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«<Hão faço prometimentos enganosos, porque o povo requer hDnestida�e de propúsiloslI
lealdade.' fidelidade, enl troca de ,sua confiança» palavras do candidafo :�Uda��- Deeke:-

fi, < ' ;,' .)4;"': .

ft caravana' academlê ,«(Idérbal
Ramos da Silva» rumo�ante·'ôntem

para Pnrto alegre
Os contadorandos se demorarão na capital gaucha dez dias

,

_ Integrada dos contadoranrlos da tados vizinhos.
turma de 1950 da Escola: Prá Compõem.na 30 estudantes que'
.tíca de Comércio desta capital. ohedecm à direção do jovem RO'

herval Silva, destacada figura em
seguiu, -ante-ontern, para Pór!o .

lnossos meros es ud'l,lLis. Arompa..
Alegre a caravana "Aderbal Ra nhamrna, ainda, o sr. Prof. Manoel
1110S da Silva", que, naquela ';capi� Feijó e exma. sra,

Lal, mais intcnsificarã o congrnça A luzida caravana, os nossos sin:;
menta estudantil entre os dois Es- ceros volos de feliz viagem.

o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA
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Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

Ano XXXVI' , florlaflÓpoUs� � O_u_af_ta_Jei,_a,_5_d_e_Julho de 195Õ-----,- N.

Maonifica a impressão que me cau
sou o 'elevado índice de prosperida
de dêsse Estado» é o que diz em te
legrama ao sr-Governador do Esta ..

,

do o Itlrelor do Servivo de Coletorias
federais no Ministerio da Fazenda

Retornando ao Rio, depois de presidir ao conclave dos

exatores federais de Sla. Catarina, realizado nesta capital,
o sr. dr. Frederico Cúrio de Carvalho, Inspetor Chefe de

Coletorias Federais, passou ao sr. dr. Aderbal Ramos da

,silva, preclaro Governador do Estado, o telegrama que

se segue:

"IUo, 28 _ Apraz..rue apresentar a V. Ex ia. ao regres

sar da visita que acabo de fazer a esse grande Estado

meus cordiais cumprimentos que secundo com os melho

res agradecimentos a V. Exia. pessoalmente e ao seu go

vêrno pela magnífica lacolhida que me dispensaram, Re,

gisto com patriótica satisfação a impressão que me cau

sou o elevado índice de progresso e de prosperidade des

se Estado sob a operosa 'administração do govêrrio de V.

Exia". "

Bombardeada a capital -da
Coréia do Norte,

"'""'ITrInta e nove bombardeiros americanos lancaram mais
de 800 petardos de 50 a 500 quilos

TóqtlÍO, 4 (V. A,) - A emísso O comuntcado acrescenta que
Ta de Pyong Yang. capi,ial da um caça norte-corêano entrou
poréia do Norte, citando o co- em ação e abateu dois hombar,
munlcado do Quartel General deíros nortc-amerícanos. Preci
norte-americano, anunciou que Sa 'que os assaltantes lançaram
39 bombardeirQs norte-america mais de 800 bombas de 50 a

nos atacaram a capital, ontem, 500 qnilos cada. uma, eacusa 05

por duas vezes, a primeira vez norte-americanos de terem ata

à� 6h30m e a seg!!nda, aO meie
I C�d'Ü, também, a populaçãO ci

dIa,. Xll.

«Já vitoriosà a candidatura do sr. UdO�· ÇODgre8�O�de Ci-'
Deeke»afirma ,o diretorio do Rio das Aoiàs en.m

..

us AdmlDls-
,

E -.
t 1 d 1 d'

.'

c
tratlvas

xpreSSlVO e egrama aque e IretorlO ao sr. elso RIO, 4 (V.A.) _

" Ramos, prestigioso Presidente da Comissão
I Executiva no Estado

Realizar_se'á
em Florenca, de 25 de julho a 41ue agosf o, o 8° Congresso Inter-

Subscrito pelos integranles do diretório do PSD do Rio das Antas, l1,acional de Ciel�ci�s Administra Iuca,]JJa o sr. Celso Ramos, chefe da Comissão Executiya do Paqtido em
tlVas. Para cOllslltmrem a

delega., '

Santa_CaLarina, de recebêr o telegrama seguinte: ção que representará o nosso P'3i8, RIO, 4 (U .. A.) _;_ A �o�issãodé Constituição e Justiça do
o pl'esiden'te da Hepública designou Senado concluIU a apr:ecIaçao de 206, emendas da Camara dos
o minisLl'o do Tribunal d/ Con I Deputadas ao projeto da Lei Eleitoral.' ° relator da matéria

Las, JouÇjuim Henrique Coutinho-I Waldemar Pedrosa" informou hoje ter redigi?� o projeto, d�
como delegado; !.l o sr. Cados Me_ mo�o que � m�smo. suba sem demora atO plenano. As emendas
deil'os da Silva, como assessor. acelt�s sera.o mc.IUldas no projeto ..que em seguida subirá á

< sançao presIdehCIal. '

Não foram procura-
dos 15 mil titolos de O �mbai"a4or argentino elogra
eleitores. DO Rio o gado britânico

Pe
· -

'

d t
RIO, 4 (V:.A.) _ o ,iT:ribunal LONDRES, 4 (B. N. ,S.). - O constante desenvolvimento da cria.

rsegulçao sem prece eu es ,Regional EleiLoral do Di�tl'ito Fe'
. çJo de gado rua Argen,iilla exig'e a importação de grande numer� diaderal encaminhou ao 'Tribun.al Su

CJDADE DO v_j.u:rrC_ANO, 4 (D,P) _ M'a\l's de no"e Dll'}
.

I reprodutores para r,enovação dos rebanhos,'l_ -_

_ v peno]' um,a consu ta sobre a pos_ ..
'

'

sacerdotes catóÍicos, freiras e outros' representantes re_ sibiliàade do cancelamento de A tal respeIto a Inglaterra oferece, do ponto de v,ista dwqualid'ade
ligiosos foram mortos ou detidos pel'a policia comunista q�lÍnze

.

mil titulas eleitorais que

I
rhs raç.as, prollle�sas muito l�songeiras. ,':-

110S países: atrás da cOl;tina de ferro, segundo se informou nao foram procurados, apesar das' FOI o que dIsse o embaIxador argentino :em Londres sr. Carlos
,

"I:I,f
['especoUvas inscrições abrang'erem, Hogan, numa declara"ã� á 'imprellsa no S"lPI'enlento do' "O"ersea"',' onlem, 11.0S circulos do Vaticano. Os referidos circulos de' \( c v ...o penado de 1940 a 1947.

, Mail" de 17 de
.

!lIdararam que a perseguição religiosa nos citados países Na próxima seman.a j) Tribunal j T
JU 10.

•

não -tem precedentes na hislória. Superior decidirá sobre a matei": aI 'suplemento se dedIca á agricu�tura�,em particular ao gad()
�-==r.'-..;""",o......---------�-- ....: ria. i d·a ::aça Herefon:l, que se acha muito bem reI1resentacla n�l\rgentina.

, "IUo das Antas, 29 - O direlório local se congratula com Ya.
,I�xcia. rida feliz escolha do nosso eminel1jte patricia dr. DcI,) Deeke
elmo candidato do nosso Plal'tido para o fuI uro pleito esLadual pl'O',

d
'

11ugnan o em ,prol de sua vitória cúja candidatura r-epuLamos já vi.
itlH'iosa d'adas as virludes de 'que é possuido� o candidato es�oIbjdo.
Saudações cordiais; Napoleão Poeta de Morais, Victor Buchmann, dr.
'Armando Ercole, João Napp, João Cal'amoria, Benjamin Barichello,
Amazonas Morais, José Timót,�o Pontes e Avelino Selva.

Desafio

GENEBRA, 4 (DP) _ Os delegados da Russia, Pulo;

ONU
,

a
---0---

LAKE SCCCESS, 4 (GP) - A

Oaréia comunista anunciou que de

saf'ia as Nações unidas. Acrescen

tou que a Coréia comunista está

disposta a enfrentar a organiza
ção mundial de segurança, "Inten,

r

s ificando sua guerra santa pela
I

liberdade, u nidade e independen!
cia de tôd'a a Coréia". O desafio
comunista coreano foi enviado ao lsei:Írelário geral elas ;'II[lç-ões Uni,
das, sr. 'I'rygve Lie, num extenso

telegr-ama, red igido em. russ,).' I,10 P.HSER APHOYAHA\l AS

SANÇõES _ LA,KE �DCCESS, 1 I
(r?) _ Quarenta cios cinquenta e ID�ugurado O novo p e'd- dnove países membros das l'>ações U .' r 10 a
'Gnidas, aprovaram cem por cento Esc'01 E" d I d p.. ,.

fl decisão do Conselho de SPglll'RU_ a S.lil ua o Irai,
ça de adotar sa.nç·ões mili:are,: con, em JOI-nv."letra os comunistas da Coréia do
� t

t
,'01' e. ' Joinvlle, 4 - O "Jornal de

JOin_/ comemoratívo; constante de canli.

