
Mobilização geral na Coréia do Norle Rumores
russas
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de -moviirl�nto "de trepas.
no .leste da Alemanha

Todos os cidadãos, inclusive mulheres, entre 1R e 36 anos de idade
serão recrutados para reforçar o exército comunista local.

.

BERLDI, 3 (V. A.) - Os rus- centrai� situadas na .zona ?ricn'
TóQUIO, 3 (V.A.) - c\o tcrm i, em cornbal.c, desde ,o fim da se_, mores de qu� está sendo �eele. tal para as .pa;:t,�s ?C1dentals. '.

. -.

1 g er ," IIJ1011 que "todos os cidadãos" -I gunda guerr-a mund ial.. Os asses- racto o mOV1l11ent,O das rõrcas As centravs.:»e'J;.étncas ,do oel,nar a prrmerra semana (e li, I" .' ..
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tr b 11 'C•· 1] I d E ta inclnsivc as mulheres nrovavel-] sores mílltarcs cios Estados Um- russas no leste da Alemanha e dente começargm a la a 1<11'na orrua os so 1 ar os os <,s "'- , c q",
I -, ,

dr' '1
.

'J rra Ill1elltE' entre 18 a 36 anos de i-I d (l � haviam deixado Suwon, 'os receios dc um novo bloqueio á tôría capacidade e não houve,os L'Tl l f os pl'efJaram-se ,l L '
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1 L ist ínvasores : dade em lerrilório dominado ne quando sc anunciou que patrulhas deram aos bcrliuenses, esta n01_ até agora, redução no, consumocomna er 03 comunis as ln,
I
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1 :\' .t an nciava a 10N coreanos do norte sr-rão recru.> avançudas comurnstas se aproxi, te, motivos de sobra de que tan- e nem se espera seja impos o oe a1 'I?rel.� c o . 011 eT
c u

tL, cs
I ta�(IOs par'a reforr>àl: os exércitos ma vam daquela cidade; porém, to os alados comó os alemães racíonam-ruo da energia elé'mO)l lzarao gera, l'opas err -1, L "
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�, , .
" , ist rotoinarnm, ao saber que a cída- estão na espectativa dos acoute. tríca.tres norte.americauas dll.'lgll.'al11_. comurus as.

,
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I 'I Esta será a primeira vez que as de ainda continuava em poder dos cimentos no xtremn.Oríen!e. Os Functonartos do Serviço dese o. atPaodqu�n(
o

_aa oe,l1ulssfoOrl,a LI'OI)aS
c

do sul. rumores de movimento de fôr- Inteligêncía dos aliad'os pare-comums a e ,-"ong" no n _ norl.e_americonas entrarão coreanos'
,_

'

. ,

' ..

ças russas na parte oriental da cem nao dar grande ímportãn
Alemanha, particularmente. naa c,ia 'aos rumores de movimentos
pl'ciximidà-cles ' de Berlim, càlI�e:::'l: de fôrças no oriente da Alema
çaram a Pl'opa&:ar�se ao mesmo nha é' dizéI}l Cj_L1e há mais de tres,
tempo, em que os soviéticos

oro,
anos .obssrvam. a menos de 125

I
dc'Íúivatn a rect'ução no torneei- quilómetros de, Berlim, três exér-

menta, de energia elétrica d�s citos- russos,.
,
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Assembléia' Legislativa
SESSXO DE 3-7-950

!
Como ninguém mais se niani,

� [�stasse, passou-se à Ordem do
Sob a presidencía do s1\ Ruy; Dla,' que constou de: ,

Feuersrhüetle, teve íuicio a ses_I" 1) Discussão e votarão dq pro;
são, à hora re�'L:lall1entar. ,

jeto d� ,le! nO 43/50, �ue autoriza
° SI'. secretário fez a leituro da a aquisrçao, por doação, de uma10.88B ala da rcuniã., a.1terior, tendo si-! área de terras, na localidade de

do apravada sem retificações. I Vila Xlaraeajá, município de Ara.
A seguir, procedeu.se à leilu, ranguá, para a construção de um

ra do expedienje , grupo escolar.
Xão 110li'-i'e orador inscrito, de- Em votação, foi aprovado.

claraudo.se Iivre a palavra. 2) Segunda discussão e votação
Esta foi solicitada pelo depu. I

do projete de lei n? 10/50, que de,
lado Armando Calil, que díscur-.' clara de utilidade pública o Giná ...

sou protestand., contra a f'alta dê sío de Itajaí, de propreídade da
pagamento aos .trabadih�\',(lores do' "Sociedade Anônima Ginásio Ita ...

Pôrto da Lag'ulla. ° ilustre par_
I
jaí", cam sede l�' ciclade do mcs.

lamentar la.grunenS!l'l d'iss1e que o
l

mo nome.

alrazo é ag'ora de 6 meses e é de I Em discussão,' tevc o apôio unâ",
todo injustificável. I nime do plenário. ,

Após exaltar o ;s,pírito orde�
. �i\Te o palavra, niriguém aso.

ro daqllcles. portuanos, o de,pu- lICItou",
lado Armando Calil concluiu a' ° sr, presidente encerrou a ses�
seu' improviso requerendo que ::t � são.LAKE SUCCESS .3 (fJSISl A,ssembléia ·endereçasse enérgico

Com o compromisso de repl'csen. apóIo ao sr. Ministro ela Viação. SBSS.�.o DE 3-7_1950tanles ,de, 119, p,ai�es" a COl1fCI'ell::ia I ° requerimento do represenLante As H horas, prsentes os srs. Xu�

LI,e
ASslstcnCIa 'l'ecmc'1 :las

;\3ç'Oe,S I [JC'ssedista foi aprovado por unani_ nes Varella, J. J. de Sousa Cabral,Cnidas atingiu o ubjeti\-o de 20 midade, tendo falado, para apoiá-' Antenal' Tavares, Armando Cali!,
milhões para os primeiro, c1ek>i. lo o S1'. Oswaldo Cabral.

, I Bulas, Fernando :Ferreira de Me.
Lo !lle�es 'de ,?peraç?io elc ll,nt yr�'I'" Continuando IiHe ti palJa'.Ta, lo, sob a presidência do pl'ÍmeL

I g-ra,I)1Çl
extelJ.SIYo para nssls,eUCHl Llsou_a o deputado -Barros Lemos, I l'O, reuniu-se a Com. rl-c Const,ús áreas pouco desenvol\'idas, pedinr[o ao Poder Executivo pa.' Leg. e Justiça.O objetiyo foi ating'ido quando a gar os vencimenttos atrazados dos I" A, La a.p,rov,a,da, _e procedida 'a se ..Afastando se ela l)asl.a que, em

_
Síria se compromeleu a ceder', '-" . trabalhadores de eslradas nos U1U- gmute dlstrlbUlcao:
11.550 dolares e a Grã-Bretanha, I boa hora, lhe [ora confIada P�IO nicípios de Araranguá e Turv-o. I Ao sr. deputo Fernando F. deFrança, Vene:;mela, Honduras, Ho. govêrno do sr, Adel'bal H. da �I]_ A seguir, o sr. presidente disse, Melo _ projeLo n. 71/50 e ao sr.landa, e os EsVados Unidos tlumen. va, o sr, dr. LeOabe:l!� L;:�s:�:�1� que se achava na :Mesa um reque_1 deputado J.J. de Sousa Cabral, otaram suas quotas.' assinalada ali

l'imento assinado pelos deputados de m, 11/50.por imensa série de ser\'icos pres- -

_ IBiase Faraco, Lopes Vieira e Kon.
, Projetos relatados - .pelo sr. de.tados à co!eliddade catal'inense.

O Papa' pede ora�o"'es der Reis, no qual solicitavam a pulado J,J, de Sousa Cabral, os
'J Exonerado a pedido, por aLo

Icriação de uma Comissão compos_ de nrs. 11/50 e 56/50. - Apro"CIDADE DO VATICANO, 3 (O. de 30 do mês, p. findo.' o ilustre
ta por elemenLos de tôdas as ban-

l

vados.
P) ° P P' XII f I I l

coestaduano nade sentIr-se tl'un_ '.
'

.

- apa 10" , a anc o pe. -

, '

, cadas, ll1clmndo a autOrIdade po_ Pelo sr. deputado A.ntenor Ta.'a te Ullla cnng'l'ea-ar>'io da GIlal' co.estoduanu pode senta-se' tran_
I'

.

1
. ,

d 4 /5 1
ln""" o \tU .,.. , , ICIa e mUl1lclpal e delegados das I'ures - o s nr, O O pe o sr.,1 P I t' t' I qudo cle!)OlS de ha\'er com lndls-

_
'

.. '. ,_
ua a a ma, que es a comemoran·

, . , ,

'
" ,ftssoctacoes beneflclentes, afim de RIbas Ramos, o de nr. 68/50 _,do o centenário de fundação, e_ cullvel mtehgencla e espIrIta

PU-I t t
.

'J bl ' d
A d

- ,

, ,

d' d
ra arem 50 )re o pro ema a t�prov-a O.

x:ortotl os fiéis do munélo inteiro blIco, reallzado gran' e soma e
d·'." E d' ,_

f'f,
.

'1
men ICanCIa. ,< ncerra a a reul1lao, 01 convo�a elevar suas preces ao Deus To. benc 'lC1OS para a ca:lsa gera no
A votos, foi aprovado unanL cada outra para a próxima 5a feiodo Poderoso especialmente nesta seLor que lhe competIa.

I t I'a,
- L

I
" , " l11emen e.

hora, para que Roma e o resto Abas, vmdo de há 111luto aph- '

_

do mundo se salvem de uma ca· can�lo os seus os�rços e a sua ca-,

mi
• -

pl'.esl:OdenCI·al·S 8tásLrofe. -pacldade lle trabalho
_
a destaca_ Jj elçoes I."

O p'RE"EITO DO D'I a ��:n�ll�Ç�:,� :r���\��as,p�;: c�;:e� no· Pera
. u 8 esLima de seus concidadãos.

I LIMA, 2 (UP) - Serão realiza_l marg'em á formacão de um ':ga�pirações gerais. UM DEVER DOS MOÇOS Porisso, na oportunidade de sua das hoje no pais as eleições pre_, binete constitucional". ° ul1,ÍcoRegistando o seu afasLamento do Na puberdade e no inicio da ida_ S,aída da �ecretaria ,da Viação, �idenciais e l1ar'lamentare'S que pO-'1 candidato à presidencia é, o gener�alcaego que tanto soube dignifiCar; de adulta a tuberculose apresenta- Obras Pú,blIeas e Agl'lcullura, on- rão fim ao regimen provisorio da �'lanuel Odria, ex_presldente da
e em cujo 'desempenho esteve .5e111-1 se sob forma extremamente grave. de desempenhou com brilho e lu. Junl,a Militar do governo e darão J�lllt.a �VIilitar.
pre 11 altura das melhores espec_, Nesses periodos da vida é necessá-, cidez inexcedíveis a sua função'talivas ,e da confi'ança do Govêr-! rio que, de s,eis em seis meses, ,se de confiança, muito grat0 nos @
no, "O Estado" deseja ao nobre

I
consulte um especialista e se 1'a_ acentuar-lhe a operosidade e a

coestaduano, e amigo· muitas fe-' �am examinar os pulmões aos ráios dedicação aos, interêsses coletivos,
lecidades pessoais. X.

.

para, aproveitando uinda o ensej-o
",:,c'''tt:�·::...íf<' do transcur,;o de sua data natalí-

O.MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

IN.rletárlo ê D. GfJr0Dte: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES '

AfiO XXXVI floric!nópolis· - Ierçe.fetrs. 4 de Julho de 1950

Dr. Leoberio LealDr. Armando SimonelNão efetivou
)Pereira a decisão

I
I

<.

