA ÇÕES PELAS GRANDES M�NIEE�JA'ÇÕES ,DE REGOZÍJO�:: COM
j

"

," •

", '

"

,

',.,

QUE A CANDIDATURA DO ENGENHEI,RO UDO DEEKE TEM SIOO RECEBIDA EM TôDAS A-S ,CAMADAS ,�$.QCIA�S. - o PARTI0?,'
SOCIAL DEMOCRÁTICO:, INOlCANDO-O ,AO PRONUNCIAMENTO ELEITORAL DOS SEUS C((ESTÁDUANOS, TEM Á CERTEZA 'DF.

CORRESPONDER AOS MAIS ALTOS DESTINOS DA GLORIOSA TERRA CATARINENSE E ,ÁS LllVfPlPAS' T�AmçõES DE HON'RÁ

ii

1

,

.1

LAKE SuCCESS, 30 (U. P.) - \ orno, declarando que, "dentro j, Nor�A DO j'TAl\�A�A:r� TO embaixada]' João Carlos

MuniZ,'
ele suas pcssíbilidadqs", o Brasil COl�lllJ1lea-]lU� o

MlllJS,
tério das {( I'ausmítimos-lhe a certeza da nos"chefe da delegação brasileira a cumpr-irá as esripulaçêes do artigo Relações Exteríores ;

.

c
_ ,

ONU, entregou ao secretário se- '19 da Cada das Nações Unidas >8 "O Sccretár io Geral das Nqções
s_a ",pa-rticular solidariedade» o"'-iir-ral ela Organização Mundial, sr. auxiliará em tudo que Iór possi- Unidas d eu conhecimento ao ,'qo- _

"

_ ,_

•

Trygve Lie, urna nota do seu ge- vel a Coréia Meridional. vêrno brasileiro das resoluções "

tIo Conselho de Segurança .d,a� mam OS rintegra�tes do díretérin do'Nações Unidas, segundo as quais '

foi reconhecido quo o ataque da PSD 'de' Taió')a�o sr. Nerêu RamosCoréia 110 Norte ii 'República dr" '�" ; 'cr �,.

Coréia do Sul constítu ia uma rup- 'Ao sr. dr. Nerêu Ramos, eminente chefe conterrâneo, di..
tura da paz internacional. rigiram os' pessedistas 'de Taió o seguinte expressivo telegra...

Verificada esta situação, o 80n- ma:.'

selho de Segurança - 1°) recla; 'I'a.ió, 28 - Congràtulamo-nos com o resultado alcançado
mau a imediata cessação das hos ,

.

pela' convenção .encerrada ontem nessa Capital. Felicitamos
tilidades, 2°) exigiu das autorí- vossêncía pelo inagnífico discurso pronunciado nesse magna
dades da Coréia do Norte a reti., 'I conclave e lhe transmitimos a certeza da nossa particular so ..

rada de suas rõrcas armadas para lidariedade. Respeitosas saudações. Alfredo Cordeiro, Edmun..
o 380 paralelo; 30)' solicitou ,da' do ErnvAdolfo Fíedler, Osvaldo Ern, Hermann Huscher, Otá..
Comissão das Nações unidas que via Làuth, Bertoldo Jacobsen, Rudolf Voigt, Reinaldo Hane
comunicasse o pleno cumprímen., mann, RUdç>lfo ,G�atz. e Edgar Maass.
to dessas recdmendações, ohssr.,
vasse ó recuo das fôrças da Coréia Al,'ropelou 0," ma,rído ,:p';ara, casardo Norte e trouxesse o Conselho

I informado sôbre a execução da 'com" a mu Ih r •I sua reoouiendaçãn ; 40) f'inalmeu.,
-

"

e,r ,j

te, o Conselho apelou para toelos '_-1i\'KA1Vl, 1° (V. A.) - Um de; »emblcia Nacional sobre explora..
os membros das Nações Unidas a outado democrata acusou, em dis: rões de terrenos, dos quais ° e;co
Iirn, de que, prestem. lôda assis-] "ILfsO .

protntnciado mi Assemúléill [)/iesidente do Conselho Cluikru Sa;
lôncía às Nações Unidas lio cum- Nacional, Eimer Inonu. tittio do. ex'- odjugl:n, "Leria se (ocú':pletado, en..

prímento dessas resohições e se presidente da República, Untet I'no.· .tra no' quadro da "reabertura de ve-

O O 1-·
.

d I" t b
abstenham de prestar assistência \ Im, de ler ern 194,5 assassinado um' lhos dossiers", que se está tenanâoS C rre lOl003rl08 ' e Ilrd U a se coo- às autoridades da Coréia do Norte'!:'apaz ch,amado 1l1ouzaffel"Kavoli. refeilonaTllr'quia,apósvitol'iado$

gralulam O f1 I R d·
O Ministério das R(jlaçq·es Exte'j ,'IUI, atropelando-o com o seu mito. l'entocratas' nas' eleições de maiújcom sr. ue 80 amos, Igno riorcs, com a devida autor-iaação do morei, {.( fim de desposar,á,esposa uitimo,'

. '

Pres. da c. Execotl"va do PSD DO Estad41,
presidente da República, determi- 1 tin, 'lJiti1/La. () caso leria sido abafa.

U nau, ao delegado perJilanen tê do! lia 'entãu, 1J}'osseg'um o referido de- Exll·ota a Comi8 Sãopela es"olha do dr.' Udo Deeke, :-.andl·dato Go"êrno brasileir.o perante as Na-! '(nttado. O ministro elo Inlerio1', 1'es_
.

U \I !Iões Unidas que inforinasse o Se_I ponde'lUio �L esSa acuMl'ção reconhe- Nacional do Trigodo Part-Ido a' governanca de StiJ' C t J. cretário Geral e por inlermédi.o i ccu a exislellcia de homicídio im '�
a ar na � " RIO, 1° rv. A.) - O presidente• dêste o Gonselho de Segurança, de. pune, mas declarou qtt1e o inqueI"i_

De Pl'ratu'ba recebeu o C 1 R t·· P
. que o Govêrno brasileiro cumpri, I iu jlldiciario abato para apll1'aJ' as

ela Rcpublwa sanCiO!10U lei do Con..
sr. e so amos pres IglOSO resI-1 .

tI' I
.

'

.
I "

, , • gTCSSO NacIonal: exfinguindo a Co-
dente da Comissão Executiva do PSD no E�tado o telegrama r�, na m� IUI.elOS seus meIOS, ° l'eslJ,Onsa��lulades. do �a�o dellltto-

rhissio Nacl.onal do Trigo, e COD..
qUe se se!lue.· 'd.�sPO�,'lo H,O artIgo 49 da Carta de fi JallWlS pode IdentIfICa?' ores'

� ,

, ,

I siderando fie njilíLllide publica a.
"p' , t b 26 C 't 1

.
Sao 1<l'anC1SCO. - !)onsavel..Ira u a, - angra u amo-nos com o emmente che- . '

'I' b'd ",. Sociedade Bene.fic�ll'.e MontepiG,'
Ce pela f l'

.

II' d P :t'd d'd t d
Esse pl'eCel �o e conce lonas se- ; ;)al'ecle ,que um n,ovo �l1qlle1'ltlj ctüs Artista�"e lZ esco 1a o nosso ar 1 o can I a an o preclaro foruiilLes têl;mos: "Os n1 b' di." , .' 1� "t 'E '

,

catarl'nense U"1' Udo Decke d '" d E tad
" em ros as

I
,Cla aueI o. sse caso, que se segtte

. ao cargo e governacror o s o N
-

U'd' '_, '
,

nas próximas eleições. '
l'açocs 111 as se. ,:�SOCIaI11 para as recentes l'C'U1elaçoes feltas na As: ftl· I t'

Atenciosas da o-es R b H dA' "
mutuamcnte se aSSlsurem na execll� � IS amen Osau c . u em aro os nJos LaerclO _

I d' I
.

J 66
- di"Pires e, Eduardo Bento Osório".

' ,

r,ao l tlS me l( as prcscrltas pc o ml�lboús de ,o a- '.Conselho de Segurança. I li 'ele' 'torai:ASSISTÊNCIA MILITAR ·1 .

Américas na defesa do LAKE SUCCESS 30 (D.P.) - o res em armas Será enceri'ado no próximo
• seúejárfo-:g'�ral'da'ON1J, ��." Trygve! WASHINGTQN, 1° (V. A.) ..:_ O dia 3 de agôstoregime democrático Lie, enviou {ui!�telégram� a:' todos. Senado apl'OVOU a verba d'3 lUa, 1° (V. A.) - Ao contráritll,

.

..

os 50 países nlemJ:)ros"clá Orgàniza- : 60.000.000 de àolares para o [orne_ 'tIo que notitJÍ,ou um ncatutino, Q'
\VASHINGTON, 10 (DSIS) -

I o sr, Acheson pronunciou estas ção 'Mundial, pédindô-lhe's qu·e in- i cimento de armas �o exicriol". Es- prazo para alistR,lllt' :t) 'le eIei..

�" '1enL: üol11 se�ls, bons v_izi- / palavras ao receber, em nome' do r,0.r111em: .tii.; logo l�es,seja 110ssiveI,
'
sa v·el'ba faz parte do prognm:a cle lores não tr�l"j1i1làr{o no pró.

, ,as Estados Umdos

propoel1lJI
povo dos Estados Unidos, a esta- que tipo <te ajuda milita,r poder'io 1.222.500,000 de dolares de f,)rne a Lcoi· Eleitora em v' 3 iJiscri�

1,.' •. j' '<::r as ,heranças moral e espi_ tua ao General José Artigas, Dai I oferecer para cooperar na tarefeI cimento militares aos P;ÜS8� da cües ficarão "jy:<, � , '-' dIa 3 da

['l���l"das den�o,:r�cias, disse o Se- da indcppnrleneia do DrugLlai, I de rechaçar a invasão da Coréia I Alianç,a (,lo Atlantico Nsrte e paÍ.Bes
I �\g�sl o, is! G �, dOiS,'1;,""'8S antes da�<Cl e L,,! 10 de Eb,ta,ao, AchesoD,

':o
pres·entcada pelo povo nrugLlalO. do Sul, t oCl·clpnta�s,

,

'

' eleIções.
, _,_,_ _j

o MAIS ANl'IGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

�...rtetárlç f) D. Gerentel SIDNEI NOCRTI - Dtreter Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

,....========,.""",."",=�==""'====-""""==�=���===� I
ÂflO XXXV I J Florl4nópolis' Domingo, '1 de J"lho de 1950 I H jO.881 I
Cumprirá o 8rasil o art 49 . da Carta da ONU

NOja oficial do Itemeretí

Cristiano, Machaltlo: «MO!IO
me sensibilizou a desvanecedora
homenagem dos convenciona1S

à minha pessoa»
o sr. Celso Ramos recebeu do sr, Cristiano Machado,

candidat? do PSD à presidência da Repúhlica nas eleições
de 3 de outubro; o telegrama que se segue:

"HIO, 30 - Tenho a honra ele agradecer a V, Ex ia. a
,

comunicação de que a secção estadual do Partido Social

DemocraLico de Sanl.a Catarina, reunida em convenção,
proclamou seu candidato ao govêrno do Estado 1 ilustre

correligionário dr. Udo Decke, Mui to, me sensihitizou a

desvanccedora homenagem dos convenc.ionais à minha
pessoa, através das palavras do depu lado Rogér'io Vir-ir-a. A
lodos o meu cordial abraço de agradecimento. S,:mdações
aí cnciosas".

As

J_�, �� � _

Cirilo .Iuntor; ,«Os. m eus aplau�
�08 pela felicidade na �scolha do
Dome do ilustre engenheiro, Udo
Deeke para candidato ii suprema

direção dêsse' Estado»
o sr. Cir-ilo Júnior" Pvestdeuts do PSD, dirigiu no sr.

Celso Ramos, Presidente da Comissão Executiva nertc Es

tado, o seguinte telegrama:
Rio, 27 - Congratulo-me com o êxito ela convenção

dessa prestigiosa secção do nosso Par tido e envio meus

aplausos pela felicidade na escolha do nome di) ilustre

engenheiro Udo Deeke para, candidato à suprema direção
dêsse nobre Estado cujos altos destinos serão r:·grande
cidos pelo patcioí.ismo e amor à causa pública d(J nosso

eminente patrício. Cordiais saudações".