O B' -I d' vi!e" em SU� edição de hoje pu- c�s nelos escolares, leilão' e outroâ
rasl encornen a 'blIca ° seguínte : dívertímentos populares, havcn-

· -

b ·ta"
c

r
"Conforme noticiamos, teve lo' do também danças.

aVI08S ri DICaS gar dorning., ultimo, festivamente, Ao meio dia foi servida uma
l pela manhã, a inauguração do no' churraseada, que transcorreu em'

LONDRJE;'S, 4 (B.H-S.). - Foi � \'0 prédio da EscoJa Estadual do ambiente bastante auiruado e cor..
- assinado um contrato para o Pirai, neste município, regida pe- dia!. - ..

fornecimento de aviões brítâní- la srta, Dinah Santa Ana, Ferrei; Com o prédio' que vem de ser-
I

cos "Percival Prince" entre 'a ra,
"

.

, inaugurado, ficou a escola estadu-
"Percival Aircraft Limired, e

ai'
- "aI da Pirai em condições de. ateu..

"Empresa de transportes Aéreos;'
.

Ao ato estíveram presentes ,nu- der de modo mais eficiente as
do Esta-tlo do Maranhão ,

mcrosas pessoas. Usaram da pa- suas finalidades.
<

Truta-se de um
A linha aérea de serviço inte-

.

lavra, ue ato da inauguração, o melhbramento que a população
ríor dessa companhíj, poderá,' sr. José Schmidt Ribeiro.t.coletor daquela localidade aguardava há
dentro de ,pouco, pôr em runcío I estadual errr- Campo Alegre e o muito tempo e que foi consegui'
namento 'uma frota dos citados: pro tessor "

MI)�Ja l1ires, Inspetor do graças aos esforços dispendí
avioes. I escolar.

' '

dos pelo sr. Adhemar Garcia jun;
Embora não se haja fixado o' 'I'errniüado o ato da inaugura' to aos poderes competentes do Es

numero de aviões que deverão: ção, deu-se execução aOI programa tado".
ser construidos, já se' iniciou a \ -------.------
fabricação de quatro. Congresso ,da Socieda de de

TINIAS PAR� PIN1URA
C Q T TOM A R Cardiologia

RIO, 4 (U. P.) - Inaugurou-se ante-ontem no Hotel
Quit�n�iinha� o' C?ngr�sso anual promovido pela' Sociedade
BraSIleIra de CardIologIa para debate e conhecimento dos ul
timos progTessos e observações médico-cientificas de moles tias
cardiovasculares. '

Outro boicote soviético /
nía e 'l'checoslavaquia :boicotaram a reunião do Conselho,
Econômico e Social das Nações Unidas que reiniciou aqui
seus trabalhos. O motivo é estar a China 'repre,sentadu
vela delegação nacionalisLa. Abrindo os trabalhos, o ;;1'.

Herman Santa Cruz, do Chiler-presidente do conselho, de-
clarou: "A situação internacional chegou ao seu ponto
mais dif'icil desde que se estabeleceram as Nações Uni-
das".

Quase concluído o ,pr�jeilo de
\

lei eleitoral
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Olioiai$
de Butiá dos Tabordas, distrito e muni- Portarias 'de 21 de abril de 1950

O SECRETARIO RESOLVEcípío de Mafra.

Dirce Matos para, na qualidade de ex- Designar:
tranumeFál'io-dlarista, ex"/ircer a função A professora Zulcema Póvoas Carneire>

de Professor Auxiliar na Escola mista para. reger a 611. secção (Canto Orfeônicor-.

de Leonel: distrito de Rio Preto do Sul, Trabalhos Manuais, Economia Domésüí-:

município de Mafra. ca e atividades econômicas da região) ne-

Decreto de 27 de junho de 1950, I 1950, a profe_ssora auxiliar Benta Custó- que Lage", da vila de Henrique Lage, Conceder licença: Curso Norr;lal Régíonal "Nicolau Peder.-
·0 GOVERNADOR RESOLVE dia dé Medeiros, que requereu licença. ImuniCíPlO de Laguna, a contar de ·16 de De acôrdo com o art. 162, alínea a, neíras", de Cr-ícíuma, com a graurícacão-

Designar: � A eomplementar lsta Nadir Vieira para fevereiro de 1950. da 'Ie i n. 249, de 12 de janeiro de mensa1 de Cr$ 600,00, correndo a despe-
Theodoro Leye para. exercer- o cargo substttuír, na Escola mista de Santo An- A gmasíaxa Clyonice Moreira �os S� 1949: \ sa por conta da dotação 26·1-20 dó ar-

de Distribuidor e Contador do Juízo de tônío, distrito de Penha, rnunícínío de' tos para, na qualidade de extranumera- •

A Carlos Gonzaga Filho, Professor da çamento vigente.
Direito da comarca de Joinvne, enquanto Itajaí, pdr 90 dias, a contar de 3 de abril rio-diarista, exercer a função de Prores- Escola Regimental do 140 B. C., do Es- Pôr à disposição:
duraI: as férias do respectivo titular. de 1950, a

:

professora auxiliar Rita Ca- SOl' no Grupo Escolar "General Osório", treito, município de Flo.rianópolis, de 60 Da Secretaria dos Negócios do Interior--

Portarias de 26 de junho de 1950 Ibral, que requereu Iíoença. da vila de Três Barras, município de Ca- dias, com vencimento integral, a contar e Justiça, Educação e Saúde, Regina Gal-
O GOVERNADOR RESOLVE Com a gratificação mensal de noinbas,.a contar de 25 de março de de 10 de abril de 1950. letti, Encarregada de Serviço, referência-

Conceder licença: Cr'S 300,00, correndo a despesa por 1950. A Maria Matilde Peres, Contínuo, elas-: VIII, do Departamento
-

de _Educação.
De acõrdo com o art. 172, da lei n. conta da dotação 27·1-1 do orçamen- De acôrdo .com a lei 1\ 277, de IS d<!

se E (Grupo Escolar "Professor José I .Remo�er, a pedido:
.249, de 12 de janeIro de 1949: to vigente: )julho de 1949 e com o salário diário Brasilício", de Bíguaçu), de 20 dias, com Ceha Rila , Professora, díarísta, da Es-

A Alfredo Odilon Taborda. Ribas, ocu- A professora Aracy Scheldt para subs- de Cr$ 23,00, correndo a despesa por vencimento integral, a contar de 24 de cola mista de Floresta, distrito de Lebora

]Jante do cargo de Orícíal Adminlstro.ti- títuír, no Grupo Escolar "Proressor La- conta da dotação 26-1-26 do orça- março de 1950. I Régls, para a mista de Rio dos Patos
vo, classe J, do Quadro único do Esta.do, pagêsse", de Cricluma, por 90· dias, a menta vigente: A Marília Flores Lírio, Professora Nor- (Firmas .. Unidas), distrito de Liberata,..
ele setenta e cinco (75) dias, a contar de contar de 10 de abril de 1950, a profes- A complementarlsta Maria Mormelle maltsta, classe F (Grupo Escolar

"Fran-, amba.s
no mU�licíPiO de CUr1tlbano,S.12 de a�':f?' do corrente ano. sora Zilda Schütz -Kauling, que requereu para, na qualidade de extranurnerârlo- cisco Tolentino", de São José), de 60 dias, GUIlherme Silva, Professor, referencia,

Ldceneíar, "ex-oUleto", em prorro. licença... diarista, exercer a função de Professor com. vencimento integral, a contar. de 15 ! III,
da Escola mista de Campina dos GÓIS._

gação: A professora Léa Destrl para substí- 110· Grupo Escolar "General Osórdo", dI! de março de 1950. •

I
dtstrrto de Lebon Régis, para a mista de-

De acôrdc com o art. 162, alínea b, tuír, no Grupo Escolar "fi\rancisco Tolen- vila de Três Barras, município de Canoi- A Lucí Bôtto Guima.rães Sandin, Pro- Man�il?h�, distrito. �e Líberata, ambas no-

ccmbínado com o art. 164, da lei n. tino", de São .José, por 30
__dias, a. contar nhas, a contar de 1& de- março de 1950. fessora Normalista, classe G (Grupo Es- 'I muntcrpm

de Curttíbanos. ,
.

249, de 12 de [anelro de. 1949: de 3 de março de 195-0, -li professora Lu. A complementarista Nilda Marttns pa- colar "Francisco Tolentino", de São Jo- Nazlra Abdallah, Regellte de. EnsinllP
A Archelau Marinho dos Santos Lessa, cí Bôtto Guimarães Sandin, que requereu ra, na qualidade de extranumerârte-dle- sé), de 30 dlas, com vencimento rntegr'al, ] Prtmárto, padrão E, da Escola mista de

-ocupante do cargo de Porteiro, padrão ncenca. rista, exercer a função de Professor no a contar de 3 de abril de 1950. Rio Araçá - Serraria Colonizadora Ca-
G, cio Quadro único do Estado, por mais O professor Manoel Venâncio Machado· Grupo Escolar "Henrique Lage", ·d" vila A Ivoneta de Sousa Miranda, Professo- tarmense, distrito de Ituporanga; para
"inte (20f dia's, com vencimento integral. para substituir, na Escola mista. de Ri- de Henrique Lage, município de Lagu- ra Auxiliar, referência II (Escola mista a mista de Alto F'Igueíredo, distrito deP'

Portarias de 21 de junlw de 1950 beirão Grande, distrito de Paulo Lopes, na, a contar de 10 de março de 19ãO. de Estiva, distrito de Pescaria Brava, mu- Pertrnbó.; ambas no )nunicípio de ltu_-
O GOVE,RNADOR RESOLVE município da Palhoça, por 30 dias, li. A complementarlsta Nair Alves para, ntcípío da Laguna), de 30 dias, com ven- poranga.