SAi\'TL,WO, 3 (V .. I,_,) - Foi des
mentida a noticia que correu de I
que se havia demitido o ministro I
da Fazenda, sr, Carlos Yi'aI. °

1'0-1ferido tiLular apenas "mal1ife�toLl
fi intenção de demitir_se", mas não

l

efeli\'ou a dee-isã-e. i'

I
I

Auxilio técnico dos
Estados -'Unidos

.....
,

Por alo de 30 do mês p. findo,
foi exonerado do cargo de Secre
tário do Interior e JusUça, Edu

cação e Saúde, conforme solicitou,
{) sr. dr. Armando Simone Perei_
ra, ilustre coüterrâneo que, du
rante a sua gestão naquela impor
tante pasta, revelou um notável
espírito público a servico da gran_
deza do. Estado.
Tendo-se dedicado, com extror

ditJário, discernimento àdmillis_
trati VO, ao seLar ele trabalho que
o govêrn0 elo sr. dr. Adel'bal R, ela
Silva I.ão -acertá'damente lhe con

fiára, deixou o sr., dr. Arman.do
Simone Pereira uma honrosa sé
rie de realizações, a ateslarem a

sua operosidade e a sua capacida_
de construtiva, ao encontro elas as-

cia, que se assinala hoje, associar_

Camiuhamas para a indep'endencl"a nos às inúmeras manifestações de
aprêço e vo tos ele felicidade quc

economica no que se refere ao trigo· �1�':I1���ãO feitos por motivo dêsse

VITóRIA, 3 (V,A.) - Falando á g'Lllllas medidas complemenL:1-l'p.s -Caem dois alpinistasreportagem o agronomo Benvin_ para termos asseg'urada a vitória

d Ido Novais, diretor gel.'al do De. final". A respeito da meC::tniZlç�í\) de grau u a torapal'tamentó Nacional da Produ- da lavoura, disse que esF\à sendi) TURIM, 3 (V. A.) _ Dois alp�ção Vegetal, do Minislério d::: realiz�dos na fazenda do JIlnnem3 nistas Hal®-argenl.inos, Gino Ros�'AgricuILura, declarou: "Caminha- ton de 26 allos� e Edoardo di Gio�,mos a passos seguros em nossa cursos de treinamento pan trtl-' vani, de 25 anos, além ele um 0\1.
independência econômic,a no que Lorislas e e,specialistas de enge· tro amigo, ibaliano, cairam de vá:
se refere ao trJgo. Bast::! que a nharia rural, sendo esperado den_ rias dezenas de melros, na vertcn.
atnal campanha prossiga no ritmo Ira de brevc o concurso de 4 ,toíc. te nõ!-le do monte Viso, nos Alpê5',mais e('lcre ,e sejam [amadas aL nicas norte americanos. '

iLalianos •

. :..� .....

parlamentares

4

Para· pUlJiçao dos automobUistas
infratores

RIO, 3 (V,A.) - Vai ser leg-ali- do infamou li imprensa 0 enge�
zado o esvaziamento d�s. pn�us I nheiro :Flores�a :le ��iranda,. mem
com.o pena aos automobil�stas 111-1 bro da Comlssao lllcumblda de
[ratares, medida 1I1ue está sendo

I
ref.ormar o Codigo Nacional de

aplicada p0lo diretor ,da __Serviço I 'rr�nsi Lo, essa pena�idad� será in..
do Transito nesta capllal. Segun_ cIlUda no novo proJeto.

Grande conclave
sôbr.e

internacional
energia atô!�1ica

LONDHES, 3 (B.N.S.) - Realiza_se na J' ,<-Bretanha, em �etenr-

IJro, 'a primeira conferência internacional s:6bl'G ,�'a atômica.
Espera-s� Que participem dêsse canela '!'" _lou o Minislério

do .AbastecimenLo, duzentos peritos nucleares da maioria das nações
ocidentais e dos países da Comunidade BriLânica.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COMPANHIA
,INTERNACIONAL

DE
, ,CAPITALIZAÇÃO
Sorteio do mês de'Junho

de 1950
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jEscritóriO
à Rua Conse-,lheíto Mafra 122. - Nesta.

Inspetorias e a�encia8 nas

principais cidades do
Estado

,8
R
E
N
Z
E
M
II

O' E�TADO·-Terça-feir-a.) 4 de Julho de lJ5J

leroo apoiou a atitude ianque u Coréia. e r�atificou SerYiço� de luz' e Forca'
O Jra tado. tkJ H io de' Jane iro T":':�:�:' do. 7"0=_'0' ,mp","" p,'o ""'"o ". do A<n.

dUI
Dispoaiçôess>

WA�HINGTON, 1° (V. A.) ,_ A Defesa Mutua' do Rio de Janeiro.

1
este recebeu uma copia da declu'

N. de

I Nome do exteanumerãrto _ Função I' ReferênCOll!pRepublica Argentina anunciou orí Aliás a ratíricação do Pacto conti eaçãO do presidente 'I'ruman, con, Ol"deml I
cialmente o seu mais amplo apoio nental foi completa quarta-felra ul, tendo ás resoluções tomadas na l' Agenor oascaes - Feitor . " I VII
.

d
. - .

d E" t d d' I 2 I Alfredo Sternarlt _ Encarregado de Serviço "" _ , . , , , , . IXa eCISaO' os ssta os Uni os inter. tíma, quando a Gamara dos Deputa. questão da Coreia. ° Pacto (O Rio
'3 I .1. Alvaro Elpo - Sub-chefe , , .. _ , , . , , , . , . ,. . . . . . XV

vindo na guerra da Cor-ia merj- dos o aprovou por unanimidade .. A de Janeiro é o maior documento dt " 4 I Antenor Alves da Silva Borges _ Chefe de Escritório .:"." XVII
dional.

�

.

atitude da Camara votando o imo colaboração militar até agora assi, !'6' II
Ariel Bottaro - Aux. de Escritório .: , , :- , ..• " II

VII

A resnlução da Argentina, um dos portante documento do Hemisferio. nado no plano continental e prevê Aristides Peltsbíno da Silva - Maquinista ., .. , .. ",., .. ",. V ,

P
.

C"
.

d ·t· t f d id d id t
-

I l' d
7 I Artur Carlos Gerber _ Maquinista I VIInn rpais paises 0- con mente, 01 teve lugar a pe I o o prest ente 111l1a açao co e lVjl 110 caso e agres, 8 I Janny-Castro _ Eletricista Ajudante ,., " .. ,.,.,.;;,., .. I VlI

anunciada ao govêrno norte-amerí Juan Domingo Peron depois que são a qualquer nação americana. 9

1] João Auta Soares - Eletricista " .. , .. "., ,., , .. " ,I
IX

cano ontem à tarde, :l.través do �m 10 João Hoog - Fiica! .. " .. "' ....... ", ... " ,_ .. "."..... IX

baixador desta Nação em Washing- �C'"re'd'l·to .. 'Mu/tu'o'" Predl·a·1
11 I ��,;;eA�:��:C�d�:qOt���sta ,�.a������t,�.:::::::::::::::::::::' ��:Eton, sr. Jeronirn., Remorino. �

.

_

12

,I ,I13 Luiz Bolteux Piazza - Caixa Cobrador ., .. " .... "., .. , .. ,.. XV
Falando :tos jornalistas, apos o 14 I Luiz Soares ventura - Encarregado de Servi.ço "" .. ,... "..! XI

encontro com o Secretario de Es_' Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es- 15 i Malaquias José da�Silva - Amanueuso ,."".""."".,.... I XI

fado, o êm:bad!Xador disse que, no tal' parada a Loteria Federal,.nossos 'Sorteios que são) b'asea-
16 f Minervino Antônio de Azevedo - Aux. g.e Escritório .",....! VIII

documento recem. entregue, o go' dos nos resultados da extraeão da rererlda loteria não estão 1187 II Teoltlno Alves:-l Maquinista d···"'·,·,··,',·····,,··,····,·,,· ,I XVIIII't Va divino Brasl - Encarrega o de Serviço .", , .

verno argentino hipotecava ao go- sendo realizados.
verno dos �stados Unidos o s{'!; Entretanto, logo que volte a mesma loteria a funcionar,

�����:E��:���:S::U:'::f�"�:� ;:�::a:�m:;;a�·da semana em

:�'::R:::r: �IA�
..mo, n-

G B' Cal�el'ra �e An�radao sr. Dean Acheson da assínatura, CONOEs'�IONARIOS-
de p3.rte da Argentina do trata,do de --'-.-.----".''-.--.-.----.:..-.''.,,.-"''--. .

ti'

Arrancado para fora do avião"
MIAMI, 1° (U. P.) - Um piloto .�uxiliar de u;na

companhia aérea, viajaz:do em �;v:lao da empresa,
morreu em circunstancias dramatlcas. Quando o

av.:ião voava a quase 3 mil metros de altitud�, abriu
se subitamente a porta da cabine de passagerros; e.o
aludido runesonárío foi arrancado . para fora. do

avião, pelo vacuo que se estabeleceu, caindo no es

paço.

Excomunhão I .

CIDAnE DO VA'l'IGANO, 10 .n.' GARAPERIA
P.)_ - ° papa Pio XII assestou no'

,__ ,

\'0 e severo golpe aos comunistas Com motor eletrico de 1HP
dos países- satélites da Rússia. Ô VENDE.SE

s,ant.o �adre decretou que'
ser,

ão ex.
I

I
Tratar de�ta redaçãõ c��

cOll1u�gado& todos aqu�l.es que O Sr. Domingos ou em Itajaí
conspirarem contra as tegítlrnas au-

com o Sr. Luiz N� ceti.
ter-idades católicas ou assumirem/. '.

altos cargos eclesiásbicos sem O·
FRAQUEZAS EM GERAL

consentimento do Vaticano. -

VINHO CREOSOTADO
- S I L V E I R A "

Frutas,·Refresco.gelados .. '� .

POLLI SIC
."

d t· Imigrantes UaHaoos
procure • II. . omerclo e 10 DS rUI RIO, 1° (V. A.) - ° Conse'lho •

.�' PRAÇA 15 DE NOVEMBRO de Imigração e Colonização recebeu

tl,VA CONSELHEIRO. MAFRA - Edifício Montepio·, cOI'l!unicação de emharque, em Ná,

RUA. FELIPE - 'SCHMIDT - Edifício São Jorge [loles, a bordo celo vapor "San Gior-

gio", da primeira leva de sessenta
I colonos do total de 150 famílias
de agriculLores italianos especiali,
zados na cultura do trigo, da "Ca

I ope,!"ativa
de Produção Agrícola e

. Afins'" (Gopraga). Serão êles loco,
Lizadós em Patos, Minas Gerais.

MINISTERIO DA MARINHA
Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina

Exercício de 19501
EDITAL

'

De acôrdo com o ofício n? 0359 (CIRCULAR) . da Direto

ria do Ensino Naval datado de 14 "de junho de 1 950, faço sa

ber a quem interess�r pessa, que se ac�am abertas as inscri

ções para o CONCURSO DE ADMISSAO AO QUADRO DE

CONTADORES NAVAIS a se realizar em SETEMBRO do cor

vente ano.

As inscrições serão encerradas 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.

(orrespon'flelitlt
(ómercl.1

DIREClol
Amélia M Plgozzl

(on'.,.,
Dlplom.

Ponue V. 8. CDU OU terr_ .....

"e�der1
NAo encontra comprador'
Entregue ao E8cI1t6r1o bnolllUtrk

... L. AlVI!!I•.
Rua�o".

CASAS • DRBJJNWMETODO,
Moder,no e Eficiente

.
,

Rua General 'Blltencourt, 48
(Esquina AJberAue Not'urno)

Exclusivista «RENNER",>
PRINCIPA IS ARTIGOS"·

Roupas- Calçados;;'
Feltros-Maquina�

�

de costuras

Loja KENIER
Rua Tenente 'Silveira/29\ .

Florianópolis

o eumento máximo para·�s '_,_
_ • ., ... "', --..../'-<1""-

comerel-arlOS ....
'RIO, 1 (V. A.) - ° Tribunal Su-l1ié Cr$ 1.500,00 - 20%; de Gr$ .. ";_

períor do Trabalho, em sua sessão i 1.501,00 a Cr$ 3.000,00 - 1570; .de>
de ontem, apreciando o processo dE! Cl')$ 3.001,00 a Cr$ 5.000,00 - 10%.
dissidio coletivo suscitado' pelo I Esse aumento henif'ioiará apenas
Síndlcato dos Empregados no 00 i aos empregados admitidos até �O.'
mércío .do Rio de Janeiro, em I -Ie novembro de 1949·e vigorara lI"

grau de reéurso, modíf'icou a de, i partir de março deste ano. Ea!
Bisão do Tribunal ,Re.gional redu. searamse os ministros do T. S. T.•�

zindo aos porcentagens do aumen- para concessão desse aumento, na;
.

to de salários. elevação do custo de vida, segundo-
informação do Serviço de Estatís.,

Foi aprovada, por 4 contra 3,':3 tioa da Previdência /e Trabalho, que
seg'uinte nova tabela de aumento: ;11ego� ser <te 15% essa majoração.,

LIRA TENIS (L'UBE
Programa 'para fi mês de Julho"

'

Dia 4 - Têrça-feira _._ Reabertura da "BOITE DA COLI�
NA" com a apresentação do notável cantor Joajuim Pereirá".
o cancioneiro que encantou Florianópolis - Início às 21 hs·:

Dia 9 - Domingo - Festa infantil a caipira - PrêmiO$
'aos mais·bem caracterizados - Início às 15 horas.

, Dia 15 ....2{, Sábado - Soirée.
-

.

Dia 20 - Quinta feira � Boite da Colina - Apresentan.·
do um notável pianista - Especializado em músicas de dan
ças para "BOITE�� - Ex-pianista do Cassino da Urca.

Dia 29 - Sábado - Grande soirée àe aniversário da Or�'
questra Juvenil.

� .

Notas: Reservas de mesas para as BOITES: Relojoaria::.
Moritz, a Cr$ 30,00.

A Diretoria avisa que não permitirá o ingresso de pessoas-...
est.ranhas ao quadro social. 8rs. associados, cooperem para &,
boa frequência do seu Clube!.

_.

I ��A 'aA�I-rA'1.' rfllrIa Faltl'loante' .,t�:�bUléiol'•• da,' "fom ..d�••!:.�
••

-?' , '11 '11. feogõ•• -DISTINTA- • RIVET.'. Po••u. um gran�

,
'

'-

d. .o.tlm.nto d. aa..mircIII ,110ado•. .'.. bllll.
� ,

'. bon. • batato.; algoda••• 'moriilll .• ClYlam.nt08
<...