I
I

I
I
f
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I lutoruracoes
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I Horario das elilpre
j O ESTADO í I

sas .!!tq!�rlas
Iled.ção e Oficina. à r.a

João Pinto n. 5

Diretor: RUBENS A. RAMOS

Proprietário e Dirc-Gereute
SIDNEI NOCETI

o CongreSso Mariano de· Blumenau I
! I

BL(i"'IE�AD, 2 (H..) - :\'Ü mo- Srn r, Dr. Ddo Deeke membro da I.meuto cm que os p reparati vos do Comissão Central dos festejos do

I'Congresso mariano caminham para Centenário 'de Blumcnau, solicí i
a meta final a Comissão Central tando seu auxilio no sení.ido de I

com seu díg110 Diretor Frei Et'rem angar-iar camas para o alojamento IO. F. M. houve por bem dirigir- dos Congr-egados que acorrerão ao
.

se ao Comandante do 23 RI í) Snr. Congresso, s.s. não só 'prometeu ...

Manoel l\lendes Pereira solicitando \ ajudar como ainda indicou os (':1

seu concurso na parte musical.

S'I
riais competentes para melhor se

S. recebeu cordialmente O\S mern.. conseguir esse objetivo. S. S. mos

hros da Conríss io e acedeu aos sem trou.se entusiasmado pelo Oongres-,
anelos, prometendo que o corpo I SO, como vanguardeiro das próxi
de musicas daquela entidade miE'l1'l:1<1S comemorações do Centenário.
tal' abrilhantaria os festejos C,1m

I '

Dlrígiu.se ainda a Comissão ao

a harmonia de suas peças emnres Dr. 'Vilson de Freitas Melro, pre,
t.ando lambem alto falante paru ir; I sidente da Hádro Clube de Blu

l'a?iação; .bem cou:o. �lal1d?L' en-I menau. E�ta foi recebida com �o:
sarar o Hmo Pontifício cuj-i mu- da a gentileza por s.s. e sol ici
sica será fornecida pelo Colégio II' tado o concurso da Hádio para
Sto. Antonio. fins de propaganda e outras foi
Tendo a Comissão se dirigido ao : proutamenta atendida.

G.

Dos dias 13 a 16 do corrente a sua realização

Oro (LARNO
GêLLETTI

ADVOGADO
Crim. fi 01".1

Oon_tt, u i;ão ti. Soci.dod.1I
NA "URALIZAÇÔE:8
Titulo. Oeolarat6rlo.

E.crit6I'lo ti R.aid"ne,a
Ruo Thad.nt.. .1
fONE •• 1468

\VASHINGTON, 30 (U. P.) -

A Comissão de Verbas do Senado

aprovou a soma de 2.727.000.000

de dólares para o terceiro ano de

vigência do Plano Marshall.
Êsse total representa 208.000.000

F R· f 1 d
de dólares menos do que foi solí..

lutas, . e resco, ge a os citada_pela A�m�nistI'ação da Co-
. . .. .

operaçao Econômica.

procure POLLI 8. A. CornQrcio e industria �
.

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO MaqUina de!tUA CONSELHEIRO MAFRA - Edificio Montepio
RUA FELIPE SCHMTDT Edificio São ,Jorge escreve Ir

A TOSSE NAMIEDNATDOE DO CRFoSCI· Para o Zoo carl'Oca
Vende.se por preço de ocasiao

I fI uma maquina HEMINGTON - car

. .

.' Rio, 30 (V· A.) - Deu entrada ['0 grande. Tratar nesta redação.CUIdado! Combata a tosse e ontem, no pôrto desta capital, . .

fortifique os' pulmões da crÍaol:a O navio holandês "Boissev'ain", F4L"flEU O pnl'T iicom "SATOSIN" - poderoso ano vroceclenle de Xang'ai, trazen- nu UIi li
tissétic.o -e descongestionante das do para o .H.io pouco mais de CEL\'O PINHIJIROvias respiratórias. Bastam algo. uma dezena de passageiros. II D
mas colhere,s de '''SA'rQS'IN'' 'litra Entre a ,carga geral condnzida TEHESINA, 30 (V. A.) :_ Fale-
que a to�se l!,)go se aça�e, 9.�é ces· por -àquêle barco encontram-se ccu, nesta capital, COlu 64 anos de.
sal' de U·lu!:!. vez. f:' excelente r�mé- alguns animais destinados ao idade, Celso Pinheiro, poeta com
dio para combater Gripes e Iles·

Jardim, ZoológicO da Quinta da I diversas obra.s Public�das. e �óciofriados. Peça ao seu farmacê'ltico Bõa Viista. Trata'se' de um casal fundador da Acadenlla PlaUlense
011 droguista "SATOSIN" - o 10' de dromedários e um casal de de Letras.

._"
._

mi?ador -ias Gripes, Tosses e Bron- guepardos. Estes animais são de , , , .

qUItes: _

.... i'''':';-·''''· '.
uma espécie rara, conhecida em

'AO"p''a''r''t'a','m'
.,

'e' 'n':t·,o·
....

,

..

,"�"'I :n:ã�e��:id,;ár����:o tf�i���ar�s
O guepardo tem a aparenc1a

,['_ir
,-,

.
.

de, . cão, malhado c.oÍno onça-,
: Aluga-se um á rua' Santos Du- sendo de mais fácil domestica
mont 12 com 4 quartos, salas e ção, por isso que é também em·

demais dependências. pregado na caça, como se prati-
Tratar á rua Martinho Calado 6 ca com o cão comum usado pe-

ou pelo te!. 1·H7. los caçadores.

A Serraria Delambert, avisa a sua distinta fregue
sia, que a partir de 10 de Julho, o preço da lenha desta
serraria, passará a ser de Cr$ 90,00 o metro cubico.

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

Atenção
VENDE-SE um lote de ter

ra à Avenida Mauro Ramos,
próximo ao Largo General
Ozorio. Ver e tratar com o \sr, Manoel Fiuza Lima, na

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

MINISTERIO· ·D,A MARINHl\ Me·rcado do café
NOVA YORK, 30 (U. p.)

O café a têrmo estêve fr'aco,
com vendas de proteção e de

Cobrança de lucros.
O Santos-S a têrmo fechou

entre cinco pontos de alta e' 30
de baixa, sem que se registrassem
vendas.

.

Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina
.

Exercicio de 19501
EDITAL

De acôrdo com o ofício nO 0359 (CIRCULAR) da Direto
ria do Ensino Naval, datado de 14 de júnho de 1 950, faço sa

ber a quem interessar possa, que se acham abertas as inscri

ções para o CONCURSO DE ADMISSÃO AO QUADRO DE
CONTADORES NAVAIS a se realizar em SETEMBRO do cor;
rente ano.

As inscrições serão encer.radas a 31 de julho próximo.
Os interessados poderão comparecer na Secretaria desta

Capitania, para melhores esclarecimentos.
Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina, em

Florianópolis, 21 de junho de 1 950.
.

Nelson do Livramento Coutinho
Escriturário da classe G - Secretário.

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

ComunicacãD
, ,

Drs. 1Valdemiro Cascaes
e

Roberto Lacerda

Advogados'
Comunicam a seus clientes e

amigos a mudança de seu escritó
.rio de advocacia para a Rua Fe' ,

lipe Schmidt nO A2 - 1° andar.Vende-se te-rrenl· ASTHMAN
MODERNO TRI1TIlMENTO

DI1 I1SMB,
TOSSES REBELDES,

• BRONQUITES,
nSMOTICI1S E CRONICI1S

P:rorrog.8da a ie'j
sôhrA fi borracha

WASHINGTON" 30 (USIS) -
o Senado dos Estados Unidos
apro'fOu, unã,nimemente, uma
medida' que prorroga a Lei sôbre
a Borracha, de 1948, até 30 de
junho de .1952.

Ven€le-se um terreno' medin·
do 12x30 na ponta do' Leal
(Estreito), sito á rua 15 de No·
vembro.
Tratar com o cap. Paulo

Samy na Fôrça _

Policial ou
nesta Redação,

Camh",. Gra".atal, Pila��1
Meieo ou meJhorelj pelol tm&·
oores ü� ({;O. i6 DII CASAdMU
;: ELANEA � RuoO. Mafu

CASAS 111 TERIUmOll
Possue V. S. caslIlI ou terrenoe pan

,v"nder1
"lio encontra comprador?
Entregue 80 Eticrltólio

.,. L. AlvE>�.
.Rua Deodoro U, \�"; r

Diretor de Redação:
GUSTAVO NEVES

Representante:
A. S. LAM!

f liua Senador Dantas. 40 - ••
andar

,

I f T'eL: 22-5924 - Rio t'e Janeiro

.
RAUL CASAMAVOR

Rua Felipe de Oliveira. 21 -

l 8° andar
Tel.: 2-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano CrI '0.00
Semestre .. ,..... Cr' 46.00
Trimestre Crt 26,00
lI�a : CT' 8,00
Nómero svulso .. Cri 0,60

No Interior
ADO' ., - Cri 100,00
Semestre CrI 80,00
li-tme"tre CrI 35.00
Número avulso .. Cr' O.fio
ADunciOll "aediaote contrito.
·.s oriMlIUUAI. mesmo não

publicados. não serão
dnohidos.

A dir*o aio se respon
sabiliza pelos conceito.
emitidos n08 artillO."

assinado...

�..,.".. Jw -"'.-
-

"", _".,

_ Viacão Aérea
l"' �

Horário
Se(Junda-ffli.ra

"TAL" - 13.00 - Lalu e PI,...

lJellre
PANAIR - 9,25 - Norte

VARIG - tO.-40 - Norte
PANAIR -:- 14,35 --Sul
ORUZBIRO DO 5UL - tS,51

!orle

Twça-fftH """

-TAL" - 8,.' - 10In.,m. -

Cultiba - Paraup'
..;.. Santo. e Rio.

PANAIR - 9.25 - Norte

�_. _ LElRO 00 SUL - ti."

fortt
VARrO - 12.30 - eul

PANAIR - 14,35 - Sul

Quarta-feira
":TAL" - 13.00 - Lajes. parto

"Iegre
PANAIR - 9,25 _: Norte
ORUZEIRO DO SUl. - ti.OI
10m

VARro - ti. • .&0 - Norte

PANAIR - f4,�5 - Sul

Ouinta-feiJ'G
-TAL" - 8," - J.I....m.

Curlallla - Panupi
- a..to. e Rio.

PANAIR - 9,25 - Norte

PANAIR - 14,35 - Sul

VARIG - i2.30 - Sul

ORUZEIRO 00 8UL

•• r1.e

CRUZEIRO DO .5UL ti.SI

IQ)
Se�ta-,f!tf'(J

·TAL" - 1.3,00 - Lajes ii "'rte

A.legre
ORUZEIRO 00 eUL - '7.18

forte
PANAIR - 9.,25 - Notte

VARIG - U,'O - Nort.
PANAIR - 14,35 - Sul

StJbado
-TAL" - 8,00 - Johnlll.

Curitiba - Parana,ui
- Santo. e &1•.

"A.ftIO - t2.30 - eul
ORUZEIRO DO 8UL - UUI

,mote

PANAIR - 9,25 - Norte

PANAIR - 14,35 - Sul
PANAla - 14,35 - Sul

Domt.,o
PANAIR - 9,25 - Norte

PllUDIRO DO SUL u.oe

utet-

J:xw.euo Mo Ctl<t6.,.o _ � _.

7 hor...
ÁUto-Vlet:eo ItllJla1 _ [tajal _ l' ......

ra.. .

�IIIII' Bl'uQu_ _ �... �
II horu.

I Ilxpreuo �Ual" _. Won ........ '

- 18.80 boru.
..lu�V1a9io C&tar'._ - "ew..u."
i-I boro.

"u_VIaçao Catarta_ - CV1t.1'1tQ) ..

- • 001'''.
ROOOT1Ar1a IIuI·BruU - � .\1etrYCl-"� 1101'''.
Rápido S:Jl·Braatlelra - JotnyUe

13 horas.
Rápido 8ul·Brulle.lra - CurItiba ......

8 horas.
T:IlRÇA.-nmu

..lJnO.V� Cata.r1n_ - PkW .\1....
.,.. - li h01....