-

Conceder lk.euça: contar de 12 de abril de 1950, a profes- na qualidade de extranumerário-diarista, cimento integral, a contar de ·10 de abril Coueeder licença:
)j)e acôrdo com o art. 168, da lei tl. sara Maria da Silva Raup, que requereu exercer a função dI! Professer l!Id Gru- de 1950. De acôrdo com o art. 168, da lei n_·

249, de 12 de Ianetro ·de_1949: licença. po Escolar "Henrique Lare", .a v.tia de A Maria da Silva Raup, Professora Au-
-

249, de 12 de. janeiro de 1949:
A Jraeí Castro SUvwa, osupante do As professoras Edmée Novais e Alcírta Henrfqua Lage, município de Laguna, a xítíar, referência III (Escola mista de A Verônica K. 'I'ompcroskí, Professoras

cargo da classe G da carreira de Auxí- Matilde Prím para o Curso Normal ne- contar de 10 de março de 1950. Ribeirão Grande, distrito de Paulo LO-, Auxiliar_. re�erê-�cia II (Escola �n:s�a de"
liar de Laboratório, do Quadro único do gíonal "Ivo d'Aquino", de Santo Amaro De acôrdo com a leí n. 277, de 18 de pes, município da Palhoça), de 30 dias, Vila ttaló, dlSt.f1tO de !taló, munlclplo de"
Estado, lotada no Departamento de Saú- da ImperaUiz, município da Palhoça, com julho de 1949: com ve,nclmento integral, a contar de 121

Itaiópolis), ele 90 dias, com vencImento'
de' Pública, por noventa dias, com ven· a gratificação mel1sal de Cr$ 300,00, ('01'- Maria Stella de Azevedo, Regente de de abril de 1950.

-
.' Int�ral, a contar de 22 de ,,�narço de .•

()1mento integral, e a contar de 12 de rendo a despesa po.r conta lli1 dotação ., Ensi;l1o Primário, para, na qualidade de A Rlta Cabral, Professora Auxíliar, re.· 1950.
j\'lnho llOuente. 26-1-20 do orçamento v!,gente, a contar extranumerário-diarista. exercer a função feréncla II (Escola mista de Santo An.1 COllceder dispensa:

Conceder licença, em prorroga!:lIo: de 1° de março de 1950. de Professor na Escola ·mista de Iperoba, tônio, dlstrltt> de Penha, municÍllio de A Judith Martins Espíndola, da funç!\(lJ>
De acôrdo com o art. 169, da lei n. A professora Maria Mormello pars 'distrito e município de São Francisco do :tajai), de 110 dias, sendo 60 dias, com I de Professor d�aris�a da Escol� mista d�
249, de 12 de janeiro de 1949: exercer a função de Professor de Edu- Sul, percebendo a remuneração diária de vencimento Integral e 30 com o desconto I �r�s Barras, alstnto de Mele:ro, muni-

A Octávio Rosa Júnior, ocupante do ·cação Física no Grupo Escolar "Generalj Cr$ 22,4Q, correndo a despesa por conta de um têrço do venc-ime.nto, a contar de r ClplO de Turvo, a contar de la de tftve.-
cargo da classe O da carreira de Médico, Osório", da vila de Três ,)3&l'1'as, munici- da dotação 26-1-2.6 do orçainento vigente, 3 de abrU de 1950. relro de 1950.
do Quadro único do Estado, lotado no pio de Cano,inhas, com a gratificação a contar ele 15 de fevereiro de 1950. A Rosa Elias de Almeida, Zeladora, pa- Dispensar:
Gentro de Saúde de Joinvlle, por trinta 1 rnensal de Cr$ 150,00, cQ-1'l'endo a despe- drão D, com exercido no Grupo Escolar

. Maria da Glória Purificação Adrian�
dlas, com desconto de um térço dOIS ven-

.

SR por conta da dotação 21-1-81do orça- De acôrdo com a lei n, 277, de 18 de "Francisco ·Tolentino", de São José, de da função de Professor diarista (GrupO--�
"imentes, e & contar de 29 de mala

P'li
mento vigente, a cont�r de 18 de ma-rço julho de 1949 .e com o salário diãrio 15 dias, com vencl.mento i!,-tegral, a

con'l' Escol�r "Cruz e so�sa", de !ljucaS), .. 'passado. de 1950. de Cr$ 21,00, <:orrendo a despesa por tar de 28 de março de 19':10. contar de 20 de malço de 1900.
CoJlCeder licença.prêmio: A professora Maria de Lourdes Mafra .conta da dotação 26-1-26 do orça-

.

, Iracema Cavalheiro Ramos da função·'
De acôrdo com o art. 178, da lei n. para substituir, no Grupo Escolar "Sil· mento vigente: De acÔrdo com o art. ·168, da lei n. de Professor, diarista (Escola mista de"
249, de 12 de janeiro de 1949: -I veira· de Sousa", de F'lorianópolis, por90 A complemental'lsta Maria Madalena 249, de 12 de janeiro de 1949: Ponte do Rio Correntes, distrito de Sa:nt�,

.A.· Regina Vilela Veiga, ocupante d;J. di3s, a contar de 15 de fevereiro de 1950, Silva para, na qualidade de extranume· A Edith Cesconetto Tezza, Professora Cecília., no município de Curitibanos).
junção de Professor, referência \III, com' a professora Diná Menelonça Gevaerd, rárlo·diarista, exercer a função de Pro- Complementarlsta, referência IV (Escola Admitir:
exercfcio na Escola de Guamll'anga, mu- que requereu lIcens:a, com a gratificação fessor na Escola mista de Vila Cordilhei. mista- de Linha Colonial Oratório, dis- De acôrdo com a lei n. 277, de .18 d&'"
llicípio de Itajaf, -de. seis meses, corres· i mensal de CrS 150,00, correndo a despe· ra Alta, distrito e município de Cha- t�ito e municiplo de Orleães), de 90 dias; julho de 1949:
pondente ao decênio compreendido entre sa por conta da dotação 27-1-1 do arça- pecó. com vencimento integral, a contar de 10 A normalista Zulcema Póvoas Garneir!p
21 de abril de 1934.e 2�e abril de mento vigente: LaurIcí Pereira Brltto para, na quali- de abril de 1950. para, na qualidade de extranun'íérário--
.1944. � -

Com a gratificação mensal de •... ,. dade de extl'anumerárlo··diarista, a função A �orgelina Faria Cunha, Regente de diarista, exercer a função de Professor;:·
\ Portarias de 18 de abril de 1950 Cr$ 150,00, correndo a despesa por de Professor nas Escolas Reunidas de Ensino Primário, padrã<> E, do Quadro 110 Grupo Escolar "Professor Lapagesse";
O SECRETARIO. RESOLVE· conta da dotação 26-1-20 do orçamen- Tiglpió, município de Tijucas. único do Estado (EscDla mistR de Ari. de Crlciuma, com o salário diário de-

Retiffcar: .

to vigente: De acôrdo com a lei n. 277, de 18 de riú, distrito e município da -Palhoça), dt Cr$ 25-,00, correndo a <'lespesa porco
PaT1!- Flopiano P. M. Menezt� o nO)'11. O' professor Otávio Munir Bacha pa· julho de 1949 e com o salário diário 90 dias, com vencimento integral, a con. conta da dot�ção 26-1-26 do orçamentOl-'

·(lo professor designado pela portaria 11. ra exercer a função gratificada de Dire· de Cr$ 19,60, correRdo a despesa por tal' de 10 cÚ abrll de 1950. vigente.
i.71;l, de 30 de março de 1950, para 9 mi: do Curso Normal Regional "Sérgio conta da dotação 26-1-26 do orça- A Edite Krieber Zábel, Professora, re- De ac6rdo com a lei n. 277, de 18 dl9'
Cur.so Normal' Regional "Odila Nocettil', Lopes Falcao", ela cidade de Araranguá. mento vigente: ferpncia lU (Escola mista de Pedras julho' de 1949 e com o salário diária>'
de Bom Retiro. A professora Maria cio Carmo A. de Irolelde C6rrêa ;Ferreira para, na qua· Grandes, di,strito e lllul1Ícípio de Brus- de Cr$ 19,60, cor1'en<lo' a despesa-D='
A portaria n. 1.369, de 22 de março de Aguiar para reger uma. secção, em uma lidade de extranumerário·diarista, exercer que), de 90 dias, com vencimento Inte. conta da dotaçãó 26-1-26 do orça0"

1950, que· admitiu Iracema Aguiar Possa- I
série, ·110 Curso Normal Regional "Deo- 1\ função de Professor na Escola mista gral, a contar de 10 de a·brH de 1950. mento vigente: ,--

may na função de· Professor diarista da
'
eleclano da C. Dória, da cidade de Túba- de Caputera, distrito e município de La- A Orlandina Olívia da Sllva,. Regente Veridiana Passos para, na. qualidade de

Escola mista de Vista Aleg.re, município' rão, -a contar de 1° de abril de 1950. guna, a contar de 1° de abril de 1950. de Ensino Primário,. padrão E,. do .Qua- extranumerário-diarista, e 'ercer a funçá!) •

de Turvo, na .parte referente à diária, I A alima do :lO ano normal do Instituto· Godofredo Herlberto Beringar Durl pa· dro ú�icó 'do ·Estado' -(EsCOla mista de de Professor na Escola :r;nista de La.jea
que deverá ser de Cr$ 22,40 (vinte e· de Educação "Dias Velho", de Florianó- ra, na qualidade de extranumerárlo-c:lia- Pagar( distrito. de São. Pedrô de A,lcân- Ido dQ Facão, distrito de Carú, municipi�dois' cruzeiros e- quarenta centavos), em polis, Olga Clara Rocha, pare. substituir, -rista, exercer a função de Profe-ssor na tara: nllil1lcíplO de São José), de 30 dias, I de Lajes.
virtude de ter seu diploma de regional1s-

-

no Grupo Escolar "Francisco ·Tolentlno", Escola mista de Nova -Beleza, distrito e com yencinlento integral, a contar de 10 li João SOusa Müller para, na quanãaã�
ta registado neste Departamento. I de São José, po-r 60 dias, a contar de 15 município de Piratuba. de abl'i1 de 1950. de extranumerário-diarista, exercer ai.