' -

pa"a -'falat.... qUI � rao.b. dintamlnt. da.
_olho,.. Iclbrio"I' A Ccoa .,A CAPITAL- .hemo a '.Clt'liGaO dOI 8zara; Com"ol__ do Int.r!o, no ..nuci"O d.�lhe la••um 'lIDe

.18U:a aDi.. de .tatuarem lua. aompl'l:&.� MATRIZ tem Florlan6polU. ai FILIA'IS.m Blam.ncíuO:. LaJe.!
__....::

-----------------
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:1 es t.750.00
o quanto custa uma enceradeira

A'8 O
ELECTROLl\NDIA

Rua Arcipreste Paiva Edíiícío Ipase -Terreo

·i
i

i
I

,

r
- 1

t

Espera-se que o grande ônibus de luxo Leyland fabricada
. ',para Wallace Arnold Tours, Límited, d� Londres e Bradford

'que esteve em exposição na mostra reallzada. em_Nova York d:
15 a 23 de abril deste ano tenha grande aceitação no mercadc
internacional, trazendo dólares para a Grã-Bretanha. O ônibus
-é dotado de vários aperfeiçoamentos, como poltronas ajustá
veis, largas janelas de vidro dos lados e no teto para aumenta
<ria visibilidade, circuladores de.ar quente ou frio. Na fotogra
.f'ía um dos ônibus numa viagem de prova. (B.N.S.)

Nelson Eduardo Schroeder .! o sr. José Germíniano
"

Cida�
.

Procedente de Maceió, onde de, cap, reformado do Exército
«serve como rádio-telegrafista na f,l'iaCiOnal; .

Base Aérea local, chegou ante..on, _ o sr. José Tolentino de Souza,
('t.em a esta Cap ilal, onde gozará alto funcionárij, do Departamento
.suas férias j unto com seus pro· dos Correios e Telegrafas;
-genitoras, o nosso jovem conter. O jovem Adão Walmor
rrâneo Nelson Eduardo Sclrroeder-, Schmidt, acadêmico de comércio,
sargento da Aeronautica, a quem filho do sr. Pedro Schrnidt, íudus

�'ileSlf'.j!l'mos feliz estada na metro. trial e da sra. Verônica Schuri,
: pole barriga_verde. residente em Pôrto União;

Srta. Anilda Damascenc _ o jovem Enio Selva gentil,
Ti-anscor i-c, hoje, o aníversárín funcionário da Agência Ford e fi-�

'natalício da distinta e gentil se- lho do saudoso conterrâneo Eucli;
<nhor inha Anilda Damasceno, ap li, des Gentil.
<cada aluna do Instituto de Educa. Ocorre, hoje, o aniversár ío .nata.

'�ção e dileta filha do sr. dr. AI. 'llíCiO do nosso destacado conter;
,fredo Damasceno da Silva, QoIi�. rãne., deputado Rogério Vieir-a.

. s�1to:' jurídico d� �eeretária _ d.a I O ilustre parlamentar, que na

Víaçãõ, Obras Públicas e Agr i- Camara Federal, com devotado
-cultura . ! zêlo

.

e infatígavcl perseverança,
A jovem aniversarüinte, que é vem pugnahdo pelos interêsses vi'

destacada figura da nossa socie- tais do povo, terá a oportunidade,
-dade, vai receber de suas aml, hoje, pela passagem de tão auspi
guinhas e familiares as homena. ciosa data, de l'eceber as homena

. gens a que faz jus, às quais nos gens e os cumprimentos de sens

.associamos. conterrâneos, admiradores incon_
Sr. Luiz Oscar. de Ca1'Valho, dicionais de sua privilegiada inte.
Natalicia_se, hoje, o nosso dis- ligência.

tinto coestadli!ano sr. Luiz Oscar Às expressivas manifestações,
Carvalhº,_Qedic�do e competente nós nos associamos, jubilosJ.mente.
;'l"iscal da Fazenda Estadual. Faz anos hoje o exmo. sr. de_

Largamente relacionada na sembargador Dr,bano Muller Sales,
nossa .sociedade, onde desfruta de ilustre presidente do Egrégio Tri.

. sólidas amizades, o ilustre aniver. bunal de Justiça e diretor da Fa,
!;ariante, hoje, será alvo de ine- culdade de Direito.
fIuívocas manifestações de apre� Aliando a altos predicadns mo.

(;0 e estima de seus amigos e ado rais .e cívicos uma sólida cul�ura
miradores, às quais nos associ'amos, e invulgar inteligência, o insigne
·.prazerosamente. conlerrâneo, na magistratura c na

lJ:ariq Ces.ária Pereira Pires cátedra, impge-se ao respeito e à
Faz anos, hoje, a exma. sra. d'l admiração de tôda a família eatf)

-íVlaria Cesaria Pereira Pires, es� rinen.se.
- pô,sa do nosso estimado conterrâ-

1
O eminente Juiz e ilust.rado che�

cátedra, impõe-se ao r.espei!o e à fe do Poder Judi.ciário sc"á alvo,
ueo sr. Anfilóquio Nunes Pires, \ h_oje, de i�e(IuÍ\1ocas ?el1l()��lra�DelegarIo de Gaspa,r. r çoes de apreço e de estIma, fel tas:-

� aniversaria?te, os noss03

res-I aliás,
com rigOrosa. just�a, às

:-peILosos cumprImentos. quais, r.es,peitosamente nos asso.
FAZE.:\Ir ANOS HOJE: ciamos.

Sociedade Cal. de
-

ftvicult.ura
De\'ido à falta de número legal, 'sábado último, a relJ.nião da DL

"etoria será realizada, hoje, às 15 horas, no mesmo local (térreo do
H:difício da Direloria de Terras 'e Colonização).

A cenvencao
, -

UDN calarinense
da

«8 O I T E DI C o li N 8»
-0------

Como estava anunciado, reru.

zou-se no sábado e domingo úl,
limos a convenção estadual da D.

0.1\., na qual foi escolhido o sr ,

Irineu Bornhausen candidato ao

cargo de Governador de Eo'í ado.

Á sessão de encerrameuto no

Tentr., Alvaro de Carvalho, alem

do 'I'enente.Brígadeiro Eduardo

GÜinies, cornparecernm os rcp ee

sentantes dos demais partidos no,

U licos .

-
-�-------_.__ .� _._,,_---

ClubeLira Tenis

Apresentando Joaquim P.ere1ra
o cancioneiro romantlco

HOJE, DIA 4 DE JULHO

mesas:

Cr$
Relojoaria
30,00

Reserva de
MorHzDevem comparecer

ao 14- H.C.
a

o Restaurante servirá refel�õe8
la carie», DO Salão de Bancas

5a REGIio jIIL1TAR

o Comando do 1'10 B.C. solici, ]'
ta o comparécímentc a este Cor

IlO, do sr. Braz Lanr ind., de Souza,
afim ele tratar de assunto de seu

interesse. Beneficente dos enaul
de ête, Catarina

--------------------------�� União
Ienes

Assembléra Geral Ordinar ía
De ordem do sr. Presidente convido os srs, associados para a As-

sembléia Geral Ordinária a realízar.se dia 7 às 19,30 horas, em sua

sede social à Praça 15, nr. 17, para a eleição da nova Diretoria.

Florianópolis, 10 de julho de 1950.

Joaquim Ribeiro Borqes
10 Secr·etário.

i.ndispensavelanmemeçãe
às crtences

NOVA YORK � (S.I.J.) -I casein�,. por exemplo, consegui

"Se derdes ás crianças um copo Iram um aumento d.e PeSo 1.9�O
de leite a mais por dia, notareis 1 gramas e �m crescimento l�iS
dentro de !pouco uma acentuada ou me?OS Igual .ao dos �ue fIca�
melhora no seu de�envolviinen·l ram so com a dIeta habitual. Ca

to mental, bem como no seu bem' , tortas a mais sob a forma de

estar fisico" - disse o dr. H.C. açucar deram C?�O resultad�
Bherman. uma das maiores au' um aumento médíes de peso d

torídades dos Estados Unidos em 2 quilos, e sob a f?rma de mar

assuntos de nutrição. garina, um de. 2 qUllo� e 300 gra-

Como prova de sua afirmação, �as, não tendo havido, porem,

lembrou o dr. Shermán uma diferença notavel quanto �o

expcriôncia de quatro anos crescimento. Por outro lado, .f!S
feita na Inglaterra, antes da meninos alimentados com agrtao

guerra. Esteve á frente dessa ex- e manteiga pas.sa�am a pesar

períêncía o dr. H.C. Corry Mann. mais por ano 1 quilo e 400 gra

que escolheu uma instituição pa m'3,s.
o Escrivão Eleitoral da 12 Zona -

O maior crescimento foi oh-Florianópolis, faz público que foram r,a meninos pobres, a fim de pôr
qua lificado., e ínscrítos, por despacho do

á prova as suas teorias sobre o servado no grupo qus bebia meioMeretíssímo Juiz, os seguintes senhores:
lítrO de Ieíte a mais por dia. ONome do eleitor - N. do título valor do leite. Tres abrigos de me.

Fredestco Leal - 7.103. Antônio Squt-
aumento médio de peso foi de 2zatto - 7.104. Valmor Alberto da Rosa nínos de 6 a 11 anos foram de •

- '\'.105. Edegar Lima de Vasconcelos -
signados para neles se proceder quilos e 900' gramas por ano, en-

7.1�7�ri",nÓPolis, 2 de junho de 1950. ao estudo dietético. quanto o de altura chegou a 7
Arno Schmidt, escrivão eleitoral. ceritímetros e meio.o Escrivão Eleitoral da 12B Zona -

.

d' t re-
.

t dFlorianópolis, faz público que foram Um grupo recebIa á ie a Ao encerrar, POIS, esse es U o,
qualificados e inscritos, por despacho do

gular da instituição. A seis ou- verificou o dr. Mann que O acré-Meretíssimo Juiz, Os seguintes senhores, _

Nome do eleitor - N. do titulo tros er'am fornecidos estes ali· cimo de meio litro de leite á dié-
Adelaide Catharina da Silva - 7.107. .

d fAlice do Nascimentú Vieira - 7.108. An- mentos suplementares: 1) melO ta das crianças !po e azer um
dré Corsino Vieira - 7.109. Cecília Vi- litro de leite diariamente; 2) aumento médio anual de pesot6ria Dias - 7.110. DoracÍ Inez da Silva
- 7.111. Hamilton Cordeiro - 7.112. lwucar equivalente, quanto aO de 1 quilo e 400 gramas passar
Isaltlna Francisca Fernandes Basílio -

,
.

dI' m '0 l·tro . 2 '1 s 900 gramas e o7.113. Ignácio. Targino Dias - 7.114. Isa- numerO e ca orIas, a eI 1 para qUl o e, .,.bel. Diogo Bernardes � 7.115. João José àe leite; 3')' manteiga da Nova crescimento d� 4 cenhmetroS'Grtindel - 7.11-6. Mana VIcente -

7.117.) , ,.. .

t' t
.

AtriMaria de Lourdes Alves _--: 7.118; Maria Zelandia, feIta de leIte de vaC,as i para 7 cep Im� r�s e I?eIO.
�

Gonçalves - 7.119., OctavI,? BaSIlIo dos
limentada com hervas. tendo o buiu ele esta mdIscutivel melho-Santos - 7.120. Ohmpio PIres -

7.121.1
aS.

.Placidina Machado Horn - 7.122. Rosa- mesmo númerq de calorias do ra na nutrição ao fato do leIte.
lina do Nascimento - 7.123. Zulma Mar- . "

I
.

I d t C lorias eciana Jaques - 7.124. Maria Marttnha leite; 4) margarlna vegeta equr a em e acrescen ar a
Pires - '\'.12'5. Hilda ,Martin_s da Silva valente á manteiga' 5) caseina I proteínas, ser rico em outros ele'Meira - 7.126. Salome Damasio Jaques ,

'.

d 1- 7.127. Ademar Silva - 7.128. comestivel COm 'apenas 65 calo' I mentos necessános ao esenvo �

Autos de pedido de segunda via de título rias a mais; 6) 22 gramas dia- vimento do corpo.
eleitoral rias de agrião· Desde a realização dess� ex'

dd�ão Serapião da Silva -

De:iro o pe-
O grUpO qU€ ficou com a dieta periência de quatro anos, mIlha-

José Manoel de Sousa - Identico des· b.a.bitual aumentou de peso por res de crianças têm sido alimen-
pai.��' Martins � Idêntico despacho. ano 1 qu'ilo e 400 gramas'e cres' tadas .com maior qu,antidade diá·
Maria Silveira - Idêntico despacho.

ceil 4 centl·me.tros. O efeito' da ria de leite, e como resultado vêmMaria Palmanez de Ramos - Idêntico
despaCho. alim!;lntação supiementar dada mostrando melhora não só noOsvandir Pereira de Oliveira - Idên-

. .

t bUco despacho. aos outros grupOs foi variadó. Os bem-estar flSICO como am em

Flori��oolk�lÍ�i, �����ã�eel��r��aI. meninos qUe tiveram proteina de na agudeza e agilidade mental.