..luto-VW;&o catu1ll_ - CWt"''IIM>
- li OOru
..lutc.-V� catarbl�

- • horu.
"U0.vlaçto Catall'ln_

- II horn.
Ilxp.reoo Uó OI1at6Ya. - lAÍIrua _

1 hora •.
·Ilmprt.. G� _......... - ',,..

• II� horaa.
Ilxpreao BnI.acl_ - Itruq... .

II hor....
"·,t,o.Viaçao :1ajaf - [t.úIJ - 1.....

raa. '

Rápido Sul·Bru11t:1n
13 horas.

,

Rápido Sul·Br.sllelra - Carttlbll _
IS hora..

I QUA..RTA·rmu,

I
.ut.o-V�o Catlll1noan.

- II bOl'u.
..lutc.-Vla.çio Ca�

,- • bor...-:.
• Áuto-V1.açáo catar�

,-
fiM horu
Rápido Sul·Bra8!1e.lra - C'<Ii!'1t1�

II horas. '.

Ráp!do Sul·BrufIelra _ J'olllTll.
13 horas.
Expreoo 810 c:n.to� - u.-

7 boral.
E%� BlruJQu_ - ar-u.q••

UI bor.... ,

Áut"o.Vi.olo ltaj&J - [UJiIl - 11 ..,-
ruo

.

Ilxpreuo Bl'wIQuen.. - Non 1nIl1e'
- 16,30· bor....

'

Rod,o"·1Ar!. Sul' Br....n -_ ��
_' I·bor&a.·

.

Jolll.,l.l. -

lotaYtle>

QUINT..l-J'IlIIU ;
· À.ut.o-Y.lllolo Ca�
A.lfli'l'l. - 8 boraa .

..luto-V!açlo Cata.r'lIlenae .

_ C>.Inti_.
- II hol'M. .

..luto-Viaçao Cat.u'1lI.enM
- • hôr...

· . "uto-ViaçIlo CatarmtmM' - -'l'llilJariCJl
- II hO'l:u
..luto-'y'�ç6o c..� -,_�,

_ 8.SO boruc .

1lXl!l'f!uo 81n Crt.to"'" _ ....,_. -
'bor.... "

.

&mpr.ê_� ql6Ma _

- LQ1u:Ia ...... _. l/lll'
• 7' 1/2 bar... ',; j !

IIllrprellS<) . Bru�u.1lM - �_ ...... -

It hora,.. .

..uto-Vl&çlo [t.&Jal - Ita.Jal '- d ....
ra.

Rápido Sul.Bruilelra _ .Jotn't1k:_
13 horas.

.

RApfdo Sul·Brasllelra _ CurItiba _. � \
• bor... n.!>J_

ampresa Sul � Lt4a - ltaDeClO - ... -

- • 1101'''.

UlXT..l.FIlIft.â
RiJdoTarla Sul BrN1l - "'""�

- 8 bon:a.
Á.uto-V1&çt.o catartn_ �.,..

- lI.horat.
Auw.Vlaolo Catarm_ - JalII'ftIc"

- • horu.

Áuto-VlB.çAo Catartrn_ _ �
-- 11,110 hor...
�8J1() Na Ctt..toTtoo - � -

7 hor...
..luto-Vlm.ç6& l\aja! - (taJa.! - 1. ... ..

raa.
Illxpreuo Bruaqu_

'!fI hóru.
Rêpldo Sul·BrU1lelrl

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

ti horas.

JotnY1l.

Cui!'1t1ba

UBA.DO
..luto-Vwç&o Cat&r!n_ - 0II!r1t.1...

_ II horas.
Rápido Sul·Brutlelra

13,ho,'11'o.
R�:Hdo Sul·Brasileira

ti horas. .

,_ • bor...

..luto-'Vlaçlo catartD�D8e - JOUlTtJe..
- I har...
ÃUto-V!aç&o C&tartn_ - 'l'u-ba.r60 .

- II bM".
ExDr'lllllO 110 Or!AIUlTh - lAc'uza -

'J horRa.
Illxprel!l!!O aru.q'lMlllM' - lIraaeu -

14 001'''. ('�
..lute-Vlaçao l't.ajaJ - ililJaJ - 18 ...

�%J)res.o BrwIqu_ - .... ".....,�
- t,lI0 hor...

.

Ilxpreyo G16r1. - La.-a - • 11."
• 7' 112 horaa

_

· DOMINGO
Rêpldo Sul·Brasilelra - Cui!'1tlba _.

IS b01".

JolJI.,u.

o TALE �f.t ITU.U
Pronft- •• .1........

Pro�..,
L.rvRARIA .,, r..IV1U.-.u

Jl()Ii!..l

·

.

IlSCRrrÓ'RI6 IMOBILIARIO .L L.

&LVE8

Encarrega·se, mediante ooroJalo. .. .

compra e venda de 1-móvela. -

Rua Deodoro SII.

••••••• o ••••••.••�.;.······· .....• �

SENHORITA!
A ultima creação em r e/ri- .

gerante é o Guaraná KNOr
EM GARRAFAS GRAN DBS�

Prelerindo-oQ está

acotnplUlhando� a�moda-I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ccscl.en, elo Uruguai e Homero Vi.
ler i Laf'rcnte, do Equador, aprcsen-

,Hespon08 a União Soviética à nota dos [stados· Unidos
LO�DRES, 30 (U. P.) - Damos a seguir o io:Lo da

, nota soviút ica, cm resposta à nota norte-americana ele 27

".de junho.

"C'ôitrrela�'ão 11 declararão elo governo dos Esl arlos

Unidos. cn l rcgue por Y. rxa. (o embaixurlor Kirk) 'I 27 rlo

:junho, o govêrno soviético ortlcuou.mn que declare o se

guinte:

da inadmissibilidade da intervenção de potências estran

geiras nos assuntos internos da Coréia.

"Xão é certo que o govêrno soviético se tenha negado
a participar de reuniões do Conselho de Segura ncn ; mes

mo que o desejasse muito foi Impossível para o L'nlão Soo

viétioa participar de reuniões do Conselho de SC::;'�l rança,
já que, em virtude da atitude do governo dos' Eslados
Unidos, um membro permanente do Conselho de Seguran

ça - a China - não foi admitido no Conselho, o que im

possibilita o Conselho de Segurança de tomar cccisões

que Lenham f'õrca legal".

tropas das autoridades da Coréia do Sul às-zonas Ironl.ciri ,

ças da Coréia do �orte, e, por consequência, a rcsponsa

JJiljdacle por êsses acontecimenlos recai sôbre as autor-ida,
\ '

d cs da Coréia do Sul e naqueles que se encontram por de'

tras dela.

"Como é sabido, o govôrno retirou suas tropas ela Co

réia anl €..3 que o fizesse o govêrno -dos EsLados Unidos e,

por conseguinte, confirmou seu principio tradlcional de

nào intervenção nos assuntos internos de OUll'OS Estados.

O governo soviético se atem, também agora, ao pr+ncipio

"De acõrdo com i nfo rmaçôcs autorizadas em poder
. do govôruo sovi él ico, os acuulccímen los que se f"dfío de

; .senrolando na Coréia foram provocados por um ataque cte
_______________________________________________� i�

Di�cur�o do deputado Ranl Sebaefer, nu NGVOX fl inhaixadures
encarram (loto d':l co nveo"a- o do Partl"do MEXTCO, 10 (V. A.) - Os novos

lJ V li \I embaixadores, doutor Rohort A. Ma.

Social Democrãticn
Panelas de Pres sào ARNO

ii (rS 5tO,00
Grelhador es Ltéticos

a os 300,00
na Eletrolanma

O momento é supremo, a ocasião urnas, a 3 de outubro próximo, f aram hoje suas credenciais ao pre,
é de hosanas e loques de, clarim lhe será, como o' foi nas outras ve- sidente Miguel Alernan.
e se faz mister "llllm som alto e ,:(;s, integralmente favorável. .______ __ .. ,_ _. .

sublimado", uma "tuha canora e Esla, 51'S. Oonvencionaís, é a· .. ··························

belicosa que o peito acende e a mensagem que vos traz a banca.

'côr ao gesto muda". da do Partido Social Democráti,

Mesmo assim, os meus nobres co, na Assembléia Legislativa, que

colegas de bancada na Assembléia bem servíu, em todas as ocasiões,
Legislativa do Estado me desvarie- _ ao Estado e ao Partido, para não

ceram com a indicação do' meu desmerecer a confiança que lhe

nOl11P para lhes ser o intérpr-ete depositou o esclarecido eleitorado

Sr. Jurandir Linluires fiel. E eu só explico a escolha e deste pedaço da páttria comum.

Faz anos, nesta data, o sr. Ju. só a aceito como um preito à Ao' enviar esta mensagem, per.

raudir Linhares, operoso repre •
Ierrn brusquense, meu berço na. mitimo-nos traduzir os nossos ca-

uentantc comerc-ial nesta praça. tal, que tenho a honra de repre, lorosos agradecimentos pela amá.

Srta. Eugênia Bamos sentar no Poder Legislativo Ca- vel saudação de que os legisla.

Ocorre, hoje, a efeméride nata. tarinense e, agora, neste grandío, dores pessedistas, fomos alvo nes-

licia da gentil e distinta senhorio 50 conclave. La Convenção, que bem alba fala

nha Eugênia Ramos, filha do ca. Aqui, congregam-se valorosos da vitalidade e da punjança do

;al

Ma,ria Francisca e Altino

Ra.,
correligionários vindos de todos Partido Social Democrático.

110S. os quadrantes da gleba catarí ,
As clarínadas do presente nos

FAZEM ANOS HOJE:
I
nense, trazendo, para esta festa conc].amam a novos cometimentos,

,\ menina Zenilda Maria Lima cívica, o calor do seu entusías, que culminarão com o pleito 9

Ii lh a do sr. Aquino Lima;
'I

moo, numa demonstração eloquen. ,ferir-se a 3 de outubro. Unidos

__ a srta. Ieda Pires Gomes, re-
te da vitalidade do Partido Social por um só ideal, sob a chefia do

,;Í'dcnte em Curitiba; Democrático. mais categorizado dos Comandan-

_ a srta, Ofélia Cunha, filha do ACflli� reunem-se representantes les, que é o dr. Nereu Ramos, va-

<r. Odorico Cunha, residente em de Iodos os municípios de Santa mos nós, os do Partido Social De-

ltajai. I Catarina, para, nesta manifesta.lmocrático, sufragar, para. Gover..

Irene Pereira cão empolgante apontar ao suf'rá, nador do Estado, ·0 nome Impoluto

'.
Comemora, amanhã, mais um ;�'Ío do povo "barrjga�verde" -O can.' de Udo Deeke, segu indo a nossa

"

.. an.ivers�rio natalícho a illLel'eSs�n'l
didato do Partido à Goverriança I caminhada aS(Je�cional,. para ele-'

� .

1 d t d 29 d 'À te menina Irene gtaça e enlevo do Estado levando lhe o noms aos var cada vez mais o nome do 11os-1Assma ou a a a e 'o rnes ,·e

I'
" ., ,-

.

�junfio último, o 10 aniversáeio do do lar do nosso prezado amigo Os. �eus municípios que, no pleitü dei 50 .Partldo, o nome de Santa Ca-,Extrato de Frutas Vitamina

'vivaz oarolo Rubens filhinho do cal' Pereira, ativo Comissário de 3 de outuhro,' o farão vitorioso tarma, trahalhando sempre pelo eu. Hidratos de Carbono etc.

'beIlqLli�Lo oasal sr. Orlando Barl'e.j Policia de�ta capit'al. p�rà. suceder ao govêrnü probo c gl'anclecimento do Brasil. •
•••• •••••••.••••.... . ..

to e sra. Irene Poiter Baneto, re-
D. Allce Cosia LamaI'que proflcuo de Aderbal Ramos da

F::sidente em Tijucas. I
A data de amanhft consigna o Silva. undado vl·torl·osamenle em L�J·es o

..

Rubens, q\le ,já conta en:re .a pe. ::l1ive.rsári-O natalício, da exr_na. sra. Aqui, Iwrmonizalll_se homens de

'

U �

,'1lzada com lllumeros anllgulllho",'
1. AlIce Costa Lamarque, dIgna es· escol, cllE'ios de fé democrática, Clube de Caça e Pes'ca LUI·Z

.

foi alvo de expressivas manifesta. DQs'a. do sr. Osmar Lamarque, há. para ouvir a palavra do Chefe, es.