Conceder dispensa: - de março de 1950, a professora Marília Olga Langawski Barbosa para, na A Rosália Mundstock, Professora,· refe- ,função de .ProfeSsor na Escola mj,st� de'
A Benvlnda Gonçalves da Silva, da Flores Llno, que requereu licença, com qualidade de extranumerário-diarista, rência III (Escola mista de Itoupava Ré- Vaca Branca, distrito de CaragU;J.tá, nOIe>

função ele Professor Auxilia,r, referência a gratificação diária de Cr$ 17,00, cor- exercer a função de Professor na Esco- ga Alta, distrito de Itoupava, município município de Curitibanos.
.

:U (Escola mista de Vila Nova, dis.trito rendo a despesa por C011ta da dotação la mista de Saltinho do Canivete, _ distri- de Blumenau), de 90 dias, com -venci- Dalneza· Corrêa da Silveira para, na,
de Içara, município de Criciu11la). .' 27·1·1 do orçamente Ylgel).te. to de Bela Vista do Sul, município de mento integral, a contar de 20 de março

I
qualidade de extr,anumeráiio-diarlsta,_

A Maria Paulo Fr�tas, da função de I O regente de ensino primário Eloy Ma' Mafra. de 1950. exercer a função de Professor na Esco-
ProfesSO!' Auxilia.r (Escola Estadual de ria Duarte

-

para substituir, na Escola De acôrdo com a lei n. 277, de 18 de 'A Alice Goulart Prudêncio, Professora la mista ele Hio, dos Cachorros, 'de Ponte
Rio Caeté, distrito e muniCípio de Urus-

!
de Braço do Norte,' distrito de Pedras julho de. 1949 e com o salário diário de Educação Fisica, classe H (Grupo Es. Alta do Sul, no município de Curit1.-.

sanga).
.

�. I Grandes, municíplO' de Tubarão, por 90' de Cr$ 16,00, correndo a despesa por colar Arquidiocesano "São José", de Flo- banIDs.
A 4-ltredo Lenzl, da função. de Prof!!s-

r
dias, a c_ontar·· de 1° de abril de 1950, a conta ela dotação 26·1-2'6 do orça- rlanópolis), de 90 dias, com vencimento Juvenal l'tibeiro Preto para, na qualt�

SOl' diarista (Escola mista de Barra Au· ·professora Edith Cesconetto Tezza, que mento vigente: integral, a contar de- 12 de abril de 1950. daele de extranumerário·diarlsta, exercer
rora, distrito e município de Rio do Sul). requereu licença, com a g·ratlficação diã- .Iolita 'l'hives Lopes para, � qualida� A Marina Alves Maus, Professora Com- a funç�o de Professor na E€cola mista.

Dis}lensllr:
.

. I ria de Cr$ 15,0.0, correndo a despesa por de de extranumerário�diarlsta, exercer a plementarista, referência IV (Grupo Es- de Serra da Esperança, distrito de Le-.
HenriqUe HohI da função de Professor

i
conta da- dotação. 27·1-1 do orçamento vi- função de Professor na Escola mista de c�lar "Teófilo Nolasco de Almeida", diS-l bon Rég!s, no município de Curitibanos..

diarista (Grupo Escolar "Elíseu Gu.!lher-
I
gente... .

.'

-

Canoas, distrito e município de Bom Re- trito de Benedito Novo, no municíplQ de De acordo C0111 a lei n. 277, de 18 de-
ae", de Ibirama). ,\ -, Olivia 'Hodcher- para substitUir, na Es- tiro. Rodeio), de 90 dias, com vencimento in- julho de r949 e com o· salário diári&"
Zenl Leoni Schellin. da fupçãó de Pra- cola mistá de Pedras Grandes, distrito e Gegllda Moraijl Alves para, na qualida· tegral, contar de 10 de abril de 1950. ele Cr$ 16,00, co.rrendo a dêspesa..fessor diarista (Escola mista de' Km. z,'f" municípió de.l'Irusque, por 90 dias, a con- de de· extranumerário-diarista, exercer a A Edith AraÚjo Cech�tto, Prof.essora por conta da dotação 26-1·26 do or-.

distrito e município de �Iafra).-
-.

tal' de- 10'de ·abril de 1950, a profes3(}ra função ele Professor Auxiliar _Jla_Escola Normalista, classe F (Grupo .Escolar çamento vigente:
Petronflla Lima de Santa Rita da tun- ,Edite. Krleger Zabel, que requereu l!cen. mista de Iperoba, distrito e município de "Presidente Roosevelt", de Coqueiros" Wally Hilelruth Neltsch para, na qua.ção de "ProfessO!' diarista (EScola I mista' ça, com a gra-!lflcação'-diãria de Cr$ 13,00, São Francisco do Sul, a cpntar de 15 de município de Florianópolis), de 90 dias, lidade de extranumerário-diarista, exer.

(J� Estação de Barracas, diS��íto e ll1unl- corre�.?o a despesa por conta '\a,' ,dot�ção fevereiro ele 1950. com vencimento Integral, a contar de I cer a função de Prof.essor Auxiliar na'.
clpio de Mafra). 27-1-� elo orçamento vigente. L_ Anlaldina Benta Neto para, na qual1da- l0 de abril de 1950. I·

Escola mista de Estrada Schroeder III•.Designar: Admitir: '.' de de extranumerário·dlarista, exercer a I;icenciar, "ex-offioio".
.

n11.micípio de Guaramirim, a contar dll-·
.
Com a gratificação mensal de: Aurelina Virgilino de OliveIra na fun· função de Professor ÀuxiUar, na Escola De acôrdo com'o art. 162, alínea b, da l° de março de 195Q.
Cr$ 600,00, correndo a despesa por ção de Zelador, referência I, correndo a mista de Ermo, distrito de Jacinto Ma- lei 11. 249, de 12 de janeiro de, 1949: I I)agmar Maria Rosa para, na qualida-o--·
conta da dotação' 26-1·20 do orça-

t despesa por conta da dotação 26·1-26 do chado, município de Turvo. A Ana Maria Bruxardo, Serviçe,l, refe. de de extranumerál'lo-dlarista, exefcer H
menta Vigente: ..

lorçamento vigel1te . (Escolas Reunidas
.

Maria Florência de Jesus para, na qua- rêncla II (Grupo Escolar "Silveira' de

I'
função ele Professor AuxiliaI' na Escola

O professor Otávio Munir Bacha para "P.rofessora Adélla Régis", dlstrit. de Iidade de extranumerário·diarista,

exer_jsousa",
desta Capital), de 15 (1ias, com mista de Estrada Schroeder l, municipl(>.'

.l·eger uma secção,- em quatro séries, no Praia Grande, município de Turvo). ceI' a função de Professor Auxiliar na vencin.ento integral, a contar de 30 de de Guaramirim, a contar de 10 elemarçe.Cm'so Normal Regional "Sérgio Lopes De acôrdo com a lei 11. 277, de 18 de Escola mista de Ponta das Laranjeiras, março de i950. Je 1950.
�cão", da cidade ele Araranguá, a con- julho de, 1949 e com o salário diá. distrito de Pesca.rla Brava, município de - ,

tal' de 5 de abril de 1950. '0 de Cr$_24,00, correndo a despesa Laguna, a contar de 10 de abril de 1950.
A professora Edith Rogério Ullano pa· por conta da dotação 26-1-26 do or- Wilma Fernandes Alves para, n'à qua-

1'a reger uma secção, em quatro classes, çamento vigente: Ildade de extranumerário-diarista, exercer
noe,Curso Normal Regional -"DClocleciano

,.
A regente de

enSino.
primárid Ligia a função

-

de Professor Auxiliar na Es
da C. Dórla", da cidade de Tubarão, a Mendonça para, na qualidade de extranu- cola mIsta de Colônia São Braz, distrito
contar de l° de abril de 1950.

.

merárlo-dlarista, exercer a função de Pro- de Ribcirão Pequeno, municípIo de ta-
Com a gratifica-ção mensal de , fessor no Grupo Escolar "Henrique·La- guna, a contar de 21 ·de março de 1950.