A

Juizo -�.eleito'ral da
12a ID lODa
(FI,ORIANóPOLIS)

Relação diária a que se refere o artigo
18, das !instru�ões para o Alistamento

, Eleitoral
O Escrivão - Eleitoral da 12a Zona -

Florianópolis, faz público que foram
qualificados e inscritos, por despacho do
Meretfssimo Juiz, os segumtes senhores:

Nome do eleitor - N. do titulo
Sebástião Dias de Oliveira 7.099.

Cecino das Dores Loureiro - 7.100. Os
cal' Alves de Carvalho 7.101. José
Francisco da Silva - 7.102'.
Florianópolis, lO de junho de 1950.

Arno .Schrnídt, escrivão eleitoral.

o Esérivão Eleitoral da 12B Zona -

Florianópolis, faz público que feI:am
qualificados e inscritos, por despacho do IMeretíssimo Juiz. Os seguintes senhores:

Nome do eleitor - r.;-. do titulo
Wilson Theotloro - 7.129. Walciony "'.

Theodoro - 7.130

I
,.I

Florianópolis, 12, c;e .ilin'lo de J8fiO. \1
.th'no Schnli ....j. t'dCt'1\j;tQ t'ldt0raI.

O Escrivão F H:,i·111" 1 d? 12 Zona _

Florianópolis, faz l'úhHc, que foram·
qualificados e inscritoB, 1,01' despacho do
Meretíssimo Juiz, os seguintes senhores:

Nome do eleitor - N. do titulo
Augusta Jacques - 7.131.

Pedido de segunda via de título eleitoral
Jairo Ulisséa BRiéo - Defiro o pedido

de Jairo Ulisséa. Baião.
Florianópolis, 15 de junho de 1950.

i\rJ"� �chmidt, escrivão eIe}toral. -

---_._------�.---_ .._�.----�------

Panelas

ii

na
Rua A..rcipreste.-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Ateade. diàriameate. ao HOlpital4, Caridad.

.'

Dr. Lins Neves I

Dr. Polydoro E. S. Thiago,""ter da Maternidade e médico .0 I116dJco e .ai1ell'.
Bo.pital de Caridade .. Hoapital de Caridade de FIo-

CL.lNICA DE SENHOR..�S - CI- rlaDópoli�; Assistente da
RURGIA PARTaS Maternidade

P''';OÓltiCO, controle-e tratamento
ftItloeclalizado da gravidês. Di,for
bt.� da. adolescência e da menopaa
..,.. P�lI'tubações m"nstrnala, h�,,·
e:;",�. e tumores do ;,parelho ,eni·
� f4!minino.
[}'j;lof.r�õea do utero, ovirlas, tram
..... apendice, bérnie..,·varbeI. etc.
f;ll'QI'gia plástica do perineo (ro
I!uu)
IMISTENCIA AO PARTO If"oPB-

RAÇOES OBSnTRICAS
....llÇ.. glandatarea. Uroide, od-
tlOJ, "htpopiae, etc.)

.

�i{)S nervOSOll - EaterUldad.
- Regfmes.
t:o:udório R. Joio Plnto, , - hl.
Lilt

.

R_d. R. 7 de Setembro - EdU.
!Cru e Sonu - Tel. 841,

Joençaa dos órgãos internos, et.,..
e:lalmente do coração e vuo.

)oencu da tírotde e demail ....aD·
dulaa interna.

�.un1a1 e cirurgia de .enbor., -

Partos
'l'lSIOTERAPIA - ELECTROCAR

. DIOGRAFIA - METABOLIS�O
BASAL

tORARIO DE CONSULTAS': -
D1Ar1amente das 15 às 19 no

ruo
CONSULTóRIO:

Roa Vitor MeireJea n. ti
Fone manual 1.702

RESIDItNCIA._:
&.yenid.a Trompowllld ti

Fone manual 711

JOr. Roldão Con.oni
'-CIRURGIA G�RAL - ALTA CI·
•uaGA - MOLaSTIAS D. ,.

NHORAS - PUTOS
�o .-la J'U1Ildaü 4e x.G.
... .. Ualnl'lldade de SIo ...
GlIde foi ... illteute por ririo. _ «.
8errIQO Cirúrgico do Prof. 4l1t1.

c.rrwa .... '

Clrar,sfa do eat6f1tqo • 'riu tlrnle·
na mte.ti_ deJpda • � 1InI·

de, rim. pr61tata, beltip. ......
.ririoI e trompa.. Varieoc:ele. Iddfto

ceie. nrisa e lIenIaa.
CoIIattlta. : r... , i. li boru, & "..
l'eU.. Scbmidt, 21 (altoI da cu.

Paraieo). Telef. 1.59.
�1Ida: Rua �.te...a J..wr. 171:

Telef. M. 764

Dr. Newton d'Avila
Pnrcia lera1 - Doeac;aa d. s..Ia..

ratI - Proetolopa
Fletricida.e Médica

lAa.&ltõrio: Rua Vitor Melrelea n.

• - Telefone 1.307
COD8ultas: ÁS 11,39 boras' e • lar·
.. das 15 boras em diante
Residência: Rua Vidal Ramos ..
• - Telefone 1.422.

Dr. Guerreiro da Fonseca
Especialista .

lIIiclJeo - Efetivo do -Hospital ti.
Caridade

OUVIDOS _. NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Sclu:n!dt. t9

Telefone: 1.560
tÀosultas: Pela manbã no HosoUai
ii. tard�: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horãrio: Das 14 ás 17 boro.

Dr.Milton Simone Pelei"
Clinica Cirurgica

Moi_tias de Senhora.

CIRURGIA GERAL Dr. MárioWendh.usen
• d

..üIItea ..6dica de adulto. • maQlfca Serviços OS Professores Bene� OOlVUltório - Rua Jó&o PInto. 1.
atcto Montenegro é Piragibe No- Telef. M. 76'

.

I
c;:aU1llta daa 4 ii ti Ilerugneira (São Paulo) ....beia: l'ell,. Sdaldt .. II.

Con.ult&s: Das U ia i7 boru . W_eI_IL_Il_.
_

Rma Fernando Macbado. 10 O P I F____ r.
.

eu o ontes
CllDico e operador

eo"""altório: R1I.& Vitor MIInIeI, q,
TelefoDe: 1.405

..........._ daa 10 ii 12 • dai 14 ..
..... Real.d�: .Rua Bl�12. - T<!IefOD�' UIN ..

Dr. A. S.ntlÍel.
(:.ormado pela pacu1dade Ra.'llO
Dal de Kedicina da Univel'lI1dade

.do BruU) _

Il6dlco PQr' concurso da Asl1BtlJl'
CIa • Pstcopa taS do D1atrlto

Pederal
b-Interno de Hospital P81qu1f,.
trico e lIanlcOmio Judlc1l.rlo

da Oapital .Pederal
b-Interno da Santa Oasa de 111·
HI1c6rdta do Bto de Janeiro
OLtNIOA IIlmIOA -:- DOBOAIJ

mmvOl!lAS
OonsultCrto: BdUicio Am'U.

.eto - 8ala I.
Bes1dencfa:

Avenida Rio Branco, 144
Das la .. li !lor..

Telefone:
Oonsultório - 1 ......
BestdAncla - UOS.

,o,. M. S. Cavalcanti
Wialca a:clualnmente &t aiutu

Il.aa Saldanha Marinho. 1.
Tet"f""" 'M 733

o '8ahlo

Pedidos com Representante \

Para Santa Catarina
� DORIVAL S. LINO

.

II
Edifiéio IPASE - 2. and.ar 1... � ..

_'éõ�iPÀNHLf ""Ão1Nçl"'DrB'Ai'iír"""""p&,,�· I Flori::J��li�o�t�� 6:arin�'
l ..

Fundada em 1870 - Séde: BAIDA- ·I} .,

INC.NDIOS E TRANSPOR:tES -N-E-G-O-C-IO- URGENTE
Cifra. d. Balan�o ·114. Vende-se um Nash, modêle

CAPITAL E RESERVAS Cr' . !JO.900_rIOO,so 49, com 9.500 kilometros, com-
Respoll..�abildades .....• Cr' i.D78.:'Wl.755,97 pletamente equipado, por .. _

�

Receita ,...... Cr' 87.053,245.30 Cr$ 90.000,00.
Ativo........ Crf 142.176.603.80 .

I
Tratar com Delambert, prín-

Sinistros pagoll nOIl últímos 10 aoOl .•.. cce 18.m.81IJ,lo cipio da reta dos Barreiros.

Responsabilidades ..•....•• Crt 71.1118.401.103.30
Diretores: BASE AEREADr. PatÍtphllo d'Utra Freire "e Carulllo, Dr. Fraaclseo •• 81.-'- .

�!_���,,!!!:.!!::.....�..:-.!..:!!.�..,,�.::.�:!&,,!:....!!:.!!!:..!.!.!�...
!!:.e:� __ Compa recimeutI,

.

de civis
Estão chamados a compare

cer á Base Aérea de Florian4)o
polis, para tratar C!e aseunto . �

de seu .ínterêsse-' os cidádãôs � ::
abaixo: Walmor Gomes soares,
Osvaldo João Silveira, WilSOJl'
da Silva, Newton IJ:.lnoceuci8!. .

Cha ves de Souza, Luiz Ma� ':,�
Cardoso: todos da _ cl:as,�� d&
1932· Claudio Gomes Jardim e ""

...

I
Jordelino ViCente, ambos da
classe de 1933.

m
@êêi'#Ji'êi#U'#lêêêêêêr#lr#J@r; II'

"
DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI

e

DR, ANTóNIO DIB MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e especíalisado" das DOENÇAS DE.
SENHORAS.' com modernos métodos de diagnóstico e tril.:
tamento.

COL.POSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFlA - ME-
/

TAB'OLISMO BASAL

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

Consultório: Rua Trajano, nO i, 10 andar - Edifício
do Montepio.

')
.....

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. MusaL
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.

Residênr.ia -r-: Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

OOMPANH� �.
� ACCIDENTES DO

s s e e S"OCIAL�

PORTO ALEGRE

RUA VOLOM (ÁRIOS DA PÃTRIA N.O 68 • I." ANDAR

CAIXA POSTAL. 683 • TEL�FONE 6640 • TELEGRAMAS,· .pROTECTORA-

Agencia 6eral para 8ta, Catarina
.

Rua Felipe Schmidf. 22-Soh.
Cal'!a Postal. 69 • Te. "'colectora" - FLORIANOPOLIS

rEIUPAS. R[UMATISMO E
PLACAS SInúITICAS

Elixir -de N-poueira
. M.diooção QuzW«lr DO t ..",tomeat·

da illfl ia
---_

..
--

I
�

, \ TI'Q·n.port"alt .-ragu : .)� cCl.J'9'Q • cCJê�t.() de

SÃO FR4NCIS�O O� SUL para NO-VA lOI-1
informagõu co,no, A1�nta. .

'

_ Carlos Hoep"'keq/l\ - C[- Teletoae 1.212 ( Eoi. lelel.Flortenópolb ...

'v.I ') ) � r. MAC K"'São Fr.nei.co do .8111-0·aI'I01 HW-I'ke �/' --:( - T'elelone 5 "

I
i

I
"
f

-

"VfRCiEM ESPECIAlIDAtl·
CIA,WETZEL INOUSTRIA.L.rOIN"VLLL.'�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Tribunal Superior Eleitoral, respondendo a uma consul

ta que lhe foi encaminhada, indagando se eram gratuitos o

-registro de nascimento e as certidões respectivas, para fins
.. eleitorais, respondeu, após exame do assunto, que o torneei-

mento desses documentos, para os fins referidos é ínteíramen- I
'te' gratis.

\

.

IIII

Gfatuítos OS

fins

Que dôr nas

o Emplastro SABIÁ
.age de três maneiras: 1)

desenvolve calor, atrain-

.do o sangue para o ponto

.dolorído ; 2) relaxa mús
. culos contraídos, elirní

.nando dores; 3) protege
-contra resfriamentos pe-

-rigosos.

Aplique J� um

documentes para
eleitorais �

.

Or. (LARNO
GALLETTI

(I.

ADVOGADO
Crime e CiVil!,

Con.t!l ulgão d. S�Cit.dod.c

NATURALIZAÇO�S
Titulo. O.olar..it6rloG

.

Elcritório • R••id.n:lIQ
Rua TbGd.nt.. n.

S'ONE •• l468

I03ugu_rada li Cidade

1Presidente Outra
s. PAULO, 1° (V. A.) - Será

1
inaugurada hoje a cidade Presíden
I e Du tra. si tU'�(l� no bairro de In.
terlagos, 'Pra la-se de 4�l! casas cons,

truidas peta Caixa de Aposentado,
rias e P-ensões dos Serviços Puhli-
cos do Estad., de São .Paulo.