ções do mundo infántil que acor.
bll tIpógraf.o. cutar a voz do maior dos catari. I

'Teu à residência de seus progeni. S1·. Campolino Alves nenses, Ü' sr. dr. Nerên Ramos R mos 8;.lores para beijá'lo af.etuosamente Transcorre, amanhft, o aniversá. tribuno excepcional, que excede� . a " o rges
,<8 enchê-lo de ricos presentes. rio do sr. Campolino Alves, bano as expectativas estaduais e se

Embora tardilaI,nente, enviamos ,'á1'Ío aposentado. tOJ'nou fôrça dominante e clecisi.
O cardápio constou de pratos .sui

a Rubens, bem como a seus pais, D. Nair Silveira OSÓI'io va na vida políLica do país.
Com a presença do sr. CeI. La- Generis, todos ,de caça: perdizes, ve'

. os nossos cumprimentos. Natalicia-se, amanhft, a exma., Aqui estamos todos unidos, for.
l'a Ribas, Delegado da Confedera- ados, tatus, pacas, o que deu ex-

I N· S'I
.

O' I C·ão Brasileira de Caça e Pesca, �epcional brilhantismo à fundação
Norton Pere'ira :,ra· c. a.lI' '1 vewa sório, dedi- mando um bloco coeso e fatte

É de júbilo a data de hoje para ca.�a. func�o.nária da expediçfto do para ouvir a voz dü Chefe qU� dos representantes do sr. secretá;'l' do clube lajeano. Falal'lam, por

I Dl r Of I dE' d
' rio' da Agricultura e do sr. Pre- ocasiã'O, o jornalista Sebastião Ne-

ü cas'al, Oscal' dos Santos Pereira él 10 ' ICla o !'s"a o e �ig.na 11.0S levará -a novos grandes come.
ro t d U I J

' t
feito Municipal, sob a presidência ves, os srs. Coroneis Fragoso e La.

oe sra. Zulma Candemil Pereira,
� nsor e o, sr. manoe . OSOI·lO. I Iil11entos, e a novas vitórÍ'as na

.

I F 'ZEl\I do sr. CeI Comte. do 2° Batalhiío ra Ribas; o sr. ,Plínio Schmidt, pre'
.:v.ois reg.ista o aniversári'o na.talí-,

."-

,.!'. ,A.NOS _.<\.M.ANH.{: I'
estima e n.a confiança do povo.

'

.CIO do mtel'essante Norton seu fi- O Sl'. OdIlon RIbeIro Amarante. O entUSIasmo de que nos sen-
Rodoviário, instalou-se no dia 28 sldente recem-empossaao, o dr. Pa

, lhinho. 'funcionário muni�ipal em Curiti., timo's possui dos nesta maJ'estosla
de junho ultimo, em Laj-es, o rigot de S01'lza e 0- nosso diretor,

b I
"Clube de Pesca e Caça Luis Ra· O "Clube Luis Ramos Barges",

Aos amiguinhos que irão felici. anos; festa, que não é só uma festa
Alt.

. mos Borges". A novel entidade te' apesar de ser o mais novo dos ('lu
tá-lo, Norton oferecei'á uma festi.

- o �r. a.nuro Branchini, faro
"
para os 91bos, senã.o também para

t d
ve por patl'ono· o "Clube Couto de bes ·catarinenses, é, no genero, o

,nha. mac�m 1Co. reSI ente em Tigipó' os corações e para as nossas ·pró.. . _ .

'

" .' . .

d T' '.
'

I" . - Magalhaes", desta CapItal que se que conta com maior numero rIe
MaJ0I' Asterolde AI'Untes ',ll1UlllCIPW e IJucas, prIaS C-Ollv,lcçoes políticas have-' ..

'

Tr:mscorre, hoje, o aniv.eI's::í:�'io
- a sra. Clélioa Caldeira, viúva mos de levá-lo .e transmitLlo aos rLe�resde,�tol1 pelo seu prd�sldente, sr. socios.

d d
.

I
UlS ",cam!)ora e Iversos 80 Os seus diretores fOflam fidal.

natalício do nosso distinto conter.

I
o sau oso. conterrâneo João Cal.! nossos correliO'i-onários de todos·

• <, •

Tâneo major AsLeroide Arantes deira de Andrada. I os municipios, �le todos os distri CtlOS'b, Outrost. clubes congten{�TtO':; gos na l'eccPcão aos convidados•

.of'
.

I d
'

l d'
• am em es ·Iveram preS(,fl .. es. cumulando-os de gentilezas .

.

M.ll�tla a reserva da n.os5a Policia

A
os e e �odas as localidades,

pa.! ato da insta,lação e posse da prImei· O Fstado Esportivo congratula..
. 1 I· ar e Delegado Reg'lOnal de Po. ta c " d rlI I ra clue sllltam conosco a m ..

I
.

. .

,

..
f iI�,S pe i'lS _.

s es- ra dlrelona teve carater solene, se com os caçadores laJeanos por
lIma de JOlJ1vIle. ,,"I "mas emococs e se disl)Onham c' -

. ... .

.

ii

o-Iuo sala.o de fesbas d "Cl:J.be 14 essa feliz 11llclaÍlva que nasceu

.Â., sl:a ge?erosidacle se alia invul. jnd(os nos·�o a ·ene,ctar a mesma Iluta, de Junho". onue f.€ r:'a�!" )11 llY·inl!p. .. iLoriosa e que t�ntos serviços
gar dlllal1llSmO em prol das COtl I • CuIa l):1ra a qual 'o aDlor ao BI'a b

" -, . I t' S t C
.

,'_ , .' .,.' anquete de m�!, ,'(> .30 ,·açl!o,)res.. " es ara a an a atanua.
, sas (�a no�sa terra, motIvo da. gc BELEM, 1 ° (V. A.) _ Os indios

slI e a Dp11l0CraCHl nos conclama
1'al sImpaha que lhe dedicam Os Paracanan atacar::.m uma turma da'

e na qual nos empenharemos, ob-
. ---------------

seu; coe�taduano� que, nesta. d:ata; I Estrada de Ferro Tocantins, ferindo
I jetivando a vitól'ia :inal, com a " ", �!: '15"n nA.

far,tO cheg�r ao Ilustre natalIClan.· gravemente um trabalhado:'. O ra.
certeza plena de obte-Ia.

'" :�'J) l""" 11 ..,Ju'1l�
te as efusoes de selIS CLlln')I'I'lnoIl < t

'. O P' .'

1 S
.

I D .,. \' ,

"

,

1 �. ta eve a maIs VIva repercussão nes. d�d( o nCla
.

emOCraL'lCO,
tos, as quais, üom PI azel, nos a.'_ t.,; <::3 pl,tal de vez que não é a pri. ("élm�c·'..:c ",'3.3 "eze:; tlrmnfante nos

'

,; l}tO "J'lta uma encer::} ;i.eira

sociamosúsmaI' P. CÓI'd01)([ 1���1�1'�U:e�JI���·�d�n���� �:ja�e���:.: �:::jt:��i ���� �a�l::;i�o���a��a;;:: j'� R N O
Faz anos, hoje, o jovem Osmar P. eias para evitá�lo. parado para novos embates e 1)

Córdova, filho da exma. yi'wa Ma i [:.bra dos' seus homens, do mais E L 'iS C T R O L ,l\. ND I A
ria Córdova, residente nesly. ('api� nNTA.S PARA PINTURA : GTaduado ao mais humilde, comu.

J:al. C (} T TOM A R I nica à gente. barrig-a-verde a se· I
G'urança de que o resultado das

;,i
",

Rua Arcipreste Paiva Edl, Ipase - 'l'erreo

Vida eocial
Rubens Barreto

Rua Arcipreste ..,...,..-.-.;,.. ......

, 0.51{Jra�CD! .�
P • lIMA0

.. ABACAXI
I> l.ARANJA

• MORANGO
.. FRAMBOESA

((Jrli() com t2enve/()pes
de51rulDJ 'derelrlesc'iJ, flJ.lO
QCEMBOLSO POSTAL

: PARA TOPO PAIZ
Produtos sue -fRUTI

fAIXA POSTAL 1008
CU/Nr/BJ. - PA::JANtl'

lpase -'l'erreo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 U ESTADO-Domingr, 2 de -Iulh» fie 1("')0
--------------------------------------------------------------------------�----------------------------------------------------�---------------�".

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Atellde. diàriamente. no Hospital de Carida••

, .'

De, Lins Neves
INr.&Or da Maternidade e mécUeo �o

HHpital de Caridade
'CLfN1CA DE SENHORAS - cr-

RURGIA PARTOS
"'�.ltico, controle' 'e tratamento

...�ilHzado da, gravídês, Distar·

.V{tfl da adólé!cência e da menopau
Ck. P«tubações menstruais, i 'ln",

�� e tumores do aparelho MeDi·
.... (,«mImno.

[h�!l.'ÇÕe8 do atero, ovirtoa, trom
...... ' cpeodioe, b6rniu, vui.ea, etc.
f::1nH'gia plistica do pertaeo (ru
"ru)
",�($"ENCIA AO PARTO E ��E·

RAÇõES OBSTeTRICAS
.� glandalares, tiroide. ovi

rt-<"IIJ, éUvopíae, etc.)
�rlri.os nervoaba - &terludade

•

Ii(�es.
�i1Kttório R. Joio Pinto, 7 - 1fll.
',04,fji
�. R. 7 de Setc�bro - EdU.

f;pq9 e Sousa - Tel. 848.

Dr. Newton d.·Avila
Pr-qia geral - Doenças de Se.ao·

ras - ProetoJogia
Eletricidade Médica

(:oe.Gltório: Rua Vital' Meireles n.

• - Telefone 1.307
Consultas: As 11,30 horas e • lar

•• das 15 horas em diante
Residência: Rua Vida! Ramo. Cl

• -: Telefone 1.�.
Dr. Guerreiro da Fonse cs

Especialista
••dteo - Efetivo do Hospital d.

Caridade
-

OUVIDOS - NARIZ I? GAR
GANTA

Tratamento e Ooeracõea
Residência: Felipe Schmidt. 911

Telefone: 1.560
Coosultas: Pela manhã no HOl!IlJita.l
� tarde: Rua Visconde de (.)uro
Preto n. 2.

.

Horário: Das 14 's 17 boras.

Dr. Milton Simone Peleir.
Clinica Cirurgfca

"nledias de Senhoras

.ocC�e�v���o��rof�s�r���:e, I
IHeto Montenegro e Piragibe No-!

gueira (São ,Paulo) I
Conlulta.B: Das i i Ú 17 horas
Rua Fernando Machado, lO'

Dr. M, S. Cavalcanti
..:untea excluolvameute de .ma_

Ita. SaldAnha Marinho. le
'T'eJ .. 'fO':'i4" };1: 7 l"

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO
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Fl0ri;:j��li�O-S�1 E��arina

lNC.NDIOS E TRANSPOR'tES NEGOCIO URGENTE .

Vende .. se um Nash, modêlc
49, com 9.500 kilometros, com
pletamente equipado, por ....

Cr$ 90.000,00.
Tratar com Delambert, prin

cipio da reta dos Barreiros.

Dr. Polydoro E. S. Thiago
MMleo e parte....

D. fio.pjta] de Caridade de ,flo

rianópolis. Assis�ente da
Maternidade

lOeOÇ'll1l dos órgãos Internos, e...

etalmenle do coração. e Va6!?
'C>eoçu da tiroide e demati alu,

dulas tolerou
,Jlnlca II cirurgiR de senhor1ll5 -

Partos
'ISIOTERAPIA - ELECTROCAR
DIOGRAFIA :- METABOL.IS'!dO

,

BASAL
IORARIO DE CONSULTAS: -

Díàríamenté das 15 � 19 no
ruo

CONSULTóRIO:
Roa Vitor

-

Méireles a, II
Fone manual 1.702

RESID:!NCIA:
A.vemda Trnmpowsld n

Fone manual 781

ORA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI

r.

e,

DR. ANTONIO DIB MUSSI

Médicos
,

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

':Or. Roldão Con50ni
CIRURGIA' GERAL - ALTA U·
.URGA - MOLltSTIAS n. s..