Cr.S 350,00, correndo a despesa por ge"j da vila de Henrique Lage, munici- Martha Liseta Dorl para, na q1:lalidade
crm-t9. da dotação 27-1·1 do orçamen- pio de Laguna, a contar de 16 de teve- de extranumerário-diarista, exercer a
to vigente: relro de 1950. função ele Professor Auxiliar, �a Escola

Jaci..ta Liege para subStituir, na Es· A fundamenta11sta Valda Vanda Malty
-(laIa mista de Estiva, distrito de Pes<:a- para, na qualielade de extranumerário.
ria Brava, município de Laguna, por 30 diarista, exercer a função de Professor
diaS, a contar de 10 de abril de 1950, a no Grupo E-scola.r "Henrique La.ge", da
professora auxiliar Ivoneta úe Sousa Mi- Ua de Henrique Lage,- município de La-
l'9.nela, que requereu llcenga, _ ,ma, a contar de 10 de março' de 1950.
AG4t!a Maria de Sousa p�ra sl1bstituir, A regente de ensino primário Maria

na Bscola mista: de SiQueiro, distrito de Amália Fernandes para, na qualidade de
J?escania Brava, m1:ulicí!,lO de Laguna·, extramune!ário-diarista, exerc-er a função
·!Por 120 dias, fi. contar 4e 3 de abril ãe. de Professol' no Grupo Escolar "Henri.

QUER VESTlR·SE COM (OHFOITI
A

E ELEGANCIA"
PROCURE

alfaiataria Mello
Rue Felirp!! Schmidt 48 '1111sta de Nova Beleza, distrito e mu·

nicípio de Pira-tuba.
Zeni ,Leoni Schelli para, na qualidade

de extranumerário-diarista, exercer a

função de Professor Auxiliar na Escola
mista de São João, distrí1:o e municíplo
de Itaiópo!is.
Marta Vílalob.s para, 'ua qualidade de

extranm'11el'ário-diarlsta, Et.s:erCler a função
de Professor Auxilíar, na Escola mista

'".'-,,' 'f.El.E.CR.J.UA. ?�Ç)SEBRAS
�:...:...�--�.:.� .. � -
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Vida eocial

-O

Mo'I'Ía Teresa
E'_nos grato registar, hoje, ° I-or mol.ívo cio nascimento de

-
'transcurso do ani versário natalí.,

sua pr imogenita, -

-que tomou o
-cio de nosso particular amigo, sr. nome de Maria 'I'er esa, encontra-
Lour-ival Almeida.

se em festas O lar do sr. Gustavo
Embora filho de outras plagas, Neves Eilho e sua dignissima can-

o aniversariante há muito se ra- sorte d. Mar-ia Teresa Cardoso Ne
-dícou na sociedade oatarinense

\ es. O feliz evento ocorreu a 30
· onde desfruta de genal estima. do mês p. passado.
�Na exercício das funções de Di- Felicitações.
retor Presidente do Banco de Cré,
-dito Papular e Agrícola 'de Santa
-Ca tarína, Lourival Almeida - tem
l)rOcurado imprimir àquele estabe,
,Jecimento ritmo sempre crescente.

Não se limita, entretanto, ° ilus-
tre aniversariante, às suas lativi

· dades bancárias. Poeta e beletr is,
- ta, foi o criador e interprete 'do
: aplaudido programa "Horg Líte,
· rãría", que a Rádio Guarujá vem

- apresentando, com aplausos .geraís,
ihà 7 anos.

Registando o seu natalício,
-aproveitamos o ensejo para juntar
as nossas às inúmeras manifesta'
ções de simpatia que hoje serão

· tributadas lao ilustre aniversarian
.te,

o PRECEITO DO DIA,
TRANSMISSÃO DA VARIOLA
A 'variola transmite-se desde OFesteja, nesta data, mais um ani_

calefrio inicial até á gueda de'
ve�sário n�talício, ent�e a aIviç�" tôdas as c.rostas (cascas d.as fe-
reIra alegrIa de seus Jovens aml

'd) O '.t·· e' mal'or an-'. .
. - ri as. con aglO_gumhos, o estudante Ceslar 8Imoe�

d
.

nto da erupção.

"
.. _

, tes o apareclme . •fIlho do SI. Severo SmlOes, do
't d''cP' 's da desca' .. '.

_ mas somen e .
.

OI -

alto comercIO local e da sret. Ju -

t t 1 d 'xa d existir. . - maçao o a el e '.lIeta Pavan Slmoes. j
f�" ..... tact com o conva--

f 1'"
-

b' ""Vhe COn OAS e. I�haçoes qu� rec:. era pe- lescente de variola ou alastrim,ta ausplcl,osa efemérIde, Juntamos, "1' d pOde tr'ansn1iporque e e aln a ,••
-

· .com prazer, as nossas.
tir a doença. _ SNES.

-0-
FAZEM ANOS HOJE:

IJI
- - '.

p u.O ,sr. Walter MoriLz, comer'chL I) �Hcoes DO .. er ,

':rio; LIMA 4 (U P) - Ao qUe pa
-'0 jovem Egon-Arno, ai'llllo do

_ rece, O general Manuel Odria
Colég'io ,Cabarinense, filho do ca I Qbteve mais de 80 por ceI}to da

· :sal �nê,� e Arno Krepsky; I votação como candidato u�ico
.
- a srta. Maria ele Lourdcs Fer- ã pr.esidencia d'a RepublIca

i'eira, filha do sr. Francisco Agai.· (Entretanto, os candidatos da
'po Ferreira, funcionári� do 8er- oposição ;ao CongressO afirmam
viço de Saude dos Portos do E�· estar levando vantagens nas
tado do Paraná. I apurações parciais.'

Louriutil Almeida

Sra. Aquiles Galloti
Natalicia_se, hoje, a exma. sra.

<d. Beatriz Bulcão Viana Gallolí
,espôsa do ilustre facultativo éon
-:terrâneo coronel-n1édico d!'. A'qui�
',les GaIloU, diretor do Hospital

· ,Ce;:;tràl dr)' Exército.
Dama de ,excelsas virtudes, que

;nos 'anos que aqui residiu deu in. 1
·�remento aos problemas assisten

- .ciais da nossa sociedade, com sua

,.colabora.ção espontânea, hoje, pGr
.certo, na Capital da Re.pública, onde
reside,. receberá os cumprimentos :1
que flaz jus, reflexos da grande e�'

lima em que é tida enlre nós.
Cesar Simões

VIAJANTES
Sr. Juvcnal Pôrto

com

L\GRID BERGi\1A:\' e GARY
COOPER

1) i\OAP�;:@�:a(�a Vida. - Nac.1O ressurgimento de uma índústría
2) - Atualidades Warner Pa

". 'f' I !
. , ,

stão sendo nova,men-tr
'

J '. I lE'm consequencia das di ICU - 10Je ja ele - orna -

_
.

t d a i�"'()cdades oriundas de tmportação te recebídos. en o. par ;:)'L

de matéria prima devido à guer- conta-íbuido não só a adminjs-
,

ra, houve certa estagnação na tração da firma, como diversos

indústria tarmaceutíca da A antigos runcíonaríos.
CHIMICA "BAYER" LTDA. O volume de vendas aumentou

I A partir do ano passado, .g�a- considieraV'Bl�nente, tendo atín
.

ças à atuação da nova admíms- gido a um 'acréscimo correspon

tração e da cooperação de todos dente a 24;% à mais do qUe o.
. . .

t vendido no ano de 1948.Os funcionários, IllICIOU o ra-
. "

a
_

dicíonal e afamado laboratório A par diSSO, a admlnIstr çao
um ritmo acelerado de trabalho. atual não SÓ mandou pagar sem

.

voltando assim aO seu esplendor .Jperda de tempo O repouso remu-

antigo. nerado a,ntes me�mo da respec-

I' OS produtos que sempre fo' uva regulament�(}ao; como tam

ram importados e qüe durante bem con�e?eu ainda um au�en'a guerra faltaram no mercado. to de salário a todos os empr �a
I' cios quer mensalistas quer dla�

dstas.Nos luxuo�os. ambi.ente� do fa'
Os advogados 01-18" . Pi assistência aos funcionários

moso �otel QUlta�dlllha. I .v l3e tornou ma_is efetiva Co.� _aNo Programa.
t ntes DO BraSil mstalação de um amplo refelto�1)) - O Esporte em. Marcha ..J, 8-

. . rio., ampliação do serviço médicoNacional .- "" Dados estatisticos colhidos no
etc.

.

2) - Metro Jornal - Atualida
.

Conselho Nacitonal.de Bstoiistica
As matérias primas estão sendo

des - renelatn o numero de advogados adquírídas diretamente nas fon
Preços: existentes no Brasil, em 1948, se-

(as produtoras européias.Cr$ 6,20 e 3,20. qundo as Unidades da Federação, Convem ressaltar que. nenhum.

"Imp. 14 anos". Conforme tais elementos havia, medicamento BAYER sofreu
- ROXY naquele ano, 16.400 profissionais, qualquer alteraço de - preços.

- Ás 19 % horas 1 incluindo-se, nesse total, os pro' mas o balanço geral de 1948 foi
1) - Noticias d� Semana - Nac .

I
visionados e solicitadores. bastante sàtíetatórío.

. 2) --- ATENDENDO A INUME I No que concerne ao Distrito Pe: .