A5THMA"
MODERNO TRaU1MENTO

011 aSMa, .Ó:

TOSSES REBELDES,
, BROUQUITES

nSMDnCnS E CRONICnS

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

Neutro o. EqifO
CAIRO, 1° (V. A.) - Fontes hem

informadas revelam que o Egito de'
cidiu permaneoer neutro 11'1 ques ..

tão coreana e abster-se de votar}
na reunião do Conselho -de S�gu
rança. ,1

\

Vendê-se
Uma casa com bom terreno,
situada na Rua 3 de Maio no

Estreito,
A tratar'na mesma

Nova droga' contra maláns
DETROIT, 1° (U. P.) - Uma nova droza con

t�a a malária foi aperfeiçoada pela casa Pa;ke Da
VIS., Segundo afirma o laboratório, esse preparado,
q�e.recebeu o nome de "Camoquin", é'"25 vezes mais

efI��ente que a quinina. Embora seu aperteíçoamen
!o ja começasse durante a guerra passada, naquela
epoca o Bureau de Investigações e Fomento não
lhe deu atenção.

o Sangue _ é a Vida
DEPURE o SANGUE COM

ELIXIR 914

INOFENSIVO AO ORGANISMO
AGRADAVEL COMO UM LIr.OR

REUMATISMO! SIYILIS!
"'r

�.
\

• '/

r ome o popular depurativ.o composto de
Hermofenil e plantas medicinais de alto
\'310r depurativo. Aprovado pelo D. N. S.
\>. corno medicação auxiliar no tratamen

to d aSifilis e Reumatismo da mesma

origem.

.�
ij'�'
-:

l��
A extinção da Comissão
<. de Preços

iRIO, 1° (V. A.) - Na sessão da
Camara, ontem, o sr. Hans Jordan
�leu telegramas recebidos de Santa �ende_se por preço de ocasiao

''Cata�in_a a, favor da extinção da I
uma .maquina .REMINGTON - car

<Comísaão Central de Preços. .

�·o grande. Tralar nesta redação.

/

,/ Maquina de
escrever

I

Qual
,

sera o

-)
.

problema de

seu filho
em

1960·?

A inda estará estudando? Já estará formado? Poderá dispor de tudo o

que precisa para sua vitória na vida? Você, como pai, precisa prever e

prover. Pense nisso' e assegure desde já, em qualquer hipótese, a forma

tura de seu filho e seu encarreiramento, fazendo um seguro de vi«ic;..

na Sul América. Mas faça-o ainda hoje. Porque, hoje você tem m!'�

saúde e os prêmios se elevam na razão direta da idade do segurado. U.... -

Agente da Sul Ameríca está inteiramente à sua dfsposição para lhe indicar,

sem compromíso, o plano mais adequado a seu caso. Faça' o seu seguro

de vida e adquira a íntima certeza de haver garantido o futuro de seu Iilhe,

Ouça como, a vo� de um amigo a palavra do Age!'!'" da
Sul Am�rica•

SIII AlDeriea
COMI'ANHIA NAÇIONAL DE SEGURO"; DI': VIDA

Fundada em 189:>
.

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

-"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-,

., :.�" . "::�IR'M .\"R.ME
UM FO��ETO·'••• ' "GURO DE VlD. ;

OATIPt 00 NASC.: aiA '''0

I

I

'"

<!:ASAOO? "<, TEM FtL.HO�·'

)
/

N a"lH.rtO

I •
G:O ... o;:,' ESTADO

I

,."QQQQ 1 7 8 O A SUL AM&RICA - CAiXA POSTAL' 971- RIO 1>& JANEIRO r
1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ � _ _ _ _ _ _ _ _ ::.. _ _ _ -. J

No. bastidores do' mundo

Pctrões e empreqcdos
Por AI Neto

o mundo livre acaba de dar

urr.[
Os títulos da General Motors su

.passo là frente-no terreno das re- ram um nível que nunca haviam

lações entre patrões e empregados. atingindo desde 1929., ,

. No quarto andar do edificio

dai
O 'novo contrato- assegura van

General Mdtors, .em Detroit, tagens inéditas para os' operários.
foi assinado um acôrdo Item pre- A principal dessas vantagens �
cedentes na história do trahalhis- aumento progressivo do salário.
mo organizado. Já no primeiro ano. do contra-

Tal acórdo - que neste momen- to, o aumento deverá 'ser de seis
to já se acha em vigor -'- é o cruzeiros por hora.

r-esultado de dois meses de nego- Quando o cornrato estiver 110

-cíações amigáveis entre os ope- quinto ano, o aumento será de 10

rários e os patrões. cruzeiros. e 50. centavos . por hora.

A importância do acontecimen- Walter Reuthers - presidenje
to decorr-e, em primeiro lugar, do da União dos 'I'rahalhadores de

período de tempo que 0- acõrdo Automóveis - considera o novo

éobre. contrato corno altamente Javorá-
Segundo cláusula especificá de vel para os operários.

contrato assinado, ° acõrdo terá Reuther revela que, no fim dos

a duração de cinco anos- cinco, anos, a renda anual de
- Durante êsses cinco anos, o uma família de operários da Ge-

contrato 'poderá ser objeto de l neral Motors terá aumentado em

emendas nem revisões. 21.000 cruzeiros.
Isto quer dizer que durante os

_
De hoje até 1955, o acôrdc te

próximos cinco :li10S não .haverá. rá cus Lado à General Motors cêr

greve al,SLI1Llf- na General-' MotQrs. ca de 30 bilhões de cruzeiros .

, Sem a a:n,oi,ça das greves, a Esta. cifra ser ia fabul�sa si não

produção" poderá expandir-se com se tratasse. com é o caso, da maior-

segurança. corporação nos Estados Unidos.
ssLe ,1 P:'r'!,o do" acôrd., refle, A General Motors possue 400

<;_lí��e ilr('clJalarnente no mercado mil empregados, 18 mil revende-
" 'i'"lpS. -Iores- e .t,35 mil acionistas.

:.4;1'*_'10';11.•
C!UDliJ.\iIt:I. Grli9 <!1t1ill,

.

Pila::oe.
Meiail diU m'=lbol'cQi pelol j�m�
QO?_e� \)n�ço,j �Ó DII! CASAdMU
('ELA �HU� - R,�aC, !Y'.afr tl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COf6Cão
3

Rins, Asma, Fraqueza geral, Molestias agudas perturbações
na circulação elo sangue, Arterlosclerose, Disturb ios na

I
pressão arterial, Cansaço, Falta de ar, Inchaçõeo, Edemas,
Molestias dos Rins, Reumatísmn. Neírítes.

O f � b I!' riUfe O es a na m.as�a 00 san-
Vonpon bem w.lo�&Wf-rg-·_·u-·-·ârr�;·-n·---s--o-·-:f;I�-�-;;;�;;t:d�;glle do braSileiro li "{iU

_

I til (j - li
e ���l:��:r�s�e�����r:�lSas �O:;:�M

::-.1ão há dúvida que o titulo tlé3- I 'Escreveu: O Cunha 8ol�8do () naula Ramos por 5 x O Mario Santos, Erotilde Fran-
ta cronica diz uma verdade incon,

I
público pela sua realização. E á

..

V II·
_ .. .' cisco de Biito, Manoela Santos,

testável.
-

I prova está na renda de Gr$ ....

Figueh-ense e Paula Ra_mos es- chave A, saindo vitor-iosos os nos-
Orteti Ferreira, Pedro da oon-

Entretanto, outra verdade podia: 4..565.682,00, que constitui novo
trcaram ante-ontem no certame ses pelo escore de 2 x 0, ,goals ele

ceíção, Maria do Carmo Olíveí-
" d" di I citadino de profissionais, 1 endo o Ademir e Zizinho. O Brasil atuouser dita até há pouco do nosso pú, I recor mun la.

_
rn, E: unsleri Cia. Deodoro, Hilda

blicc esportívo e que> por Ye�',.�:; I Calcula-se em 160 mil o numero
alví'.negro assinalado brilhante com a ,seguinte Jormação : Barbo.

Pereira, H,aulino Ferro, fE;'rnes'
"árias, foi causa de muitos inci-

I de espectadores, embora os claros
triunfo pelo jlí.latado escore de sa, Augusto e Juvenal ; Baucr, Da.

tina Veneza, José João da Sil-" -. 5 a O. n ilo e Bigúde ; Manéca, Zizinho,dcnles em I nossos estádios: o de,_-; nas cadeiras cativas. 'a, Célia Barreto, Isabel Souto"
I Durante os noventa minutos do Ademir, Jair e Chico. ?\a tarde deconhecimento das regras inter�
I I Flavio S. Gonzaga, Juvenal oan-embale, com uma defesa empc domingo realizaram-se os seguiu,clonais elo futebol. dido da Silva, Adelía Vargas.nhando.se firme, principalmente o tes cncon trçs : Em Parlo Alegre -

Ouantas e quantas vezes vimos Felicidades Ouríques e .Matfldetrio médio, onde pontificou a fl
_ Suíça x México, vencedor a Suiçuapupos e assistimos sítuaçõe» rle, gur a de Geraldo, sem duvida al, i
por 2 xl; em Belo Horizonte _

Nunes.
.� . _Iicadas para dirigenes, árb.Iros e

guma o melhor elos 22 liligantes,J Uruguai x Bolívia, vencendo o priaf.leí as motivadas por intei'[}l'et�_l c Figueirense ardorosa e tccnica- meiro .por 8 x 0, a maior contagemção dessa grande desconhecida mente superou o seu adversário elo certame; no Rio - Espanha x

que,\er;O� ,�e��. MUl'iDO o qual não cumpriu o seu papel
I
[nglaterr-a, vencendo os espanhois Vende-se um- terreno medín-

que, nu- havendo em suas linhas falhas la-
-

por 1 a O; em São Paulo _ ILália;:> do 12�30 = P�nta d_o Leal
ma interpretarão feliz de Geraldo menláveís. O primeiro "half'-tíme" K Paraguai 0, e em Recife _ Chi, (Estreito), SIto a rua 1::l de No-
Bornuuldo ela Silva, "descobriu '1 I vembroterminou corn o marcador assina le 5 x Estados Unidos 2. Com

esses,·
-

Bras il " foi a pedra de toque do fl'._
.

-

-

I Tratar com- o cap Paulolaudo 2 x O, tentos de Bráulio e
I
resultados ficaram classificados A'. •

__turo do futebol e que veiu elucidar Néde, este de cabeça e aquele de' para as finais os seguintes paises : I Samy na Fôrça. Polieial ou
essa grande massa de torcedorcs longa distancia. No segundo perio-I Brasil, Espanha, Suécia e Uruguai, j nesta Redação,
1:1Ue é povo brasileiro. 'OS' do o alvi-negro assinalou mais' <;

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

E, sem dúvida alguma, esse u. ,.11
L C011 .

I,

P
a�p '='

_
_" -@trêstentosporintermédiodeos·,A""".Ihvrinho mágico ele regras e de cs- da v" I"

-

urrascoclareclmentns, distribuído pelo e .. lIMA0 r man (2) e Brául�o,. este execu�an. V
" ABACAKI do uma pena maxuua. O méd ioStandard Oil Cornpany -of Brasil. .. LARANJA Julinho, da equipe tricolor, foi ex.roi, algo de n tá I d t 1

-

-c, Contríbuícão dos inscritos, aos pobres
'

,, .
-

�
- o ave capaz e r�a )á- • MORANGO pulso do gramado nos ultimes mi.

>

'ihar a nossa gente através de expo, ti FRAMBOESA nUlOS. Os melhres foram Geral.
do padre Clemente.

sições simples e cofnpletas elas 1'8_ (arÍtio (Om t2 en�elopes do, Rómeu, Bráulio, Chinês, Mar. I Migúel Daux, Herminio Daux, ,- ...

gras da "Internacional Board". rle5fruloJ rI"erenleSC51,t{io� Co e Néde, no vencedor, 8 Santia, José Daux, dr. Aderhal Ramas da João Eduardo Souza Varela, dr.
cornxa auloridade Indiscutível que go, Naldi e Mandico, no vencido. Silva, dr. Wilmar Dias, dr. �u- Biase Faraco, dr. João José de-
Escroveu'a José' Brigido, o notavel Os quadros aLuaram assim forma- bens de A. Ramos, Eelio_. Tonolli, Souza Cabral, dr. A,ntônio Dib
�rlicnl,i'sta patl'icio, comentando�a dos: FIGUEIRENSE: _ Mafra_ i Haroldo Vilela, Batista Pereira, dr. Mussi, dr. Pinto Arruda, dr. Ruydesfruta no futebol nacional. . Leoberto Leal, Zenon Bonassís, Fe-llel'sch'uL-te, dr. Joc;o Ri"as Ra_Chinês e Marco; ,Romeu, Braulio .e " u

-

.o livreto esplendi'do da Standat'd, Celso .Ramos, AnTonio de Padus mos, CeI.
_

Guielo Bott, Ex-alunos 'doGeraldo; 08man, Néde, Meireles.entretanto, não ·parou ai, para ii Pereira, dr. José Boabaid, dr. Celso 1';° B. C.
-

Cr9 4.5.00, Romeu S. Ne_Gil/e Carioquinha. PAULA RAMOS: 'li'_

elucidação integral dos -torcedures Ramos F.ilho, Cesar Gomes, dr'l res e Cal).Extrato de Frutas Vitamina - Santiago, Naldi e i\'enem; Ver.nos segredos' do "Association". Ar'manelo Simone Pereira, dr. Ha. (10,00).F
. Hidratos de Carbono etc. zola, Julinho e Ivan; Rodrigues •

< 01 muio além. Em 'artigos simples, -�-' miUon Hildebrand, dr. RulJens P. -:Pedimos a todos os ex-alunos•• •• • •••• o • o 0.0 o o o • o o ;'0 o o o o ••••• , i\.ri, i\landico, Fornerolli e Abelar ,lltraentes e ilustrados, no esti,!o - Ral11�s, dr. Nerêu Ramos Filh_o, que
-

se insci'eyeram no [>0 chur-
'f' d A /li - do Juiz: Lázaro Bartolomeu, J'egu-

maglll ICO e Ary Sil"a, Ant-OIl'.O ten rtO'" dr. Mário \Vendhausen e um Ex- easco da sauda.de, a gentilcn de
Conselheiro, Edgar :0 Théo Dru � ...Y V lD,r.

aluno, com 20,00, Nelson Nunes,' cn"j'ar suas contribuiç'ões à tJAZE�
VENDE SE I t d t

' No embate ·entre os aspirante 'i - ,..._..,mond, Ricardo Serran ·é dêsse má' - um o e e er� Abilio Mafra, dr. Nunes Varela, TA ou a êste jorn_al. I
.