N'HORAS - PARTOS
Ironaado ,pela l'aculdade' Ü IId·

.ta da UIIi..eraictade de Slo PaaJe.
ande foi ll81istente por y*riol aaOl do
�co C\rúr�co do Prof. AII.I.

Cerrll. ftã
Clrurwia "n e�t"n'lat7n e yt.. et,.."I.·

_. late.tiaGa delpdo • pulO, tini·
de, riu., prOttata, bexJIa. ataro,

....ri"" e trompaa, Varicocele, llIdn-
, ceie. nrizeo e henIaa,
eoa.ultaa: T'a. 3 " 5 bona.. • ...
.eU"" Schmidt. 21 {alto. da CaM

Parai ...}. Telef, 1.5911
•••Idhcla: Rua !.teyeo JWlior. 110;

Tel",f. M. 764

Dr. A. Santaela
(Pormado pela Paculdade N8,'Iu
aaJ de "edlctna da Universidade

40 Bra!l1l), .. , "

'

IDdtCO'.P«lr concui ;;0, da AsslSt8n·
,ela • Pstcopa tas do D1Btrtto

Federal
h·lnterno de HospItal J!'slqw.
tric') e 'YanlcOmto JudJc1Ãr1o

da Oapltal Pederal
h·lnterno da, Santa oasa de W·
serteõrdta do Rio de Janeíro
OLtNIOA aa:oWA - DOl!lNQA8

,. ,N,EBV08.\B ,
, OonsulU!rlo:, Edttlcl0 Am6U.

Ifet<> �, Sala .1.
Residência :

Avenida Rio Bmnco, 144
·DIla 1:1 U UI nor..
Telefone: ,

, donsultórl0 -

- 1.:11,_
Resfdllncia ,- 1.MS,

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE

-SENHORAS. com modernos métodos de diagnóstico e tra

lamento,
COLPO::;COPlA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - Mll:

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas enrtas-Eleu-ocoagutaçâo-
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

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

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

Das 15 ás 18 horas - Dra, Mussí.

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

Dr. Mário'W�ndhlÍusen
,jlalea m6dica de adultoe • 'cri.....

'

JoWlUltór1o - Rua J060 Pinto, II
Telcf, M, 769

eo....n1ta da. • l. 6 lItora.ç
Il.ulbcla: I'eli,. ScIlal41 L ...

TeW. 111

êêê@êêêêêê@êê@êêê

Cifra. do Balanço 4e 19«

CAPITAI: B RESERVAS'.............. CrI

Responsabildades .....• . • • . . • . Cr'
Receita _..... • • • . . Cr'
Ativo ,. . ,. '" Cr'
Sinfstros pallos nos últimos 10 anoa '. C{'�
Responsabilit19des .... ' .,. • • • . . . • • Crt

80."00. fJ06,So
5.978.401.755.97

87.053,245,30
142.176.603,80
98.687. 8.1 ft.�o

7a.7Sfl.<WU0tl.2o
Diretores:

Dr. PamÍ1bUo d'Utra Freire de CaHalho, Dr. Franelaeo de 86.
Anisio Ma_rra. Dr. Joaquim Barreto de ArÍ!l6jo ti José Abr...

Dr. Péwlo Fontes
Clinico e operador

--.,,'tório, Raa Vitor MelrelaI, I..
Telefone: 1.405

Cnaaltu du 10 ii 12 • ta. 14 a.
tI ...... Relld�Dcla: Rua Blt1Ifl......

!i'l - T... '.fnn.... 1 "''111

SEDE SOC'A'-�

POR10 AlEGR�,

RUA VOLUN ,-ÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.· ANDAR

CAIXA POSTAL. 683· TELEFONE 6640· TELEGRAMAS:
.PROTECTORA-

Agencia 6er'al para 8ta Catarina
Rua Felipe scnnnü', 22-Sob.

Caixa Postal. 69 • Tel "Pioteclura" - FLORIANOPOLlS

-- -

-"-Agt,'rii ;0_ Sim 1
,I

II

BASE'AEREA
Comparecimento

de civis
Estão chamados a compare

cer á Base Aérea de Florianá

polis, para tratar de assunto
de seu ínterêsse- os cidadãos
abaíxõ': Walmor Gomes Soares.
Osvaldo João Silveira· Wilson
da Silva. Newton tnnoceuôre.,
Chans de Souza, Luiz Manoel

oardcso: todos da clas.;� de,

I' 1932, Claudio Gomes Jardim e

.lordelíno Vicente. ambos da

I classe de 1933.

FEFIDAP IUUMATlSMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nf'gneira
Mad1caoã.o Cluxilf1o., no trotam.nt

do till i.

I
I
I

SÃO FRANCISCO O� �UL e?�
InformaQón C):no I � l'H\te.

!:1'lor'sn6polis
- Carlo� H�epck·�ll, ·-0(- l'eh'

São P'raociaco d:J Sul - Garh I H leo "ke SI \ -.: [ - 1:':''';'

I'V�R(jEM
'rOR '1!>1J

"

'R,I,np", qQl\l\ion{�"íMA

, ! &0:1. (eleg.
�,vi)�CMACK

,*::r�.�---- "''''''''_'''

•
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Q ESTAD-Domingo" 2 de Julho de 1950

Até hoje a ciencia ainda não encontrou remédio positivo para evi
tar a' aSIÍ1ft. Diversas são as causas alérgicas desta tão generalizada
enfermidade e com o decorrer do tempo, maior se torna o número d,e'
sofredores em todo o universo. Grandes são as controversías sobre a

verdadeira causa, exigindo a ciencia testes dispendiosos, Inacessivei.s
à bolsa dos menos favorecidos.

" -, -'" .

-,Um notável médico inglês, porém, após arduos estudos, conseguiu
I. '. " _..;:; • _-;, r.�Un}L alg�lE}�1. BI�n�as de eleilQ terapêutico seguro eficaz ,usa gellcra--I'ilrmônd"�d"e'- do -D�I"VI--no �Es-pl-r-I-4o l�zado na farmacopéia, l�nça�do no mercado um produto de formula

,;
.

U • simples e sem contra-íudtcação, para ser usado, por criança ou adul-

� �'aD 'O 55 T indade to, sem a,ma,is leve ínconvenlencla. REMEDIO REYNGATE - as .go·�� e - r, ',' tas que dão alívio' imediato às tosses rebeldes, coqueluche ansias. asfí-Fesfeiro, Juizes, Juizas, Mordo-. Godinho, Matias Cordeiro, Nemé.," xia, cansaço, chiados, dores no peito, realiza com apenas'um vidro cl��ós e Mordomas que deverão í'es , sio .Silva, Secund ino Melilo, Ma-: uso, um tratamento completo. REYNGATE, a salvação"dos asmáticos, étejar a Santíssima Trindade no nocl ele Jesus, e Adernar Marque:'l um preparado feito exclusivamente de vegetais e por 'éste motivo de
.ano de 1951: MORDOMAS: sras : Maura Meí..' efeito rápido, positivo, além de ser de preço módico, ao alcance de to.FESTEIRO sr. MANOEL 1;\1'0- r� Nunes, Izolina �ei,xeira, Tere.-I dos. .

.

, .

. -

'CEN-GW MARTINS;' smha Nolasco, MarIa do Patrocl- Dlstr.: ARAUJO FREITAS Não encontrando nas ;J··o"� e far 1'. . . .! ' lU "'". rns. (0JUÍZES: srs.Arnaldo .Luz (' J 0- mo Coelho, HIlda Martms MeIra, local envie antecipadamente CrI" 2500 pelo Elld. l'ele"r' ""'fend '1' .
"

'"
• "p , '" •• 1>.. e iO,IS;sé Elias; CllmdIDia Ar�las� l\lla,r6,a' CordeIro Rio, que remeter,emos.

JUIZAS: srta. Layia Freyesle- Dutra, Celina Silva, Vand'a Viegas,
M:aria Faraco, Inês Santana, Ali
pia Santana, .Maria Vieira, da Sil-

I

va, Gi�da Avila e Iracema S�. ICONSISTóRIO,
.

a.os 4 de Junho,
de 1950:

Osmar LauI'indó da Silva
Secretário

1

LI A TE·NIS CLUBE
• 1 ... •

Programa para o mês de Julho
Dia 4 - Têrca-feira - Reabertura da "BOITE DA COLI

"NA" c�m a apresentação do notáv�l· cantor J0a1uim Pereira,
,o canclOneiro que encantou Florianópolis - Início às 21 hs. I

Di� 9 - D�ming() - Festa infantil a cáipira - Prêmios
· aos m��s bem ca�acterizados --: Início às. 15, horas.' IDIa 15 - Sabado - Soiree. IDia 20 - Quinta f-eira - Eoite da' Colina - Apresentan-
· do um notável pianista: -' Especializado em músicas de dano
ças para "B01TE" - Ex-pianista do Cassino da Urca. IDia 29 ._ Sábado � Grande soirée de aniversário da Oro
questra Juvenil. .

Notas: Reservas de mesas para as BOITES: Relojoaria I
'Moritz, a Cr$ 30,00., IA Diretoria avisa qu� não permitirá o ingresso de pessoas;estranhas ao quadro socIal. Srs. associados, cooperem para a i

boa frequência do seu Clube!. I
-----------------

,:Seoul caiu em poder das tropas
I

comunistas coreanas
NOVA YORK, 30 (D, P.) _ A· "árias aviões de transporte do

"Rádio de Moscou anunciou que as exército norte..amerfcano à Coréia,
fôrças ele anques da Coréia do J'-l �)l'_ porque, segundo informou uma

"te acabam de entr-ar em Se·)[11. J';ss·a Ionte autorizada, "a situação pio-
.:transmissão da ernissúra ';uvi:�lieLl rou cODsieleràvelmente".

\

· foi ouvida nesta cidade [""la "Na-
vtional BroadcasLing Compauv".

DE FORMA ESTRANHA
NOVA YORK, 30 (D. P.) ,- A

las" .
- agentes comunistas do nor'

te da 'Coréia, os quais poderão ten

tar penetrar no Japão pela ilha

Kyaushu,

.'\5 autoridades norte-america,
las advertiram aos comandantes
os navios mercantes japoneses

que poderão dirigir-se ,à Coréia,
porém, por 'Sua própria' conta e

risco. Ademais, os membros do

Serviço de Guarda Costa japoneses
receberam ordens para estarem
alertas contra os "contrabandis_

.ma estranha ,e "similar a '�I!l,! fLlIJ'
-cicnou a Rádio de Xangai, quando
-os comunistas chineses entrarum
nessa cidade".

DERRUBADO UM AVIÃO YAK

SEODL, 30 (D. P.) - Uni avião OFEHECED MEDIAÇÃO
'norte_americano "F-82'� M'Jslang", GENEBRA, 30 (U. P.) - A co.

-encarregado de proteger a evacua- missão Internacional da Cruz Ver'

ção dos cidadãos norte-americanos melha informa ter oferecido aos

-do Aeropôrto de Kimpo, d21'I'uinu govôrnos ela Coréia do Norte e Co.

"um avião de caca tipo "Yak' da réi a do Sul sua mediação para aca,

.Fôrça Aérea da Coréia do Norte. bar com o conflito entre os dois
-O aparêlho caiu sóbre o afJ,'opôeto países.

AMEAÇA DE PARALIZAIÇÃO TARDE DE MAIS

TóQUIO, 30 (D. P.) - O rápjd� Sim FRANCISCO, Calíf'órnlav Sf
..avanço das .fôrças ela Coréia do (D. P.) - Um porta-voz do govêr-.
"Norte ameaça paralisar completa; no da Coréia Meridional declarou
rmenta a remessa de ajuda milita: que a ajuda norte.amer ícana é
morteamericana à Coréia Mer idio , "mui pouca e chegou tarde d::'
cna!. Foram suspensos os vôos de mais".