I\. administração. atual da A'�OS PEDIDOS!!! --, I deral, convém [risor que a cifra CHIMICA "BAYER" LTDA., da
- Ox.mator drama do cinema abaixo diz respeito ao numel'O de FARMACO LTDA .• e do INSTI

Nacional, extraído da novela rª,_� advogados registrados, na respecti- rUTO BEH.H.ING DE TERAP:IllU
díofoníca de GHIARONI: I va Ordem, até o ano de 1947. rrCA EXPERIM1ff:r'NTAL LTDA:

MÃE I E' -a seguinte a relaçõo na or- está a Cargo dos 8rs. Ten. coro-
com dem numericamente decrescente: ael Frederico Trott'a e Dr. RuyAlma FLORA, Bené NUNE�y DE�

I
_ Distrito Federal .. '.' .. 5.354 Archer da Silva.

LORDES, César Ladeira . São Paulo .. .. 4.538 É gerente geral o Sr. Ivo Pinto.-

.

- Outro drama vigoroso lJuo Minas Gerais .. 1.496 Gerente dO' Instituto Behring. o
empolga e arrebaLa: H, G. do Sul ., .. .. .. 1.386 Sr. Henrique Mauricio ArgllSO PODER DA INOCENCIA -

.

Rio de Janeiro .. 658 ITe1"ente da Farmaco, o SI:. Gui'
com Bahia .. .. 636 lherme David Neuman.

Robert DOUGLAS, Alexis SMITH Paraná/.......,..... 336 São Chefes de Serviço os Srs.�
c o joveru awr: Pern:ilnbuco . . 302 Waldemar Hulle, Friederich Wi-
TED DONALDSON. S. Catarina ... ,. . '.; .... 205 (helm Schmitz, Jose.ph Wel'tuans
- Mais dois episodios do super' Goiás. .. . 201 �uiz Dutra,'Alfredo Pedro Kae-

"eriado: Ceará . .. . . 180 hler,' Dr. José Augusto Moraes
O MISTERIOSO MR.M Pará . .. .•... 1'69 Bittencourt, Al.berto Colero Ro'

com Paraiba .. . . . 147 d'riguez, Dr. Karl Robert Koch,
Dennis MOORE Esp. Santo .. . . . . 142 Rudi Mueller e Farmaceutico

11/12° Eps. Amazonas. . . 136 A.ry Mello Brandão H!Orta.
Pt'eços: M. Grosso . . . 118 O ano de 1950 ,está correndo
Cr$ 5,00 e 3,20. Maranhao .,..... . . 93 ainda mais promissor com o
"Imp. 14 anos". Alagoas ... .. . • . • 77 aumento da produção e O e.sti

- IiMPERIO - R. G. do Norte .. .,.. . 75 mulo dado pelos administrad;o-
( -

67 L'es Coronel' Frederico Trotta e
39 Dr. Ruy Archer da Silva';-- a to-
9 dos os empregados, criando um
6 ambiente de, franca coppera-
4 ção e camarad�gem.Chácar,,'

'ReeebelUo�o �1U��o���i� Magnífica a soirée ·dé aniversário
do

.

Coqueiros" Praia ,C'lub,e
De conformidade com o progra-, quanto ao valor artístico dos olTUC

ma elaborado, .a diretoria do Co- a compõe,
.

já pel<t apresentaçi'if
queiros Praia Clube r,ealizou, di;: dos números musicais, foi a "01'.
1° do C'orrente, � sOlree de aniver. questra de Bolso" vivamente aplau
sário de funrção daquele aristo. dida, sagrando-se UlUa das inelho
crático Clube, que hoje transcorre. res e mai: hrm organizadas Ol'ques

"
.

.Excusa,do dizer qu'!', como aS:ln tras de sàlãc ,,;ue possuímos,
\lODgf�, jterna- t�riores, foi uma festa que primou Regj,,;'�:1,i() §;;se acontecimenff1
-

I pela organhlação, pelo entusIasmo social, rel�óta�nos a diretoria dllClOna· �1" :�useus e, sobr'etudo, pela cordialidade rei. Coqueir JS _P"aia Clube, pela es

RIO, 4 (�' :' - O presidente da nante. Cada qual dos participan,. pltnrtiG:!_ re"tM oferecida a seus as.

Repúblin' :wtorizou'u indicação tes sentia_se como' se em sua pro sociados e, Le:n assim, à "Orque ..

feita ",. "retor do Museu Na- pria casa, oferecesse uma recepçi!.o �ra. de Bolsl)'�, por sua brilhantE' tJ

}{elas Artes par:l que a a amigos. promissora apresentação.
'·a elo 1l1f'srnr, d TIerrina! A.brilhantando os festejos, o Te)!

. y__ •

_

J'(1)rt'�eJjte o 1)0"80 país Rodolfo PeUená, que tew sído' in
.. . _ . . . . . . . .. .•

"c�,,' -:,,: ,. "

_

,:, : "., 'Jt' ;\íu·1 cansáv,el na realiza,ção de fest:ls üatü)iI -tfIJiieid..dl':ll "",j. Idlltlla.. ,

','; .cal da I
auer de cunho militar, quer civií 10 4. oJeG fmü;!Ino I

f-êz com que a magnifica ORQUES Ma., alo esqae:,:.. ,••.••ala,,,.
'IRA DE BOLSO, constituida .do ,resenu para o !MIii '"PmPOLR'J"
elementos de escol do 14° B.C. uma- c!lidel!'l'u�tn. ;lo CR!i:D! r4
aqui sediado, s,e exibisse pela pri !:1,UTlJO PRF.D i M�

rncirai vez. Pela sua exibição, ji:' .

.••• • 4 • �.

,
,

.•

Cine-Diário
HITZ

- ÁS 17 e 19% Iis .

,

- Um filme espetacular!
.z: Um drama que jamais

esquecido!
jJIULHER EXÓTiCA

Procedente de 'Tubarão, on.te
exerce o cargo de Frscal de Arruas
e Munições, está nesta capital o sr.

Juvenal Púrto, a quem cumpri
.nentamos e rlesejamos feliz estada

. /
»m nosso meio.

NAf',CTMK\'TOS
Lenita

Está em festas o la I' du sr, dr.
l\Iál'io Wcndbausen, digno Diretor
do Hospital "Nerêu Ramos", 1)01'
motivo do nascimento de súa :fL
.hi nba Lenita, ocorrido a 30

-

do
'llCS p. findo, na Mater-nidade "Dr.
{�arlos Corrêa".
Paralíens.

, OS'
., rOJ.JCOP Cj3'pO -liMÃO

• ABACAXI
.I.ARANJA

• MORANGO
• FRAMBOESA

((lrJà" cIJm 12enrlelDpes
de5 frulOJ d"trenlesl'j, 141JD
REEMBOLSO POSTAL
PAliA TODO PAIZ
Produtos sue "FRUTI

CAIXA POSTAL 1008
CURIT/8J - PA,'UINA'

Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20.
"LIV,RE" - Cr íanças maiores dr

5 anos poderão entrar na sessão
de 17 horas.

- ODEO�-
- Ás 19 %, horas

Nelly DARE::\', A�\'SELMO DUARTE,
Darcy CAZARRÉ, Linda BATISTA
Sarah i\OBHE e Vera NUNES

•
em

NÃO ME DIGAS ADEUS
com

Quitandinha SERENADERS
.

As -3 MARIAS
Festa no Rio ....
Festa no Paraiso.,.

(Estreito)
Não have.rá

10gl'áftca. .

ses'são Cinema'

Extrato de Frutas Vitamina ç
Hidratos de Carbono. etc.

.iu�lho da prestigiosa revista agríco
la brasileira "Chacal'as e Qutntais''-,
apresentando nas sua§ 134 paginas
ilustradas em preto e cores, inte
l'essantes e ute'is colaborações assi.
nadas por tecnicos de reconhecida
üompeL... :" , � 'lOssas cie�ias
agrOl1:"

Panelas de Pressão' ARNO
a Cr$ 5tO,00

Grelhadores Etétricos
a ,Cr$ 300,00

na 'Eletrolandia
Edf. Ipase - Terreo.Rua I\rcipreste - Paiva

cion

M:

llr

TINTAS PrlftA ,Ü:ii.'·l{G;oSliO
COTTOli�AR

serti

f'
<,

Cr$ t.750.00
o quanto custa uma enceradeira

ARNO
ELECTROLANDIA

Rua Arcipreste Pa�va�""- Edííícío Ipase -Ter;eo

Piauí '

.

Sergipe.. .. .
'

.

Ac're .

Guaporé ; ..

R. Branco .

•• , .0& .......... 4-
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�

�l� -

' �
� ���'+' I ' 4
.,�. ,> ��
t: ,'+'j

y �
+.� T A C '-.

'

..>"Eeorlt6rlo
'

• R••ld.nola �, -
.

� .

RQa TbadentH,_t'l. �:� • .,'. • �{t
FONE •• 1468 �:� ��'

Vende-se terreno j Transporte� Aértos Calarinenses, s.a� �
Vende-se um terreno medín- ..�� ..

..�.
'do .;.2x30 na Ponta do Leal ..�� 4gora; sob é! orientação técnica da Cruzeiro' do Sul ..�.
'(Estreito); sito á rua 15 de No, ..�.' ...�.
vembro. ..�� ESCA'LAS ..�.
Tratar com o cap. Paulo

..�. .