'A 'd l\1f R venceu o Paula Ramos por 5 a 2
g'wo da historia es-portiva do Bra- ra a vem a 'lauro amos,

, .
-

-L G 1 Sabad e domin�'oTam realLsil, que é "Olimpicus" o opuscu· proxlmo ao argo enera

IaS I C
·

p. ti bto "ESSO" normabizou o toroedor Ozorio. Ver e tratar com o ladas as ultimas pelejas semi'fi-

a ve onUelrOS rala U ebrasileiro 'e tornou fácil o segui. sr,� Manoel Fiuza Lima, na nais, em dispula do Campeont'ato ,'I
-.

, r
-

�
F· F'

,

L' I
-

& Mundial ele Futebol. Sábad-o, no 'e8.mento das tabelas e chaves do Irma lUza lma rmaos
_.

O dia de hoje é de festas para o Coqueiros Praia Clube. Engalana-
Campeonato do Mundo. Cia. Ltda. à Rua Conselheiro tádio do IVlaraoa�la, o onze brasl.

I se êle pela passagem de seu sext� aniversario de fundação. l'Sao-cidf'
É uma graÍ1.de verdade que f) Marra, 35. Florianópolis. leiro decidiu com a Iugoslávia :3

do esforço e persevera,nça de uma plêiade de abnegados, no dill-- 4 de-
torcedor anônimo, embora fan do julho de 1944, é hoje uma realidade, situada num dos mais Delas re-

fute.ból nã:o ·entendia muito dos cantos de Coqueiros � a Praia d.a Sandad'e - 'Possuindo, na sua e�sen-

trabal�os de organização e confec. ela, o qúe de mais insinuante- e f),ristocrático pode oferecer um ·Cl.ube
ção dessas chaves e tabelas. A .. de praia. Foram s-eus idealizadores e fundadores os conheciElos amantes,

-.-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

�II X fi S P ft R ft- ft G U a
mim, por exe�plo, me causa um
trabalho enorme ter de explicar '3

uns -e .outros como se proc�ssa a

()rganização do. campeonato ·e de
-como ele se decidiria. Aogra, porém
-entr-ego aos meus amigos, sim-
plesmente um exemplor desse li
vrinho esclarecedor ...
RIO, 3 (V. A.) - Como era .os

;perado, a arrecadaç-ão de sábad;
no Estádi,o Mun iciIial, foi supe:
rior 'à quatro milhõês de cruzei.
ros.

Apesar do jôgo Brasil x Iugos
lávia faz'er parte da série elimina
�6ria, houve grande interêss,e

-

d�

BRftSILIT
o e 100 a 1000 litros, paro

á 9 u a f r i CI O \I que- n te

LEVES

INOXIOAVEIS

HIGIENICAS
"9. • •••••••••••••••••• I , ••• " o.

DURABILIDADE Itlrt1ITA DA

DGenças do aparêlho respiratório
TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

FGTmad,) pela Faculdade T\!acio-
naL de Meawina. '.l'isiologista e

-Tisiocirvrgião dI) Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
;pelo 5;. N C. Ex-interna0 e Ex
-assistente 1e C�rurgia do Prof. fi.Ugo ;·:,,'-hei'to.Guimarães. (Rio). Auentes· Comercioe Transportes

.
-Cons.: .fe]]pe Schmidt,:18 ,

• J

Consultas, )diar�amente, _ C. Ramos- S/Adas 15 as 1S horas. 1 -

-

'Res.: 'Rua Durval Melquiades, Rw� .João Pinto n. 9 - Caixa Postal, 220 -r FLORIANÚPOLIS128 Chácara <i� ." �1"'" � '--

stribllidores: Ca-rlos' Hoepcke S. A. C 1m, 'In;).
.-:-- -: <� Fostal 11S. 1 8 2. --_ FJ()rt��lópoiis.

.

---------

r o �'N I C A R D .1 U M
Tonícn do

Vende-s! terreno

da saudade

Mauricio Spalding

do es-porte náutico senhores Haulino Horn Ferro, Cid Rocha do Ama

ral, Manoel Gonçalves, Orlando Filomeno, João Eloy Mendes, Ra,ymnu-llo,
Vieira, Oswaldo Machado, Osni Orliga, Amoldo Suarez Cúneo e Roriol-

I fo Habe. Feliz na sua coincidencia, o dia do Coqueiros Praía Clube as-

_j
sinu,la também o dia da Democracia e de glorias para o povo da .Amé-
rica do Norte. Se progressista tem sido aquêle nosso irmáo do nortcT

Inão menos o tem síd'O o Clube da ,Praia da Saudade onde elementfls os<

mais representativos de nossos meios social e eS'Portivo encontram

nas Sllas horas de lazler e de diletantismo, a paz de espírito tão necessá�
ria i: atual agitação de nossa vida.

Contando com elegantes salões de dansas, restaurantes, div·ersõe<;<
e repouso, abriga ainda exçelente gialpão para guarid,a de

barcos, cabiries de banho, cánchas de bolão é mais grande área de ter

ras, onde é pensamento de sua atual diretoria a -construção de canchas,
de voley e ba.squete.

Possui .ainda, excelente serviço de churrascaria e de refeições em

� geral, s-endo seus dirigentes incansáveis no sentido de bem servir a t(}�
dos seus associados.

/

Clube de sócios proprietários, suas iniciais cótas foram de Cr$ ...•
1.000,00, elevadas hoje para Cr$ 2.500,00 e com um total aproximado de

-

:!50 cotistas.

Empreendimentos dos mais arrojados, representa 0- ü.P.C. para.

Florianópolis tuna unidade de alcance social e desportivo, 'único em

todo o Estado.'

Comemorando essa efeli1ériele o Clube da Praia da Saudade ofere'-

ceu a seus associados, sáha,do ulCirno, em regozijo a'data, 111enll,"�lver"-_
soirée dansantc, quando, mai9 l'ma v·ez, se evidenciou o intl'rêss" de;
todos em _prestigiar o i)]or,',,,,, ,i'" I!:e é o C'óqueÚos Prara C!·,c.

É sua atual diret"-' ]C _ c�-�,:::t:::': �Óci0S: Presidente - Mü::-... '; (»:1-
çalves, Vice Presid('nt�: M:;"ju >Jarcifl, 1° Secretário: Alexa.Di: ," -1: T.t"

gelista, 2° dUo: Gilberto Silva, 1° Tesoureiro: Domingos Naval, 0. ,26
dito: Ubaldo Ahraham. Diretor social: Alfredo Damasceno da Sily,:.�
Diretor de publicidade e orador: Rubens de Arruda Ramos. Diretor d(�
depa,rtamento de vela e motor: João Eloy Mend·es. Diretor do Departa�
menta de bolão: Esperidiã.Q Amim.

Vão daqui, aos valorosos dirigentes do Coqueiros Praia Clube, as;

felicit<1ções deste jornal por tão grata data.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Decretos de 30 de junho de 1950 secção, em três séries, do Curso Normal, tação_ 27-1-1 do orçamento vigente: �

-O GOVERNAD0R RESOLVE' Regional "Otaviano Lívraarento", da ví- \ O ginasianó Ari Miguel da..B.i.bLeira pa-

Conceder exoneração: la de Três Barras, município de Canoí- ra substituir. na Escola Regional do 14°'·

A Armando Simone Pereira, do cargo nhas, com a gratificação mensal de .. B. C., do Estreito, da cidade de. FIorta

ele Secretário de Estado dos Negócios do Cr$ 450,00. correndo a despesa por conta nõpolis, por 30 dÚIS, a contar' de 1° de

Interior e
-

Justiça, Educação' e Saúde. da dotação 26-1-20 do orçamento vigen'l abri] de -1950, o professor Carlos (lama.

A Leoberto Leal, do cargo de Seeretá- te, a contar de 4 de abril de 1950. ,ga Filho, que requereu licença.

Tio da Viação, Obl'as Públicas e Agr lcul- Com a gratificação mensal de ., ..... I Anita Antunes Fernandes para 8ubs1;i-

:luxa. Cr$ 350,00, correndo a' despesa por' tuír, no Grupo Escolar "Gustavo Ri.

Portarias dá 13 de abril de 1050 conta da dotação 27·1-1 do orçamen- I ehard", de Campos Novos. por 90 dias, a

'Ü SECRETÁRIO RESOLVE to vigente:
'"

�

I contar de 31 ele março de 1950, "a ·profes·

Kemover, a pedido: Lêda Risuenho para substttuír, na Es- sara Odete .T'híbes Bleyer, que requereu

Dirce Pacheco Delfino, Professou. dta- cola. mista de Catanduv�s, distrito do Il1cença.
:rista, da Escola mista de :Montanhão, dis- mesmo nome, município de .Ioaçaba, por Com a gratlflc'lção diária de Cr$ 14,00,

-tríto de Sider6poliS, para a mista, de Rio 30 dias, a contar de 21 de março de ..
correndo-.a despesa por conta da .do-

Manin, distrito de Treviso, ambas no 11950, â professora Maria Yole Viana de tacão 27·1-1 do orçamento vigente:

município de Url.lssanga. Amorim. A gmasíana Cornélia Augusta- 'Longo

Maria. Andrade Corrêa, Professora Au- Hilda Mar ia de Matos para substituir, para substituir, :ao GTll])O Escolar "Teó· Ru Senador Dantaa. 40 - ••

::xillar., ref61'ência II, ela Escola mista. de na Escola mista de Pinheira, distrito de I filo Nolasco de Almeida", de Benedito andar

Alto Rio dos Bugres para a mista de Rio Enseada de Brito, município de Palhoça. Novo, município. de Rodeio, por- 90 dias; Tel.: 22-6t24' -lUo t'e Janeiro

.dos Bugres, ambas no distrito e muni- por 90 dias, a contar de 1'7 de março de a contar de 1° de ahril de 1950. .a pro- RA·UL CASAMAVOR
.cípío de Ituporanga. lS5G, a professora Celiclna de Matos Sil- fessora Marina. Alves Maus, que requereu

Retificar: veira, que requereu llcença. licença."
Roa Felipe de Oliveira. 2t

A portaria n. 1.369, de 22 de março de Com a gratificação mensal de .....•. Adaír Cesar-.-Nasctmento Barbosa para

.

·;:80 andar
"

1950, que removeu, a pedido, Delorme Cr$ 300,00, correndo II despesa por substiwir, no Grupo Escolar "Màrechal TeL: 2-.873 - Sio P.alo

:Maria iVerner, Regente de Ensino Pri- conta da dotação 27-1-1 do orçamen- câma'ra", da v ila de Uruguai, municípto" ASSINATURAS

márlo, padrão E. da- Escola' mista de RI- to vigente: de Píratuba, por 60 días, a contar=de 30 .,.

beirão das 'Pedras para a mista de Rio A professora Inês Cecato para .substí- de março de 1950, a professora' Zerertna
N. Capital

Areias, ambas no distrito e município de tutr, na Escola mista de Lajeado, distr.í- ·Btttencourt Telles, que requereu licença. AnO ••••••••

·

••••• Crt

ltuporanga, na parte referente à segun·, to de Botuverá, munlclplo de Brusque, A complementarista Ilza Ana -Cruz pa- Semeetre ••••..•. Cr'

-da Escola, que deverá ser Indaiá, dístrt- por 60 dias, em prorrogação, a contar de Ira' substituir. na Escola mista de Ria- Trimestre. - ....• Crl

10 de,Perimbó, município de ltuporanga, 17 de março de 1950, a professora car'l' chinho, distrito e muníclpío de Jagua- ua_ C ••.,. r

� não Rio Areias. melita Bastos, que requereu licença. runa, por' 15 dias, a contar de 23 de mar,

A portaria n. 1.359. de 22 de março de O professor João da Silva Pôr to para -' ço -de 1950, a professora Emília Zeferino
Número avulso .. ert

1950, que removeu, a' pedido, �Pedro Ce- substituir, na Escola mista de Matão'-j Goulart, 'que requereu licença.. No Interior

cílio Vieira, Professor Auxiliar, referên- distrito e município de Canolnhas, por .