""National Broadcastíng Company"
recebeu uma mensagem da "Ilúd io

-Corporation of América", rnf'or;
mando que a estação de l'ódio de
::Seoul estava funcionando de for-

Para o Figado e Prião de Ventre
PRIS.W DE VENTRE

PILULAS DO ABBADE M088
As vertigens, rosto quente, falta de ar. vômitos,
rntclras e dores de cabeça, a maior parte das
vezes são devidas ao mau funcionamento do

apare lho digestivo e consequente Prísâr. de
\'entre. As Pilulas do Abbade Moss são indica
das no, tratamento da· Prisào ' de Ventre (' suas

manifestaeções e as Angiocolites Licenciadas
pela Saúde Publica, as Pilulas do Abbade Moss

são usadas por milhares de pessoas. Faça o seu tratamento
COIll o LISO das pílulas do Ahbade Moss.I

(
.ihen ·e sra. Juracy Luz; .

I�.'
.. MORDOMOS: Srs. Fred-erico Vé'

ras, Jacinto Bittencourt, Dacio Ne-

/ ves Filho, Mário Heleodoro Viei

ra, Nilo Santiago, Antônio Jorge,
.José Albino de Oliveira, ColL�lH])')
Mello, Isallino Amandiú, Al1 f1l1U

"1(1 Sua beleza e sua mocidade dependem de sua saúde

I' E sua saúde depende do remédio consagrado:

REGULADOR- XAVIER
N� 1 - EXCESSO N� 2 - FALTA OU ESCASSEZ

"lREGULADOR XAVIER - o remédio de confiança da mulher

Mínísterlo da Agricultura De-cobríram o

Inspetoria Regioncl da Divisão de Defesa solda do alumínio
8 itárl li· I d FI

·

ó I' SALVADOR,30 (V. A.) _ Os
anly.,na 80lma e orl30 pO 18

. jornais divulgam em amplas re-

Pelo presente Edital, fica citado como incurso no artigo portagens o importante invento de
39 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, por um modesto funileiro baiano, Mi
estar faltando ao serviço, por mais "<ie 30 dias consecutivos, guel Ângelo Santos, que elesco
sem causa justificada, o sr. OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS, briu um processo de soldar alu
Auxiliar de Veterinário, Referência "19", matricula n? 337.026 minio. Depois de passar anos. a

lotado nesta Inspetoria Regional e .Iocallzado no Pôsto de Vi- fio soldando metais, de ,tôda espé
güãncía Sanitária Animal, em Mafra, neste Estado, a compa-] cie Mizuel checou finalmente a-o

recer no referido Pôsto, no prazo máximo de 8 dias,. a, f�m de res�ltac�o ele so�dar o alumínio e
prestar contas das rendas de produtos de uso veterinário sob

suas ligas leves. Pelo que se sabe,
sua responsabilidade.' é êste o primeiro caso em todo c

I. R. da DDSA em Florianópolis, 26-6-50 mundo. Miguel já patenteou seu
Jurandir Corrêa Salles, -:- Veto "J", invento, iniciando a produção .de

Chefe da T. A.
sua nova solda, que venderá a 40

cruzeiros o quilo. '

Miguel Ângelo Santos fêz uma

prova para a reportagem, soldan

do um pedaço. de aluminio.. que
'

foi levado ern seguida ao fogo,
tendo a solda resistido à mais aI�

t.a Lemperatuj'a; .

CASA MIS'CELANEA dl.ttl
buidór. dOI Rédi'oi' R. C. 'A
,

íeter, Válvula. ei 'Oilcol.
Ru. Cot;l.el�eir.,. Mil......

fáça em cu. o tratamen

te do seu budo

QUER nSnR.SE COM CONFORTO E ELEGAMC! ; 't

PROCURE A

Alfaiataria Mel1�
RUI> Feúpp� Srbmldt 48

A asma não, respeito
sexo-nem idade

CURITIB" TUECRAAlA: PROSEBRAS PAR""" -

Se a plástica do seu busto não a

satisfaz, é tão simples corrígí-Iat
Quando os seios são atrofiados fa
cil é desenvolvê-los com a Pasta
Russa; Quando aos seios falta fir

. mezu, a pasta Russa restabelece a

linha justa da plástica feminina
Distribuidores: Araujo Freitas &
Cia. Não encontrada no local, en

viem,"ªntecipados Cr$ 35,00 para
a Caixa Postal 1.724, Rio, que re.

metere.mos. Não atendemos pelo
reemíbolso.

Tra��porte 'nér�os· Catarinense
'"

.

S/A
�édt: FLOR'NÓPOLI�

Uma crqanização genuinamente catdrinense para servir
Santa Catarina.

Opera com aviões Douglas
·HORARI.os:

As Segundas, Quartas e Sextas-Feiras para Lajes e Porto Alegre.
Ás Tel' "as, Quintas e Sábados para Joinville, Paranaguá, Curitiba

Santos e Rio de Janeiro.
"iiS�agen S t:: encomendas com os /J gentes:

FIUZA LIMA & IRMAOS
Rua Conselheiro Mafra, 35.-Tel. 1365

/ 1<1 'h «CRUZEIRO DO SUL» -- Machado & Cia. S;A
Rua João Pinto n. 12 Telefone 1500

, "'����III!lUMIII ��_.
" . ,,,,,,,,\i)) '" � I"",�.:;:',!�,': f� ,Feb.. .� " .diiJbibt;&i.(��H �'3 ,!i]1J!I (IIf:tlim�da.1 ClOft-

.1JI fSlj'J"';; 3'r'iNTA" 4» H:XV.�r._ p!}i!UlUtol '13m !irara':
d� 'I!�)',' ., '1;;-; ti" ClIlaa:"(i,if't'3Ua r.i�cQlt.!u�.· b:h:n I
bJ:L •.. i;a'lÍI, Qllgodõ.n. l;t\Qfil:<n f) \2l'lamenta. "
�;\H'() ª,�!(""t'W�<Q�5 que � I'lHlebli (1h�.tolfl:aillnt. d�. �

Snrlli, Oome�"�.���'\l1dl �'" .""�,.;If!!;llf !.'lO 3(4lô'Hl", d.�lh." f\"l!t.:<&t"Hn '1I11U! RFt02'i!J�6plJ' •.� .') �lUlt�liU'il;\\U �I' l...Clj':Uf� )�-t!t�� .�

hHn�tClr.UI; ,iI'a Cala "11 CAPiTAL" G"ama & -llItangtlo do.
vilJUtIl Q!nt�G tb Q!gl;ucu'am !!IU·CIi aomp"CI.S MlTRIZ em

.:{, ...

5
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Finalista o
o Brasil assinalou, ontem. retumbante triunfo sôbre a lugoslavia, pelo
escore de 2 x 0, tornando-se um dos guadro finalistas da Copa do Mundo
luto o pais vibrou com o notável feito do onze organizado por Frávio Costa.

-

.Notas espo.·ti "as Y,Tz1 Á'�h",,� - :q",�,,",� r i
Fi.gueirellse X Paula Ramos _:_ l;'io, Tião e Saul. ATLETICO __

1) - Espor l.c cm )lal'cha - Nac,

!A tabela de jogos do Gampeo- Luiz, Pedro e Hélcio; Cazuza, 2) - Um maravilhoso filme sin

.nato Citadino de Profissionais Chocolate e Gatinho; Augusto,
tético com tôdas as córes do Arco

marca para hoje à tarde, no es- Fajardo, Djalrna, Mirinho e
[ris!

1 idio da F. C. D., o match entre Irassú. j LAGO ENCANTADO

as equipes do Figueirense e do I COR.taDA DA FOGUEIRA _

- Musícolor -

Paula Ramos. Um préli., ínteres- Na noite de 24 de junho último Novidades ... Surprezas ..
sante como se vê. O tricolor, re- a F· A. C. realizou a sensacional III

eonheeendo O grande poder do Corrida da Fogueira que foi ven-
� Um "Iar.west" sensacional e

campeão do torneio início, exer: cida pelo atleta blumenauonse elelrizante, repletot ele lutas estar

citou-se c�m afinco nestas últi- Waldemaj- 'I'iago de Souza. Por recedoras e torcidas sensacionais!

mas semanas, estando em con- equipe venceu pela terceira vez
DESMASCAHANDO CRIMINOSOS

�ições de o�erecer uma luta de I consecutiva o Caravana do Ar,
C0111

'lg�la.l para Igual· O prélío tera I que ficou de posse de doisl artís-
Gene AUTRY

a�l�lO às .15,30_ horas. Co�no pre- tícos troféus oferecidos pelo Go Preços:
Iíminar jogarao as equrpej, se' vêrno do !E'stado. A classificacão Cr$ - 3;20 e 2,00
eundarías dos mesmos clubes, foi a seguinte: 10 Walde�ar "LIVRE�' - Crianças maiores de

com início às 13,30 horas. Tiago de Sousa (Olímpico, de
5 anos poderão entrar.

COPA DO MUNDO - Serão Blumenau) , 20 Trogildo . Esteve", ROXY - As 14 horas

efetuados hoje os últimos jogos (Duque de Caxias, de Blum;' Ves'peral do Bm'ulho

No �j.o Jogarão Espanha e In- nau), 30 Osvaldo Euclis (Atlé- 1) - Cíne Jornal - Nacional.

seilll'fmals da Copa do Mundo. tíeo) , 40 Od'eneí Lima dos san·1 II

.gtaterra; e:r_n São P�ulo: �tália tos (Caravana), 50 Lsonídas O PODER DA INOCENCIA

.x ParagUaI,. em ReCIfe Chile x Matos (Caravana) 60 Raulino l
. 'com. .

Est�dos. �ll1dos� �m Porto Ale. Silva, Olímpico, de Blumcnau).
,

Robert Do.uglas, Alexis Smith

gra: Suíça X México e em Belo 7° Teobaldo Simão (Caravana) I'ed Douoldson.

Horizonte: Bolívia X Uruguai. ao Oswado Lima (Caravana)' - Uma história dedicada à mo

_VITÓ�I� DO AV�í, - Do' 90 Frandsco Ass,s GUimaTãe; cidade!

mm�o último, no estadlo da rua (Caravana). 52 atletas comple
Bocaíuva, os conjuntos do Avaí taram o percurso.
e do Atlético disputaram a se- SUSPENSO WALDIR _ O "í'ar.west''.

g�lllda rodada do certame cita Tribunal de Justiça Desportiva DESMASCARANDO CRIMINOSOS
díno de profissionais tendo O cm sua última reunião, de acór
alvl-celeste conseguindo expressi- do com o art. 238 do CÓdigo Bra
'"O triunfo pelo escore de 3 a 0, síleíro de Futebol, suspendeu
tentos marcados por Saul (2) (' por 1 íoso O zagueiro Waldir, INizeta. Os quadros jogaram as· do Atlético. Os clubes AVaí e!
sim formados: AVAi - Adol- Atlético, por entrarem no gra I
tinha, Quido e Danda; Miuela, d d t f Ima O com gran e a razo. oram
Boos e Jair ; Bentevi, Nizeta, 110' advertidos por escr-ito.

Musicas... Pinalizando, o orador disse que
Piadas. . .

se sentia grandemente_ comovido
- 2 horas de surprps3.s. pela getItil atitude dos seus pàres.
Preços: PrQsseguindo., pediu a palavra o

Cr$ 20,00 (Unico) deputado Bia8e Faraco, do P.S

"LIVRE" - Criança, maiores de D. Fêz r·eferências a sugestões apre-

5 anos poderão. entrsl'. sentadas pelo ilustre sociólogo pa·
- Simultaneam�nte .- dre Luttcrbcck, acêrca do probIe_

�r M WAS'llINGTON, 1° (V. A.) - O RITz - -14, '187':3, 20� horas. ma da mpndicância nesta capital.
�.iK .)1,.'}. J

I
Sl'. Tri.gve I,I'e, ·Qecreta'rI·'O Ger'al da.. .� " >J HOXY - 19% hora,s. Teceu enn�idp1'açõe:; s(�bre 3S I

�,.. ""l:_ U ONU, assinou hoje um contrato de - SessÕ'es Elegantes - ,I rliúcul(!<,de.' �nl·!"w'anas p2ins as-

.,.:�-, � .!tA, onze. milhões de dolar:es, p'a'ra a í Festa no Rio ... Festa no Parai I sociações beneficientes e propôs
,.. ,. ,

! I eonstruçiio da sede da Assembléia I
.
so. .. nos luxuosos ambientes do, '\.J !(!Y'r,. ;nar, lJ.llC LEna comis!;ão

,·
.•�:co-·'."-· toZlO a Rua

_

Conse-
I, I ','.PI.. 'al da ON.U, ulll'mo dos '·-l·e·s edr·._1 f H t 1 QUITANDI'"fI '! t

,

_

f
" amoso o e ,c A... '.l� i.�Jl,!l3( os entras'le em en 'en-

jll
... 10 Ma ra 122, Nesta. , , nClOS q'le deven1 COlTI1'_Or a sed,e das N-O l\,rE DIGAS ADE(" d' I '1.J d

,

I'
c, A l� _.... . <., J::; nnv·,; 's com (te eganos essas

I Inspe�or�·as. e ��e�cia:. nas [\,ações Unidas em No;a York. O edi_/' com \,sso(;�at;ües, com a autoridade po-

prznclpa:s�' v.as do I flt'io deyerá., em principio, estar Anselmo Duarte,. NelIr Darcn, I íiocial e mupicipal, afim de consoli_

I
! I pI anlo para a Assembléia Geral de I Darcy Caz'arré, Verá Nunes, Linda·1 iarem medidas efetivas para êsse

f·e�GJnhr0 de 1952. I Bntis!a, QuitBndinha Serena;Jers, a�
I
magno e grave problema.