.: ' :. '

Samy na Fôrça Policial ou :. i AS" SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIR.1$: "'l·
nesta Redação. ,�:"+ Rio de Janeiro�Santos-Paranaguá-Curitba �t�
..... • ..•....... , �t"+,

'\

Floríanópolíe - Lajes e Porto Alegre. t �t"+
At

- �:� �(
. .' �nçao �:� ÀS _TERÇA�, QUINTAS E SfÍBADOS: / �:.

VENDE-S.E-"um lote de ter- �:"+," Porto Alegre-Lajes-FIQrianópofis- Curitiba ��
ra à Avenida Mauro Ramos, Paranaguá=.Santos e Rio de Janeiro. .,
próximo ao Largo General �. , .,+.•.
Ozorío. _Ver e tratar com o ..�� T' ·

t' duztd
� .�

sr, Manoel FiUza Lima, na .!� , " 'CI�l as· f'e lUZI" as' *!+.
Firma Fiúza Lima Irmãos & ....

M
.'

r.

I
� .

�:&..tt�: �:r�:n���l�:�heírO i e od�rnos
.

e possantes aViões·· DOIU as
. i .

[O.

s"a': 'I�'a':" "dO:e'" 'J'a"'0''t"a"r�" .�I' A : escala 'em Joinville, Itajaí é ,Joaçaba está dependendo" da :,l���

"

conclusão das obras do aeroporto local.
'

� ��Vende-se' uma finíssima sala �' r ,

..de jantar, em perfeito .estado �t� _ 'TRAFEGO MUTUO COM: í 1

�c�.{)�e����!t�� �r:�:s�f� i' .Ciuzeíro do' Sul-Rio �i�
:eS��������rta�:;��,iolO��UZ i l Savag�Porto Alegre .' ,.', ��

. . ,�t� , , Pluna-Móntevidéo -
.'

��.

,·v.�B��!v�·_ , . ',PAS�AGENS E CÃRGA : .. " . l
< ;:s�:�::n�al��t::�. 4e:a=8� ia� .� ', lorian-õpoUs ': ·�iuza Lima & Irmãos ' I

, �e visjtas. sala" de',jantál'; coOP........�. :;. Rua Conselheiro,Mafra, 35-TeIefone 1.565 ;t•
•iRha. 'alé'Pl ..4e maia: UIR -pequenó #_.l, r. " '. �.
quar� para' empc-egada e-amplal <t, Ag'e.An·c'l-a'

, I'DUZE'IRO DO SUL %
i�stalaç� ,_nitárias' e,o,. eanaU. �t"*;" . ,,'

' .. ��;'-'K " ':. "". �:..
. zação, de '... ·quente e·fria. -Ia- I :, Rua- João Pinto 12 - Telefone 1.500 � f. fôtm.çii�_ G�.rêneia "'iiest' folh. :. ;, JTAjA/;' .

.' ." '-',
.

- ,.,' ,.. " " �:,. . t

1

r

··�';/·;·:i�;:··;·d···�··;·�·,········ :��
i'A \�,IIOr ;S�.�:A�!;f-Rua Brclli'O',Loz�:'t9':'-,; ,,�J','

.

:;:
, ;, ea e-sa. .�.tl, [Jutrf!§ ,..�iàqçles_�>c.ri'fiJ �QS sub-agentes da Cruzeiró ao su ,._.4<�

�::��a������ gÓJ! '�tI��o� ��' .;", '."
,\ «ÓÓ>:

.:
-

�
��, �f;

Estréito, ,,-
'. .:�

,.'
, ',- <. ,!�" A

.

tratar na mesma
'

�,

.-.�: r. ,. ._ ••••••• lO,'" ...... 4 ;_•• '

•• -./ '. �:� ;- • ... .r
...

� �
. �

�t�' ,

,�
,

'. I:..�: ..�� � � ,;.. ,;., �..+;. ,... i+. i.. � �;. � +: " " " " " "..if._ � +:..! �.�•.+:� � � �,�, � �, �.� � � � � -.- � � � �.� � � � � � � �'+' � � � � � � � '+' •
� � � � � � � � �.� � � "" ....

4
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O ESTADO-Qua:rta-,feira, 5 de ��iho de 1950

I
Dr. (LAANO G�

GALLETTI
ADVOGADO

Crime e ebel
OODltltul;éio li. 8oo&.dad..

NATURALIZAÇÕES ,

'. 'I'itu�CMI o.olal'Gt6rlol,'

--c.!!�u'ôicação
'

Drs. W:lllc{emiro Cascaes,

"HObertoeLace}'da' - "MINISTERIO DA MARI'NHA União' Beneficena� dos Cbaul-
•. iA,dvogadllS Capl·tanià. dos Portos do Estado de Santa Catarina leurs de, Sfa� 'Ca'fariDa

Comunicam à seus clientes 'e ,

omi&,bs a '.rhudãIiça de s'eu éscritó:'
' .... Exerci�gITt: 1950�' ,

A,ssembléia' ,Geral ,Ordinad� .

rio dê' .advocaci'lt par� ã Rua "Fe'
. De ,Q.rdem do sr. Presidente �onvid{)"os .srs. associados para a As-.:.

.Il·pe b'c"'ml'dt nO .42"-1° andar.
De -acôrdo com o ofiCio' nO 0359 (CIRCULAR) 'da Direto- blé' G I O d'

.. '

r d' '7' 1930 h;:) li ria do En�ino Naval, datado de 14 de junho de 1 9_�0, faço sa-
sem la ,.era r mana a rea lzar,.;se ,la. as,' orasi::em Sba.

ber a quem interessar possa, que 'se acham abertas' as inscri- I)ede social à Praça 15, nr. 17, parca a �leiçãô/da l!ova. Diretoria.

ções para o CONCURSO DE ,··ADMISSAO AO ,QUADRO DE Florianópolis, {O de juIhQ de 1950.'

CONTADORES NAVAIS a se realizar em SETEMBRO do cor� Joaquim Ribeiro Borges
rente ano. 10 Secretário.

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

L'"IR'···A..
,i �,.TE'·,'·,-: "'.. ", .15,'"', (,L'U,B'E'

.'

Capitania, para mélhores' esclar�imentQs.
-

,

,

Capitania dos Portos do Estado de: Santa, Catarina, em
Florianópolis, 2�e1:o�u��oLf��;2to Ooutinho .' � Programa para' o ,mêl de Julho,,-.-,

Per'd'eu -e'
Escriturário da: classe G - Secretário. Dia 9 - Domingo - Festa infantil a caipira -:....,. Prêmio.

,
'

,
.... �� . aos mais bem caracterizados - Início às 15 'horas.

' .

A ,caderneta nO 1609 'ia, Oaixa A V I S O Dia 15 - Sábado - Soirée. �

l:conômica Federa:, '<; .1."and_o.
.., ,,' 'D�� 20 - Quinta feira - Boíte da Colina - Apre.sênt.a.!!-

\
'

,qUem la e'Jconh't"" ,;'"ai' ii .

AVISO a?s.mel!.s :"�,:t,)S e clientes que reabri meu. íTH" do Ü'" 'olOtãv�l pianista 7,Especi�lizado em músicas ue dón-

rua Silva Jardim n' .' ,,;idos. bmete pentarlO. a n..u, 'l enente Silveira, n. 29, sala l'
.

��+'" I.,., <' '-BqITE" - Ex-pianista do Cassino da Urca.
.

O consnltórlO esta. aparelh�do para atender todos :)g, ��)l", 29 - Sábado - Grande s@iree de aniversário da \:ir-
c.!S.18 = TEmP'··'"'.c, casos da clínica dentária.'

, 'guestra Juvenil. _

'

,

i'os.ue v.' &. c_ G�' , .�. n'l,� I, •
Ane;xo, um bem montado Loboratório de prõtese Den- "�útas: Reservas de mesas; tiara as BOITES: ReloJ'bana.�ender?

-

tá
l'

Nilo enoo",t;·" . .,," "i

'.
I l'l�! para confecção de dentaduras modernª,s e pontes Morltz, a Cr$ 30,00.

<'

',I.,,_
�

I
Entreg1..� ,;0 ':�"I agrIlicas.

\ .

.

A Diretoria avisa qu� não permiti�á o ingresso de p:'R ',-;
�, L. Al""" ',' , ARI MACHADO -

, sí",ranhas. ao qlaadro SOCIal. &rs. assoclados, cooperem r' 'c�,
Rua ";,o4,�� -';'" J Cirurgião Dintista. ;)oa frequência do seu Clube!.

.

1 •

{ ,

,.
•• .. ..

� : _. �,' •••• -<O •• '.' .. .. ••

M�guiDa de,
escrever'

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

Vende..se po,r preçó de ocasião
'Uma maqllina REMING'l'ON - car

,t>o grande. Tratar nesta redação.
. .. .. .. .. .. .. .. � ..

.e ••••••••••• ,"!.& ,� ••• oIl>

":' "�-
_ ...·f<�"""'*imm.__El·iU-ID3I! 'fi.·ji!S,"é'.��;��'7.":t�:������tw-....;;-w.'l'1I��, III·P!!�lfJ!!I;!i!l!lI'"'ElIb,IIl'Q!'Q����-W ..._ �

�

. Y:; "-t
..