A complementarista Marina .Dinlz para Ano _........... Cr' 100,00

da II, da Escola mista de Ribeirão das 90 dias, a contar de 1° de abril de 1950,:. ,.s'!ootitun-, na Escola mista- de Itoupava Semestre ••.•••.• ·Cr'
.

80,00

"Pedra,s, distrit:1 e município de

Itupora.n·11
a professora Adelaide Taborda Alves, qu.e." I! Rê_ga -Alta, distrito de Itoupavá,

_

municÍ- 1 "'-1m' t C' 85
d t·J··

eare r ,00

ga, p�ra a mista de Ria do Jango, iS' requereu licença. ':, i pio de Blumenau, por 90 dias, ,a contar

trito de Perimbó, no mesmo mu.nicíplo, A professora Neli Oliveira para sub�' de 21 de março de 1950, a professora Ro-' Ntunéro avulao •. CrI O,�

'quando deveria ser para a mista de Alto titui1', na Eseola mista de Avenquinlui' sália Munelstock, que requereu Jlcença, Anúncio. taediante contrito.

Rio dos Bugres, distrito e município de de Santo Antônio, distrito e município a'e coai a gratificação mensal de Cr$ 210,00,

II
.� . .oristlUda,

.

mesmo rilo

ltuporanga. Campo Alegre, por ·90 dias, a contar d� pela regencia do segundo 'turno, corren· publicados. 'não serio

A portaria n. 1.347, de 22 de março 1° de abril de' 1950, a professora LUC�� do Ia despesa por coilta cía dotação .. M'IoITidos.
de 1950, na parte do nome d@ extranu- mar Oliveira, que requereu licença. ,: '\ 27-1-1 do orçarriento vigente. /
merário.diarista admitido, que deve 'ser Com a gratificação mensal de ., ... '�:::;ll Com ,a gratificação diária de 01'$ 13,00, Â diretlo .10 se respon·

IEI,'jra dos Santos de March e não Elvira. Cr$ 300,00, correndo a despesa por' correndo a despesa por conta da dO-" ubilb.. _peloll -Conceito.
.

de Marchi, como consta da referida por- cont.a da dotação 26·1-21 do orçamen;.1 tação 27.�-1 d� orçamento �igente: emitidos nos artiIlo."1

. taria.
to Vigente: .,'.:'0' ..

Raul. Faustmo Dws para sübstlt-tü1', na
. Usinado..

Admitir: A professora Lídia Sava para reger-�'E]scola mista de Gaio-En, (U�lrito e mu-

De acôrdo com a lei n. 277, de 18 de dÍJas secções (pma série) no Curso Pr]·' nicíplo de Chapecó, por 30 dias;' eli!1 pror· ,
...........__

julho de 1949: mário Complementar do Grupo Escolai-";:rogaçáo, a contar ele 17 de março de .;.

·

__..............,....w.

A normalista Alda Boaventura de Mo- "General Osório". de Três Barras, mun;j.� 1950, a professora Alice Dias Paulo, que V.-aç·a-o· "'e'rea
Tais Carneiro para, na qualidade de ex· cípio de Canoinhas, a contar de 4 dê reqi.iereu licença.

..,,,

C..-i .

. � .

tranumerário.diaÚsta,· exercer 8. função i abril de 1950.
. ;.'; j' Sabina Silvi par� substituir, 'na Escóla .

. Mo rárlo .-

-de PrOlt;ssor 110 Grupo Escúlar "Pa�lo I
A' normalista

..

··Josefina I/'ut.ra Freitas' n1l8ta· ele Canas'vieiras, distrito .dê Ínesmo'

Zimmermann", de Rio do Sul, com o sa· para substituir, no Curso Primário Con{: I nome, munidpio de Flcrianopolis, no pe·

lário diário de Cr$ 25,00,
_

correndo a

I
wementar do Grupo Escolar Modêlo "Vi�': ríoclo el)" 15 'de fevereiro a 5. de· abril de

despesa por conta da dotaçao 26·1·26 do dal Ramos", de Lajes. por 30 dias, a' 1950,. a professora Juliéta Silveira de Bri-

.orçamento vigente. contar de 3' de abril ele 1950, a 1;1'ofesso:' to, que' requereu licença. .-,

Maria Fany C:0rso, pa.ra, na qUalidade, ra Ilza Amaral de Oliveira, que requereu CorÍl a gratificação diária de 'Cr$ 12,00,

.de extranumerano·dlansta. exercer a; llcença, com a· gratificação mensal de... correndo a despesa por conta da do·

função de Professor no Grupo Escolar Cr$ 150,00, correndo a despesa por con.ta tação 27-1-Y·do orçamento vigente:

"Professor Frei Evaristo", da vila de 10- da dotação 27-1-1 do orçamento vigente. América .4.1ves Cardoso para substituir

n1erê, município de Videira. com o salá· A professora Otília Ir9ne FriedriCh pa- no Grupo. Escolar "Duque d .. caxias":
l'io diár;'-c de Cr$ 22,00. correndo a des- ra_ diretor do Curso Normal Regional de Mafra, por 20 dias, a contar de 18 de

...Jl{'sa por conta da dotação 26-1-26 do "Otavlano Livramento", da vila de Três março de 1950, a servente ..Mariana Ha·

orçamento :vigente. a coutar de 1° de Barras, município de Canoinhas, co_m a cke, que requereu licença.
'

abril de 1950. gratificação mensal de Cr$ 150,00. cor- Isaura Cãmara para substituir, no

A Irmã Rosa Elisabeth Cãluara Vieira rendo a despesa por con�a da dotação.. G;_rupo Escolar "Professor JOStl Arantes'",
(Maria Vleirã) para, na qualidad'e de ex· 26·1-19 do orçamento vigente, a contar ele Camboriú, por 180- dias, em prorroga

tranumerário.diarista, exercer a função de 4 de abril. de 1950,
.

ção, a e<?,ntar de 17 de março de 1950, 8.

{le Professor" Auxiliar na Escola mista Com a· gratIfIcação dIária de Cr$ 16,00, servente Alei de 'Sousa, cque requereu li-

de Ibicaré, nlunicípio de Joaç:aba. com corl'endo a despeS<l por conta da do· cença.

.() salário diário d� Cr$ 16,00, correndo

.:Il. despesa por conta ela dotação 26-1,26

do orçamento vigente, .

Conceder dispensa:
A Noracy Pires Morais, da função de

"Professor diarista (Grupo Escolar "Pro·

fessor Frei Evaristo", da vila' de Iomerê,
1l1t1nicípio de Videira), a contar de 15

.de ,mar('o de 1950.

A Gel·trudes 'reresa lVIartello, da fun

�ão cle Professor diaTista (Grupo Escolar
"Professor Frei Evaristo", da vila de 10-

lnerê, município' de Videira), a contar de

Il° de abril de 1950. M' ·

t
� dA" 1

A �::::=:;; An;,. ;''"'"0' da ",'n I lOIS eno a grlcu tura
�I;S d�s;o��: t1;�:::�:�e'<;�l���;O�:e��!�: Inspetoria RegioDol da Divisão de Defesa

.

;��lE:l��:o�!:b�'fUd�:�:t:e ep�::�:sc�� Sani!Jíria �Di�al .

d� -Florianópolis
-dlan�ta (Grupo Escolar "Cruz e Sousa", Pelo presente Edital, flca CItado como incurso no artigo
-de Tl.1�cas), .

39 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União por
.

�rl11a Joaqull1a de São José Pereira da estar faltando ao serviço por mais de 30 dI'as t'·
:Silva da função ele Professor Auxiliar '...' consecu IVOS,

referência II (Escola mista de Ibicaré: sem.�ausa JustIfl?a��, o sr. O�M.AR RIBEIRO nos SANTOS,
município de Joaçaba). AuxIllar de'Vetermano, ReferencIª "19", matrícula nO 337.026

J)esignar: l�t�do. nesta Inspetoria.Regional e localizado no Pôsto de Ví-
Ma�ia da G:aça Quelu2; Carminattl, Pro· gllancltl Sanitária Animal, em Mafra neste Estado a compa-

:fessora, referenCia III, para ter exerc1cio r f 'd P' +� .

,

'
• •

'

no Grupo Escolar "José do Patrocínio"
ecer no re en o OSI>U, no prazo maXlmo de 8 dms, a fim de

da vila de SLder6poliS, no município d� prestar contas. �as rendas de produtos de uso veterinário soe
Urussanga, até o preenchimento da vaga sua responsabIlIdade.

ie�� Professor Normalis;,' 'na .forma da I. R. da nDSA em Florianópolis, 26-6-50
Ivone Cristoval para Tesoureira do

Jurandir Corrêa Salles, - Veto "J",
Instituto de Educação "Dias Velho" de

Chefe da T. A.

Flori.anópolis, sem ônus para o Est;{lO.
A profesçora Dorotéa Wagenführ para

substituir, no Curso -Normal :Regional
"Roberto Grant", de São Bento do Sul

;por 10 dias, a contar de 22 de março d�
1950, a professora Alda Aracy Moeller
que requereu licença, com a gratlf1caçã�
mensal de Cr$ 600,00, correndo a despe·
sa por conta da dotação 27·1-1 do orça
mento Vigente.

�s professoras Cléria Krüger Rodrigues.
GUida Federmann, Nadir' de Almeida Ta
vares. Marta Gura Kalempa, Otília Ire
ne F'ri"dríCh, Heronclina Riesembel'g e

.Isabel Ma1tQ8 ;Motta para regerem uma

10,00
45,00
31.00
'.00
0,10
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Aviso a?s.meus amigos e clientes que reabri meu Ga
bmete DentarlO a rua Tenente Silveira n. 29, sala l'

O consultório esta aparelhado para' atender todos os
casos da clínica dentária.

_
Ane'Xo, um bem _montado Loboratório de prõtese Den

tárl�� para confecçao de dentaduras modernas e . pontes
agrlhcas. /

'
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íabri- Discurso pronunciado de huprolliso, na Assembléia LegAs!ativa'
pelo deputado Nunes Varela, apresentando a seus pares o

nome do dr. Udo Deeke, candidato' ao ,Governo do
Estado pelo P,. Se D.

O :-;R. :�Ul\íES \'_·\.HELLA - Sr. ensejo para domonstrai-, mais U111a "Varuos para

Presidente, apresento a V.Ex. e, vez, e com acentuada protundida ainda, o Sr. . Udo Dreke

cOllseclLlentement�, ª esta ilustre de, e seu intento criador. espírito agressivo c sem intençõe
"SR. Presidente termos: Fina lll1�nte, na Interventoria Fe- demagógicas, confiantes na Vltóri,
"SR. Presidente d crhl, telo Decke atingia plano de da' nossa causa, que é a causa do

Requeiro, ouvido o plenário, se culminancía na carreira politica l-bem comum, e certos de que os

digne V.Ex. mandar transcrever estadual, para mais e mais distiu nossos advei-sários, instruidos no

nos Anais da Assembléia o dis- guirse como administrador dm r. llH'S1110 catecismo democrático que

'curso que este acompanha, pro íe, mico e produtivo". 101<1110U a menlalidadc política da.

rido, na Convenção do 'Partido O ;1'. Gllo Dccke foi, igualmente, nossa grei, saberão conduzírcse
Social Democrático, pelo honrado saudado no discurso prof'er.ido por I

com' a el�gâ,lJcia mora:, buscando

Sr, Dr. Udo Dceke, candidato' ao um dos maiores tribunos do pais as pref'erôneias do, elcJ�JI'ado por

elevado cargo de, Governador do! -

O ::)1'. Xer êu Ramos, lendo S. Ex. I meio de:' processos dignos, que'
Estado, nas eleições de 3 de outu I í'eito as mais elogiosas e merecidas' atestem

,

o grau de elevação da,

bro vindouro.
•
refetõnclas ao grande cccstaduano

1
nossa ol�llura politica.

. .'
Sala das Sessões, 27 ele junho

I
que o meu Partido recomenda co. 1 Se assim

Pl'OCL'dere',m, "llOl'lOSOS.,ele -1950. 1110 seu candidato no pleito cid-I ou vencidos, terão conquis!ado O>

(a) Xuncs Varella". "0 que se avizinha.

I
noss., respeito e torriar-se-ão 111e_

Sr. Presidente e Srs, Deputados, Em expressiva oraçã;), já divul- reccdores da 'noss� estima, - por.;
consoante fôra, programado, 'Ü guda .jicla imprensa matutina ele' que :'e\'e1a111 seulirncntos de ,:,er.
P�rti:lo Soci,al, J?emocrático, agre.) Florianópolis, manifestou.se por dacl:ll'oS soldados da (.1�l1l0CTaCla" e
n11aç<10 parlidúi'ia a que tenho, a

sua 'Vez, o :'-\1'. Gelo Dccke, [)cnni- SI. Presidente e SI s. Deputa
honra de pertencer, realizou, do. .Irno-nos reproduzir alguns trechos dos, 'Cdo Decke, bem conhecido

mingo, nesta capi l.al, sua Conven,'
para conhecimento dos nobres pa,

elos catafincnses, graças ao seiz

ção, através da qual lançou o cau, rcs :
valor pessoal, à sua vida púlrlica.,

dJidaLo oscolhindo lJlara o all\o "Assemhléla augusta, na (lu']!
I
à sua notável atividade protis-

Honrou nossa capital, com sua :Ramos, em companhia do dr. A- carsro ele Governador. .