COMPANHIA
tNTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO

Sorteio do mês de Junho
de 1950

COMBINAcDES

p
V
!�
�.
.....

x
p

II
R
E
N
Z
E

com

Gene AUTRY elo Cal i l, que, mais uma vez, se

IV referiu aos grandes problemas em

Continuação do super serinda que se debate a industr-ia carbo,

O MISTERIOSO MR. "1\1' nítera calarinense.

com O orador encerr-ou o seu irnpr o-
Dennis Moore. viso, requerendo que a Assemblé ia

90 e 100 Episódios- Legislativa se dirija à Gamara

V dos Deputados manifestando ple-
O maior dos seriados em sem no apoio ü proposíçã., que o ilustre

50 e 60 Episódios: deputada Rogério Vieira, sôhrc I)

O CHICOTE DO ZORRO momentoso assunto, faz tra'1�iI.ar

III
- Um sensacional e eletrizante

Brasil

�r�lllbas .

Tangos .

Romance .. ,

Comédia. . . Cirurgia. do Torax .

'- Um abraço fraternal Argenti n.i Formado pela Faculdade Nacio-
90 Br-asil l ruú de õaedicma. Tisiologista e

No Ptograma : Tisiocirurgião do Hospital Nerêu:
1) - O Esporte em �:�\i'(:h;l

-I
Ramos. Curso de �speciaLizaçã(J7

�ac.ional. pelo S. N. T. Ex-interno e Ex-

2) - Metro Jornal - I\.�:.ldlidatles· assistente de Cirurgia do Prof.
HHz - 2 horas - Cr$ tJ,�O e :J.��O.

I Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio):
6112 horas 6,20 (Unko). Cons.: Felipe Schmidt, �S
81h horas 6,20 c ::l,GO. Consultas, diariamente,

Hnxy - Cr$ 5,00 (Unico) .

das 15 às 18 horas.

"LIVRE" - Or iancas maiores de Res.: Rua Durval Melquíades,
5 Unos poderão entrar ás '! horas. 28 --- Chácara do. Espanha

Doenças do aparêlho respiratória
TUBERCULOSE

Assembléia Legislativa
Li \TC U pala vra, usou-a o depu

tado Konder Reis, que requereu àI
Sob a presidôncia do sr. José

Mesa urgência para o projeto de>
Boabaid, teve início a sessão, à

lei que torna de utilidade pública,

,j '.-,..

com

Geo:'ge Stevem.

Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20

SESSÃO DE 30-6_950

A seguir, ocupou a tribuna o sr ,

Max Colin, fazendo encaminhar àt
Mesa uma. indicação, afim de que
fôsse ciada uma Coletoria federa]
no distrito de Pirabeiraba e que,
se desse conhecimento ao Minis
tro da Fazenda, por intermédio

'�I .

\ .. '

10·.

Acusado pelos
colegas,

Foi arguido pela Congreglção
.

da Faculdaje
S. PAULO, 1° (V. A.) - O acadê'

mic.o Anrasil Brandão Joly, acusa.· "Imp. 10 (DEZ) anos".
RITZ - As 1 (j hora!>

do por seus colegas de haver C.,cri·
·Espetacular SHOWto em. �111 ,matt�tino artigo COl'lsid.c· "CARAVANA DA VU'ORIA"

;'ado llljUrlOSO a Faculdade de Dl.
rei'to da T1T' 'd d d ç:- P

comandado pelo locu!,rJl.' CAllLOS
unIverSI a e ·e ",ao au'

I "f' FRIAS
o, r[lw, wou, perante o conselhü

I·
.

:lcadêmico, o que afirmara em seu ,A?resentando os as tros do nossl)

al'ti�o "Boite da Reação". a�l'es'
radIO:
Dulva de OUve·ira.

,�entando que não ·escrevera o ar.
! igo contra a Flaculdade, mas sôbre
I. Faculdade, com objetivo construo
tiyo.

Jorge Veiga
Déo
Zilá Fonseca
Aimée
Bob Nelson
Ademilde Fons.eca

Colé

110ra regimental, com a presença
o ginásio de Itajai.

G de 27 senhores deputados. A votos, foi aprovado, tendo si-
O sr. secretário fêz a lei tura dei

do incl uido na Ordem do Dia.
ata anteriór, tendo sido aprova-
da sem retificações,
Procedeu.se a seguir, à leitura

do expediente.
i\ão houve or-ador inscrito.
Declarada livre a palavra, ocu

pou a tribuna o Deputado Arman,

Salário de família I

RIO, 1° (V. A.) - O presidente 1d:J Republica sancionou -a lei do·
Congresso Nacional que estend� cou 1
cessão de salario de fami];a aos

responsaveis par dependentes de
servidor publico federal falecido :ln'

tes da lei nO 435 de 15 de novem.

bro de 1948.

e

Celeste Aida

de um telegrama.
Em votação, foi aprovado.
Continuando, sr. presidente pas

sou à Ordem do Dia, que tr'ãtou
'da apr-ovação do requer-imento
formulado na reunião passada, pe
lo sr. Felix Odehrechet, pedinde
inscrição nos Anais da Casa dQ'
discurso do sr. dr. Ivo de Aquino,
na sessão do Senado Federal, de '7
de junho de 1950, quando se dis

cutia o projeto, relativo aos ben�
dos súditots do Eixo.

-

1\'a ordem do dia, foi aprovado,
tanlbém, em pl'imeira disCUI'são, (J.

projeto de lei nO 10/50 de auto
ria do Sr. Konder Reis.

naquela Casa.
Em votação, foi aproy:u1n ;) re·

querimento.
Em .segllida, usou da palavra .]

sr. Alfredo Campos. Referiu ·s·.� ar

telegrama que lhe fôra dir:Fidr
pela Assembléia Legislativa, (I

qual relatava as manifestações de

áprêCQ em lôrno de sua peSS0.1 e

volo'i; pelo- pronto resLaibeleci menLo
de sua saude.·

..

Agradeceu a solicitude jo :leru
tado ud,enista sr. Artur Müller :'10

reqllerer à Mesa, em uma das reu

niões pa.�sadas, um voto de '11t�··

lhoria do seu estado- de "aúcl').
MalJifestou gratidão, tambén.

aos deputados Raul Schaefer, do

P.S.D., Cardoso' da Veiga, do P.
R.P. e Salllo Ramos do P. T. B.,
por terem dado seu apôio ao re

querimento.

Nada. mais havendo a tratar �

{)NU

como ninguem solicüasse a pala:..
vra, foi encerrada a sessão.

E. TONOLLI

Agentes: .

pOfle s C. �.
li.ua João P 1 • . .. ',xa

.

Postal, 220.-FIO.i., 'l·'f<Jlis
Listribuidores Cujos Hoe
pcke S. A. Com. e In�,

Caixa Postal, 1 2
FlorianórúJis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



() EbTADO Doríngo. 2 de Julho de 1J5.1 7

&, 8. C81�eira �e, An�Btla

Sob o pai roei nio de sua alteza rcal, a princesa Margarct, c' do

Conselho dI". Arles da (irã-Bretanha, realizou-se recentcruerrte :1. Ter

�('ira Asseruhléin e F'cstiva! de Bath, que constou de música, teatro,

dansus "ol clór-icas, queima de Iogos de arlHicios e urna exposil,'f<) '1('

múve is unl igos. Aparnce na foto á Aliad ia de Bath, constr-n idi w'

século XV. (B. x. S.).

Exclusivista «RENNER"
PK;INCIPA IS ARTiGOS
(f.'

Roupas- Calcados
feltros-Maquinas

de costuras

toja . RENHER
29Tenente Silveira,

Florianópolis
Rua

\_
,

,

A V I S O

ComprH�or - La oe c1rneiro

-
.

Cursos praticos-Licões pelo Correio
Escrituração Mercantil - Bancaria - Agrícola - Datilo

grafia - Taquigrafia - Correspondencia - Propaganda - Nego
cios por Reembolso Postal, etc. - Peça urna lição grátis,
Associação Educadonal.- {aixa Postai n. 58Q. São Peue,

Importante firma de São Paulo procura comprador de

FONTE MARAVILHOSA DA VIDA
I E 00 AMOR ...

. Desde os prímeiros tempos, o

Aviso aos meus amigos e clientes que reabri meu Ga-
homem tcm procurado por todos

binete Dentário a rua Tenente Silveira, n. 29, sala I:
os meios descobr ir recursos para

O consnltório esta aparelhado para atender tod os os
combater as molestias de fundo

casos da clínica dentária. sexual, infelizmente Lão generali-
Anexo, um bem montado Loboratórío de prôtese Den- zadas. A Lrisleza, o estado de ir-ri-

tária, para confecção de dentaduras modernas e pontes taçã., constanle, o medo infunda-
agrilicas. do, a frieza al'ectiva, Insónia. a

ARl MACHADO
asthenia sexual e ralla de memo

Cirurgião Dintista
_---.-------.------ ... --- .....-- . .. _. __ . __ ._ .. . . . __ . __ .. __ . . . __ .________

.

r i a pelo exccsso de Lraba I h o 111eu

tal são os sinlumas alarmantes

que podem ser contados com o

Lratamenlo feito com o novo já
popular medicamento Goltas Men:

delinas, Formula indigena sem

contra-indicações, adotada nos

hospitais e receitadas por cente

nas de medicas ilustres, Gottas

os quais recuperam novas ener

gias e vigor salutar, logo no inícío

do tra lamento. Distribuidores

Araujo Freitas & Cia. Não sendo en

contradas nas farms. e depois. do

local, envie Cr$ 25,00 antecí

padamele para o Ind. Telegrafico
Mendel inas, Rio, que remeter·emos.
Não atendemos pelo reembolso.

� . ----------�----------------------------- .

Proteja-se contra a

tuberculose

A tuberculose,
descoberta a tempo,

pode ser curada.

Consulte seu médico

sôbre uma radiografia
dos pulmões.

�ste é o melhor

"seguro de saúde"

. que você pode ter.

SClUIBB
Pua.s.ua.s.eguranca, .va- e
leve seus filhos. tirar um-a
radiografia dos pulmões.

Medicamentos
desde 1858

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

•

VENDE-SE
Dois tocomõveís, 150 cavalos, alta e

baixa. Marca "WOLFF", Alemã, ano ra-

I brtcação, 1920 com bomba, condensador,
. vapor super-aquecido. Estado de novo.

Idem . dois geradores. alternado 230t
volts. 50 ciclos, marca "SIMENS", 2300
volts próprio corrente longa distância.
em perfeito estado. Qualquer tnrormação
Travessa 24 de Maio 18 - Itajal - San
ta Catarina.

----.,., .

/1'" nos V/lPCJOS

�M,:\' �.,*t ."
...,,-------_.-.- - •._--

DAli LOGRAFIA

Rua General Blttencourt, 48
(Esquina Albergue Noturno)

Crédito Mulúu Predial

,

(orrespon�81cll
(omerclal

--

Confere
DI.plom.

_. METODO,- J

Moderno 8 EflcieDte

Avisamos aos nossos prestamistas que -em virtude de es- .•

tar parada a Loteria Federal, nqssos sorteios que são basea-
dos nos resultados da extração da referida loteria não estão
sendo realizados,

.

Entretanto, logo que volte a mesma .Iotería a funcionar.
realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi
quem em dia.