I' ,

ue I1)"I'S adiu irar se síoual, é o candidato do Partido,
� d'O se sa)� o q <o' c

_, , ,presença, no domingo último, o dolfo Konder, afim de agradecer Presidiu o memorável concla-ve urulicipação sobremodo honrosa :-)oel�1 D['mocr.allco à .g·ovel'l1ança,ilustrte 'I'enente.Br igudeir-, Eduar- ao sr, Nerêu Ramos os cumprimsn, o eminente Sr. Nerêu ltamos, Pi c,· de lr-g itimos "alares pol il.icos de
I
do ] ...sta�o. �[UltO me sln�o'�onra_do Gomes, candidoLo da V.D.N. à tos que lhe apresentara, TeY8, ali, sUente da Seccão Estadual do Par ". t C tar i se 2 representação <lo cm fazei esta comunic açao a08-

Presidência da Hepúhlica. S. s. veio' a oportunidade de agradecer idôn,
•

. ",an a .a nrma, . ""

I "

. '

- lido Social Democrático, e tive, luzida do povo bom o digno, fluo,
meus ,:nllncl�tes, eOl,egas, ela As-

assistir ao encerramento da C011- íícos votos ao sr. Governador A� mos a satisfação de assinalar o t rabalha e moureja l1'OS di í'erentes scmhléia Lcgrslativa. Exercitando a',

venção estadual do seu Tlétr['do derbal .R. da Silv-a. comparecimento ele ilustres re. dures das atividades ccouomi cas vrrrlatlêi ra democracia, amparados-
,e foi festivamene J'(',',,'bi.do. Na Os ilustres homens públicos, à presentantes de Partidos Nacio do Estado, tornei-me, sem o que

todos pela Lei, sob 8, égide da Jus->
Base-Aérea o Ilustre brusilelro ]'0- ocasião mantiveram cordial pa' t' d

.

ti "a dentro de um 01I'111a de se
" ti •

nalS, que empres aram mn a maIOr
I'er, alvo de uma distinção sem " .'

cebeu os votos de bO'l��vin(hs dús esLrà. brilho [t solenidade: o nobre IL igual, quo me Co,lllOye e me alerta gl1l'ança, de liberdade e ele com�·

81'S. Nerêu Ramos, Vice-P.l'esiden, Ontem, pela manhã, o preclaro der trD.balhista Sr. Saulo Rall1Ils; cl eSDiriLo, num momento hisLorlco llrpellsão mútila, iremo�, a 3 d6"
,te da República e Adernai namos candül'ato udenista regresso'U H!O nosso prezado colega Se. Arthur como o que' atravessa o vida na. outubro, buscar, atraves do pro_
da Silva, governador :lo :�tflti(), Rio, tendo concorrido bota-fora. ll'Iüller, da União Demoorática Na. nal, indicado que fui para um I ��LI�cIam�:l1.? das llrn��, 0r �o�epor intermédio dos rs. cap. Timoteo:'>lo aeroporto recebeu também clonaI; o Dr. Manoel Pedro da [Josto de graves responsabilidades ,a1,O \eudIlo do 110'0 ,?umLo·
Braz Moreira e Major Pedra Pires. as despedidas dos srs. Vioe-Presi� ,Silveira, Pr,esidente da Secção ('?- como é o de governar o meu po.1 lJem. Palmas).

_

Ás 19 horas, Q Tte�Brigade;r,i es-I elente da República e Goyernador I Lal'inense elo Partido Social Pro. vo auscultando-lhe as legitima!,:1<; 11 ---"
-----

.:- tteve na residência do sr. Celso do Estado. gressisLa 'Ü o Dr. Carlos Loureir'o Pi�'ações e pondo ao seu serviço os : ni iiCIODa!ls ii 8
I da Luz; �residenÍ(? tamb'ém da t'CCLU'SOS do Estado, para o bcm

L/ates possul�ra" D,m completo pa' rque Secção de Santa Catarina do Parti:

r do Social Trabalhis['a, os quais,
,

- f t"1
'

d t
' d· [leIa voz ele um dos Srs. 00nvenoio-

ln ao I e um gra.!l e es a lo llais, que interpretava o sentir de

Duas grandés obras estão atual. bém ali um grande estádio, em i
seus correligionários, foram eor·

meu te em execução, em Lajes: um I local mais afastado, mas a pou'l'
diaImente �audados. .

parque infantil e um esládio. cos minutos do centro com o
?\osso bnlllante colega de banca·

Ambas realizadas pela PrefeiLura tapete verde, já gramado _ gTa_ d� .Sr. Hibas l�a.m?s, que ta�to dig�.
l\Junicipal, confiada ao descorti. minea a,propriada, vinda dos Es. l1lfJ�a o l\<�U,l1l.CIPlO "de Lajes, lles

no administrativo do ilustre ,pre- tados Unidos _ o futuro ,está.
ta Casa" chl'lgm ao Sr. Udo. Deeke,

feito Vidal Ramos Júnior. Está o dio" será dos mais an1plos de

I
candi?�to do ,Partid,o �ooJaI De.

parque situado em zona central Santa Catarina, dispondo de pis. mocratIco, e�lJo, nome fOI sufraga.
da cidade e contará com aparelha: tas

.....

diversas, 1)ara corridas, vo'.
elo por unallll1udade de vot_os _

mento completo para a recre'ação lei, basquete e tênis. Dentro em;
em nO�11e de nossa agTenllaçao,

i 1, t'l AI' d d I I á I '& s311daçao calorosa. A eerta altura11 an I • :1. em e um gran e a· Jreve ser con,c UI o o se�. amuo assim se manifestou' S.Ex:
go central, com fontes multi�cores, eamento, todo ,em alvenarIa, e

"E I' "1 d d�

I
. , '. ngen leIro CIVl e nomea 'a,possUlra piscina, ba a.nços, cal'. ll1lCladas" as arqUIbancadas. Nessa

f
'

,'I" t"..

b
.

h I I
'

l'
-'

t' t· I 01 um dos aUXl larcs rcmcos
rossels, arqurn os, oca para JO. rea lZaçoes, que alhO en USIasmo . _.

I'
,

d' d tá d t d L
.

P
malS destacados da fecunda aduu

gos e amp a

area�aJ,ar
lua a. es esper an o em aJes, ore. nisLração Ner'ên Ramos. barricra-verde" .

Junto ao lago está e adeantada feHo VidaI ,Ramos Jún,ior tem re.
N D' t

.

d Ob P 'bI' __

'

_"____;_'_. _

construção um moderno" bm-. La. cebido valiosa colaboração de to
1 a Ire ona � raso �'lOas,

jes, �m:a vez concluida essa obra, dos, mormente do 200 B.R. e d. I

a sua 00111p:dtênlcIad Plt'OfIbssIIlona� e

t· I
" a sua capaC1 a( e e ra a 10 nu·será das primeiras cidades a pos. par 10Uares.'
... , _ ,

.

I t I d
.

P d
. _ pnnllram· onenLa"ao segura aque�BUlI' um comp e 'o ogra ouro 1n_ 01' essas uas reahzaçoes, que I I 1':': _

f t'l t-
.

t'l d' d 't t 'b
. _

I
e setor c e a( mll1lS'traçao.an ], ao U 1 e reoomen a

01
LaH o con rI- uu'ao para o embe e I

,c
t·· -I' ,

t'f' á.
. ons Itlllu�se a 1 o ar 1 ICe m,-nos centros de mOVimento como zamenLo e o progresso laJeanús, I 'f'

-

d b 'Ih'
. .

. :OIll'O na p am ,lcaçao as rI an-

(progreSSIsta capItal da serra. congratulamo-nos oom o dIgno t
.

dé' d I G êAinda em construção está tam- e operoso edil de Lajes.
es 1 las aque e ov ruo.

_-,,. Pelas mãos honestas e experi-
• mentadas de Udo Deeke, a servL

americanas ço de umá ineligênci-a aguda e de
uma oultl1riil sólida, foram traça
dos os mais anojados projetos do

NOVA YORK, 3 (U.P.) - A As- fa esperar escassez de navios, Govêrno, ao qual e�lprestou vali-I
sooiação Nacional do Café, em seu "que foi sempre o problema im,,� osa 'c leal .colaboraçao.

.

I

boletim semonal, declarou que o diato do café". Na .secretaria da Vi'ação, Obras
efeito mais provável da gUt�I'l'3. eo� Publieas e Agricultura não sofreil
reana sôbre o merç:ado rio c,afé Circulos cafeeiros' assinalaram solução de continuidade o animo
sel'á um aumento de compras de nesta mesma semana que im.por� ele trabalhar para seu Estadü e
cafó para as Fôrças Armadas dos tações de Forinosa e outras rô. para sua gente, C0111 ardor e dis�
Estados Ullido.s. A Associação alu� giões do Extr,emo Oriente são tão tinguido cri teria.
de às conj,eturas feitas oom respeito pequenas, comparadas·com as da A sua ação se fez sentir, então,
aos efCJitos do confliLo no Extremo I América Latina, que, embora aque_ num campo de 'atividade mais am�

Ol'Í�riLe, sóbre os negócios do café, las ficassem isoladas, isso afeta-I pIo e de l1lai6reS responsabilidades,
e diz que não há r,azi'io alguma !la· da a situação nos Estados Unidos. o que lhe proporcionou notável

Novos aperfeiçoamentos na

cacão de
-

tecidos
,

LONDRES, 3 (B. N. S.) por exemplo, sejam lavados
Uma firma de Manchester deu sem encolher-
a conhecer um novo método de O outro consiste no acetinado

acabamento para tecidos que é permanente, com o qual se po
tão revolucionário quanto a de dar brilho aos desenhos sem

mecerização do algodão' . acetinar o fundo.
Um dos novos acabamentos e Outros acabamentos ainda dão

de particular importância para

I
mais resistência aos tecidos de

os artigos de rayon. pois permí- linho, tornando-os mais trans-
tirá que os tecidos dle crepon, lúcidos.

-

fLCRIA�OPCLlS -4 de Julho de 1950

o Brigadeiro Eduordc
Gomes em Florícnopolis
Visitou os srs. Nerêu Ramos, Vice-Presidente da Republica

e Aderbal R. da Silva, Governador do Estado.

Aumentarão as compras
de café

CONTRA CASPA,

QUEDA lOS CA·

BElOS E DEMAIS
t;
(

AfECCOU DO

cbinc-,
ses· para 3 luta
TAiPEH, 3 (V. A.) - Dc acôrdo:'

'Ium.

Mais adiante:
"Não sei 'se acertastes. O futuro com circulos bem informados, dei..,,:j

o dirá. xal'am a ilha Formosa, 'Via Japão,_
D que sei é que me enconlrastes I com destino ao campo ela luta, des�.

com a alma liinpa de precorweitos lacamenLos avançados dos dois
suba,lternos, sem inimigos, pelo exércitos nacionalist'ás c111nes,es,_
menos que os conheça, sem m::tl· posLos à disposirão das forças que,
quer'enç::>.s, sem receios .cIe vingf\n- luLam contra a ,invas'50 .cI')'djonHQ!O
·ça, porque nunca fiz mal a nin. ;V[eridional.
guel1l mas, _ predisposto para os

bons combatés, ainda mais quand:J
se trata de servir ao povo, qlle :

tem o direito de s,er atendido em

suas justas a,spirações para que H

sua dda se torne mais digna de
ser vivida, pela bem'estar, pela
tranquilidade e pela prosperidade
ele cada um dos habitantes do solo

�------------

Suc�frufi
o complemento alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

A palavra é de Jesus, revelada por S. L�1Cas:
"9 - E .disse também esta parabola a uns que cOl1fiavaro;

em si mesmos, que eram justos, e desprezavam aos oulros:
•

10 - Dois homens subiram ao templo, a OFar; um fariseu,. ..

e o outro 'publicano.
1 _:_ O fariseu, estando J,lm p�, orav'a COI�sig'o desta manei,...

•

ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais ho--ra:

mens, roubadpres" injustos e adúHeros;
publicano.

1.2 - Jejuo

nem ainda oomo êster

d{ills vezes por semana, e dou os dízimos dc tu_.

do quanto possuo.

13 - O publicano, porém, e,stanclo em pé, de l?nge, n.em

ainda queria levantar os olh.os ao céu, mas batia em seu peito..
dizendo: Ó Deus, tem mise�icórdia de mim, pecador.

14 - Dig'o-voS que êste desoeu justificado para sua casa €'

não-aquele; porque qualquer que a si Illesmo se exalta será l1U_
m�lhado e' qualquer que a si mesmo se humillha será exàllado.

(Lueas - 18".

.��.
,

,
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