CURTAS

Rua Trajano, n:,31

DIREÇAol
Amélia N PigozZl

J. MOREIRA &: elA .

CONCESSIONARIOS

Rádios
, e,
Atlântida

"

lã de carneiro, à base de comissão. Sómente elemento
ll!lendelinas contêm vantagens to

serio com otimas relações entre os fazendeiros e barra- nicas e estimulantes de maior
.

queiros
-

da zona guelra escrever para COMPRADOR à proveito para os homens e mulhe
res esgotados e cedo envelhecidos,

Caixa Postal :1307.--São Paulo.

Atlântida - O sucesso da técnica electrônica - Atlântida - Super construção para durar mais - Atlântida - Som natural - Alta sensibilidade

Grande alcance Otima seletividade VENDAS Á VISTA E A LONGO PRAZO

Rádios Electro.as TransmIssores Amplifícadores
- J

AtJântida Rádio Catarinense Limitada

ONDAS

Diretor tecnico WALTER LANGE Jr.

L ONG A 5.· E

Telefone u. 1459

(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



J

)l

ParticipaçãO na infantaria
WASHL"WTO:'\, 1° (V. �.) --- O O secretario da defesa, sr, Louis
id t 'I' t

.

. I

�res� en e ruman au onzou a l;h_ I Johns�n, de�lal"O�l aos j,"'l1all';.la5
Iização das .forças terrestre, T10r'lC- I que uno podia adiantar na-í» subre
amer-icanas na guerra, da-Coreia. Au- a forma de utilização da inf'antur-ia
toridades chegadas ao Departarnen, noi'te.amer-icana na Asia. Ftela tivn.
to da Defesa afirmaram que um mente ao assunto, a Casa Branca
grupo dessas forças já está a camí, dis-« '�lle apenas o general U':mgÜ3
nho do teatro de operações. Como Me ArLhur foi autorizado a valer
vão essas forças ser utilizadas é se se de algumas unidades de inf'antn,
gredo militar, ria, para apoio às demais força"
sec., �..... .�/i-@"�"', -.q�iI:.H!;. 1 ....Ai ". ..f �
.,._-_-.-_-- ,.,..._-.....- ..-.-.-..-_-_....._....-_-...-.-_......_-_.........--_,..........,.� ........,

._-------

fLORIANOPOllS - 2 de Julho de 1950

Dirige-se a bancada pesse
dista na Assenlbléia' Esta
,dual ao juro.' Jau Guedes

o deputado :\Llnes Varella, líder da bancada majorí ,

tári'a na Assembléia Legislativa, enviou ao jornalista Jáu
Guedes da Fonseca êsle expressivo telegrama:'

"Jornalista Jáu C:Lledes da Fonseca

A bancada pcssedista resolveu, em reunião hoje rra- .

·lizada, ':por unanimidade, renovar-vos agradeoimeruos pela
expressiva saudação que fizestes ao Poder Legislativo Ca

tarinense na convenção partidária de 25 dês te. Cordiais

saudações" .

Mensagem do jorRa Jau Guedes
"Deputado Nunes Varella

JJD líder bancada PSD

:\ es ta

Fineza lransmitir aos nobres colegas de bancada esta

cordial mensagem: Aprendi que na grei como no homem

a grandeza deve medir-se pelo apreço à humildade. Aten
cios'am'enie" .

Estadual da União
Nacional

Convencão
,

Democratica

AnteJ_)rojeto da lei do
militar

•

servIço

RIO, 1° (V. A.) - o presidente
da Republica designou o chefe do
Estado Maior das forças armadas,
o diretor do pessoal da Aeronauti.
ca e o diretor do Recrutamento do

Exercito para promoverem, com va.

--�,-----,--------,

L>espedida

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

,

"

amencana no conflito asiatic
que combatem contra os luvasurcs nreservar a liberdade e a indep ':-l� plesmente unia ação de policia Ikn
comunistas da Coreia. Aür.nou.sc dcncia da Coreia, contra a conquis- tro do espirita das Nações Unidas
que as principais necessidades imr- la por parte do que ele 1'IaSSelCüU i 'I'iuman expressou confiança TI

dial as das forças que lutam na Co. i cerno "grupo de bandidos". D''-c!a ! eventual SUCI'SSO desta ação policial
re ie. sào as armas contra os tanques.

\
rcu o presidente: , J O aspecto mais esperançoso adquí

Acrescentase que, naturt.lmente, I ":'\'ão osl amos em guerra". 1..� c! os. ! rido ultimamente pelos combate
uma vez abastecidas essas forças do creveu O emprego de aviões fl nv- Illa Coreia, entrementes, removeu
malerial belico indispensavel, tor vios de guerra uorf e-nmer-icano, em

I
urgencia antes

sentl.'da
de uma deci

na-se preciso, ainda, um apoi-i ('»11_ apoi., das forças defensivas da Co 'in comprometendo trop is norte
cret., ele parte Utt in t'anturia norte reia do Sul como constituindo �'1I:1 amer-icanas para a luta.
americana .

H.EFORÇOS NAVAIS

'\YASHTNGTO::\', 1° (V. A.)
Acredita-se que os Estados Unidos Iestão prontos para enviar l'.;r,.:as
de terra para a Coreia, no rnornontn
em que isto fõr julgado necessarío
mas são grandes as esperanças J e

que bal necessidade não se faça sen

tir. 'I'ruman deixou claro, numa eu

trevista à imprensa, que os Estados I
- Unidos estão preocupados com fj

imecTiato e limitado objetivo dr

I
O nosso prezado confrade jOl'na'

Realiza-se, hoje, nesta. capital, a convenção da União De- lista Adão .Miranda deixoLl. cm '.13_
mocrática Nacional para pl�oceder à escolha dó candidato ao I

ta de ontem, a direçii.o da Sucursal
cargo de Governador no pleIto de 3 de outubro. nesta Capital, de A NOnUL\ , de

Para esse fim encontram-se entre nós os srs. Adolfo Kon

der, Irineu Bornhausen e Aristiliano Ramos, chefes do Parti
do, muitos outros correligionários.

rios 'assistentes, a elaboração do an.

le projeto da lei do serviço mmtar
tomando por base o decreto_lei"
9950, na forma da exposição de mo. '!;iclenle da Associação Nacional do

Uvas do ministro da Guerra sob ne C;'.fé disse que. a inquietação no

86 de 20 de Abril de Hll,8. I':xtremo Oriente não deverá influo
encia,r de maneira alguma o ahaste'
;:.imenLo de café. Uma vez que aque.
Ia região não produz café disse, não
Ilá motivos para formar estoql1PS
de café em casa. "O unico resu lta

do de um tal açambarcamento pelos
Lamentando a impossibilidade de apresentar pessoalmen. produtores seria estragar o eafé

te minhas despedidas a todos que me distinguiram com amiza. f;'lwrdado e forçar a alta do produ�
de e cavalheirismo, durante o tempo em que per.laneei nesta to".

acolhedora Capital, venho fazê·lo por intermedio deste jornal, Lembrou a propósito que mui.,

aproveitando o ensejo para sinceramente oferecer os meus tos consumidores açambar�aram
prestimos no Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Câmara 11. café em novembro ultimo e que

233, 11° andar.
.

' j �goro os preços subir,am quase 'ao

Cap. Av. RAPHAEL LEOCADIO DOS SANTOS dobro.

Exporta�ões do Bra
sB para os Eti. nu.

nTO, 1° (O. K) - Assegura-se
que as exportações do Brasil para
os Estados Unidos, durante o mês
de abril do corrente ano, atingiram
um total de 80.485.737 libras, no va

[01' de 33.644.161 dolares, enquan,
Lo em março 'alcançaram 82.610.106

libras, 110 valor ele 35.057.579 dola,
res, As exportações da Colombia
chegaram, em abril a 22.861.230 li
bras no valor 'de 12.361.241 dobres

enquanto em março se remeteram

:!G.915.710 l,ilbras, no valor de:
H.079.903 doI ares.

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

o jor. AdãO Miranda
deixon «(A Noticia»

Joinvile, em cuja função empreg'otl ..
desde 1946, as suas atividades pro·
fissionais.

TlNTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR
---_.__ .. _--

Não há motivos
para alarme
:\'OVA YORK, 10 (D. P.) _: O pre-

I

PARA

E C Z
fERIDAS,
E M A �,

iNfL·AMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E i R A S,

ESPINH�S/ ETC.

Rfgre\SOu ao .Rio, o senador
Francisco Galotti

Hetor-nou à Cap.ital Federal, don

de se afasLara para participar da,

memorável convencão do Pru-tido»

�ociaJ Demorratico, nesta capital, O·

dr. Fruucisco Benjamim Galottis-

iI uslre represcn lante conterranen«

·1 no Senado da Rcpúb lica.

� Ao bota-fura do ilustre homem'
t

I
publico est.ivernm p rcseuí es altas'

autoridades, amigos, cnrrt-Iegio-

ná rios e pr'SSO'iIS de sua tanrilia•.

abraça, desejandoJhe felicidades.

O "O Estado" cordialmente

-----_ .. __ . __ ._---�._.-

Concedida
de

a verba para fundes
técnicacooperaçao

LAI<iE SGCCES8, 1° (17S18) - de seres humanos, a Con Ieréncia:

de Ass istõncía Técnica das �a.·

ções Unidas, que teve a duração"
de três dias, terminou, haver.do ... ·

Com o compromisso de conseguir
a verba de 20.012,500 dólares, pa

(a ampliar o programa de melho

ria do padrão de vida de milhões conseguido a verba necessária.

,
i

I Calor_ .Intensc
I

(uba apoia
CIDADE DE HAVANA, 1° (V. A.)

.- O gabinete cubano resolvcll dar'

o maximo apoio - as. res0lrrt\ôes do··

Conselho de' SegUral;ç'ã:_jeure 'h�
réia."

ROMA, 1° (V. A.) - O calor ten,
ile 'U se tornar tropical em, tôda a

(l(dia.
Em :Milão o termômetro subiu a

3ô graus e nesta capital a 35.
------�---------------------------

FV0Gqando
.

O generalizado propósitc: de �ar à pr�xi:ina',c�mpa-·
nha eleitoral altura consentanea a evoluçao, polltlca do-'

Brasil, parece encontrar oposição dentro da oposição ca

tarinense. O nosso candidato, ainda ante-ontem,. era ata

cado em função dos seus princípios religiosos ecespirituais
Quiseram, os jotnalistas da U.D.N., negar:.lhe, no to

cante, o respeito que nunca pessedistas negaram ao sr.

João Colin, por exemplo, e para citar apenas êsse. A ex

ploracão começa cedo!
Tanto melhor. Folgamos, contudo, em que reconhe

cam no ilustre dr. Udo Deeke um homem de trabalho, en.·
genheiro competente, funcionário exemplar e cidadão

probo, que procurou manter-se alheio à politica extrema

da, pelo menos às competições eleitorais. Tudo isso já
lhe negaram, pelas colunas do mesmíssimo jornal e em

denúncias aos poderes federais. Congratulemo-nos, hojeg•
pela formal retr2ttação. Não nos esqueçamos, entretanto,.
que a exploração eleitoral que se anuncia cederá tam
bém à conduta do candidato, manifestada quando Inter
ventor Federal. As relações do então Chefe do Executivo'
com os poderes espirituais mostraram que o sr. Udo Deeke•.
dentro das tradicões do alto cargo, mereceu aplausos que
,nem sempre foram dados a outros, professos de religião-
quI" nã,o a sua .

.

É que o Interventor, exemplar chefe de família, viveu
aqueles meses para o lar, como sempre,' e para o trabalho
público, como quando em cargos anteriores. É de recordar�
se, ainda, que ao seu tempo de Interventoria teve Santa,·
Catarina a grata oportunidade de receber, pelaprimeirs'
vez, a visita oficial do seu querido filho, S. Eminência D.
Jaime de Barros Câmara.

Muito há que se dizer a respeito. Paremos hoje por'
aqui, com o nosso protesto contra o convite para aceitar-'
mos a luta futura nos moldes das passadas. Não nos sed'U�
zem as campanhas pessoais. Mas, se a tanto nos levarem,
� .el.�s _

iremos, desde que livres das responsabilidades dtrmICIa-las. �'

c:;:J .�
/��
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