-

�� ",.:_z_Jl�.·-
FClbl'l�;hÜ"l ," ..l",..u·; h.lIidd'!ol'P.1IQ! da.. afamada. 0(1:':'

!eogõ�
c

�1�'l·IN'rA· il RIVETi\Po.su. um IIl'álti-
.

tI� ;;lç,;;'�hr:,�)�,!:�. d. aci••mirc.� ,IIlOClda.' b'bú j

01):';;"'" ;.. '��'<�l\l:t\'J�, Qjlgodl•• , marina. ariamlnto.

.,
..

p'j,;I'�' ,,; '!\';ll'.Stlj.. que ,.a.b.
-

dl••tam.nt. da..
,':'�_"'': . :'" :nt�t"!,"l� \\a �.�dclo d.;�lh. fesu'.tIL ' ..ma

i,..

,.,):.(l;.'�j� fim ,gliJ�.i1.atl·.a" LClJ.�·, ., .' .'. 'i •

'. '. ,

...,9' . ""'$ 'ii!d&íklikM !PJSPVà3'P'Fa

'. \ '

lIa.iI,o,.. l.bft\'1n.,�
.. ,

", "li CAPI"rf1it.'" 1J!j'
?",fat.llHJ !1'.��'r' "'<�', -'

i

__EII"'II!!!!b�_••II;�_
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Q ESTAD-Quarta-feira. 5 de' Julho de 1950

Exclusivístc «RENNER»
. -'�

PRINelPj IS 4RTI00S Visão maior email perfeita
,qué a de um bom binóculç

R
'

C'" d alcança quem tem lól.ida
'

oupas- a G.a os
BODI )i�r��:tr::�� todo. o.

Feltras-Maquioas Rua D���:'';jt:I�;!6JCI s
de costuras

LOja REIIER

<�rU
.ORUZEIRO 00 !UL

Cirurgia dp Torax JlUJ- ._ ..-

F(rmado pela Facutldadé
..
Nacio-

f
..'.\.'�!"".·.�.•�,..

,I' G RA F 'A.".�... !.. ��l�d� Me�!-c.idna·H·Tisi?1ggt·NistaAe, ,/II .:
. -.

'Jt::'tw'gtao o· .oSpltl;C ereu
,

- ",,')'I1,OS. Curso de espedáltzação
, �[o S. N. T. Ex-interno e Ex
,u�sistente de Cirurgia do Prof.
i U90 Pi·nheiro Guimarães. (Rio).
i Cons.: Felipe Scd1midt,' 08

METODO I 'I Consultas, ldiaríamente,
M'odnao 8 Eltcio;Úf" das 15 às H; hor.as. .

IRes.: Rua Durvall\'Ielquiades,
��·j<·�'��.,,«:�grk, IllS 28 --- Chácara, do Espanha

:,':lu':'f)!' I
...

. ....

---

I ;::;_lJ;�;;.. Í,./!.•';; r:.� i�KitN�
�':::>.�,l ·-t'��tl·�1 '{'�';:';�.' Utr-!�jó,ijhtilO

'" '.;'.: ,<,;
., � -; L V E I I. .,.,. ,.

PARA OS MALES DO

o R EME'D 1·0 .;. QU E'

Crédito Mulúo Predial
Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es

tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios' que são hasea
dos nos resultados da extração da referida lotería não estão
sendo realizados.

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

J. MOREIRA & CIA..
CONCESSIONARIOS

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

IG.:'B. Cal�eira '�e An�ra�a

,Rua Tenente Sílveíra, _ 2,� �

-

Florianópolis.
.

:'SANGUENOL
contem excelentes elementos to
nicas: Fosforo, Çaldo, Vanadato

e Arseniato de Sodio, etc.

.,�....." .. �",i NOVA:"',.RE:S�NTAf"·O EM CIII)(AS ESTAMPIIDA"

(iC.b.N.'õ.'t\,�t.9 l.ABS. PRIMÁ ex.R 134.4.-RIO

;()1"q \�- .. �'

t.a.��J:· ':

COnl'" .

Dif)IOMI
(om�spl\1!1�'iif ;

(uií'lert;Jjl;i

"'11""

!"
11!Y .. ;� {
"

• .: ,'.J ,

fR/ ' "

,
.

\

Bom binóculo
Brande visão

5

Informações
J

(

uteí»
•

• mnnnp_&�.._...--_
I Borario das empro

I o ESTADO I sas .!�ias
• &edaçlo. OficíDU l I'U � ao OIft6Yae _ 1...- _

t Joio Pinto Do I 1 bor....

Diretor: RUBENS A. RAMeS Àuto.V� QaJaf - � - 11 -ru. ""
• Proprietário e Dir.-GereD.te � 8neQ_ - ....... _• 18 Jton& , ,

'1
SIDNEI NOCETI �pr�� - .cmI !I'natIÍ

Diretor de Redação:
-

A';�ViqIo ca ,....GUSTAVO NEVES. . _.• hora. .'

AUto-VJ..I.t;Io 'Oa� _ e.tta.
- • boru.

Representante:
•.-ar=:- .1Ial-BruU - ..........

A. S. LARA RApldo 8al.Bru11e1ra _ ./ofaTlle _
Rua Senador Dantas, 40 - I- ta horas.

andar Ripldo 8ul·Brullelra - Cul'tUM -
·6 horas.

TeL: 22--5924 - Rio (.� Janeiro . Á�ybiQloT&.�'_ l'trW ÜI>
RAUL CASAMAVOR 1ft - II borU.

Roa Felipe de Oliveira, 21 _ _ "iU:�� C&___ - �

ao aDdar' Allto-VIAc6o cat&l1B_ - 'ofa'tDI
- • boru.

Tel.: 2-8873 _ 810 Paulo Aut�V1ailAo CIltl.l'tMull ,_ 1'âIIrIII
ASSINATURAS - 6 horu.

N. Capital 7 =.uo 110� - ....... -

Ano ••••••••••••• Cr' 10,00 Ilm�_ G'!WIa - LecIM - ,•
• II� '.boru. ....

.

Semestri! •••••••• Cr' 45,00 . Ilx:pr..... Bra8Q__ - ...._ -
II !acrU.

.

Trimestre Cr' .,00 .hto-VIaoIo EtaJad _ � _ 11 ...
lUa ••.••..•••••• 1Cr, ',00 NlRiPldO Sul-BrUnelra '.'

_ JomYile-Nómero avulso .�' Cr' 0,60 IS' borJlS.
N. Interior ft,ipldo Bul·Brutle1nl - CuI'ttlbe -

\ , .hora.
Ano ••.••••••••• Cr' 100,00 A1JtO.J'IaçIoQU� _�Semeatre •.•••••• G.... 80,00 _ S hora..

.

Triin t C. éc 00 ·.Auto-Via4l6O � - J......es re r iJU',
_ • ho�.

NÓIIlero avulso •• Crt 0,80
• .A.utt>V1acAo � _ �

Antlncla. aedfan.te contrito. ,- :'��do�.Brutleln _ OUttlba _•• o�, mesmo olo ., horas.
.

.

_a.lica.dos, do serão Rápjdo Sul·Brull'!lra - JoID.a.-
.. ...., 13' hol'u. .

�dnohIdoa. hpr..o Nó� - � -

11
horu.·

& dIreeIo do " respon· �.� _ ...... _

I
aabiliA pelos concettoa 1.A=--'V1aoIo It&JU - ltaJIÍI .; 11 ...
emitido! DOS artig<Xt ru

.

---'---- � a-.a-- - .... .,........Ulauutlo
_ lG,110 borU. .'

.

Bodcmlrl& Sul Bru!l - Nrta �
___....:. --II. _.,:.......,....'"la._ -. barN.

:Ql1IN'iA� .

VI
-

A
'

a 411tO-'Ylqlo
.

Ca�, - ....

Gi aça�. 1
ere .

���� _ o.uae
. Horitio -:-.��""'O ..,QI�__ 1.t.mIe

Se(ltUldtJ-teWq c.
- • bor.. :. . -.-"."� »

'"'T.A.L- - 11... ...:. LaJ••-f.'"
"- AJ60.V� 0............ -.-�
-8�.- .

.A.legre AUio-V1aG'o � - �
N· t - 8.ao boru. "PANAIR - 9,25 _ or e Ilxlfl ..... ato Or'� _ LqwM _

VARIO - tO.1O -'NOlW f=-__ .:;..... _ . lIII
PANAIR - H,SS - Súl , • 7 1/2 bol'U. .

...._
OR.UDIR.O DO !UL - ti'" _.. � BrwIQu- - -_- -

II horu .

.tort,e __AUto-V1açlo 1t.aJaI - __ - II ....

. 'l'�fIfe' _

....
B.4pIdQ SUI-Biulletn - 1..... -

-TAL- - 8," - IoIaYlIl. - lS� SUI.Brullelra _ CIIIIU.. _
. CIlrlti.. - Para,aqú e�. SUl O-W'1Ada _ XaIMIeO_.
- s..to. • RI..

_ • bona.
PANAIR - Q,25 _ Norte,... &odmIArIa Ir�=� ..... AIIIN.. v4JURO 00 SUL - -

_ • borU.
toN Auto-V__ � - �

- '�boraa.
VARfO - IZ.30 - 8uJ ��VIa4:lo � - ,.....

PANAIR - U.a5 - Sul -

!::;:. CI.Ur1Il_ _�
()tuII'fq,.frira _ 41.10 borM.'

.

-TAL" - 11.01 - t..... Plrle ,:::-o 110� - r....-. -

.u... r.:uto-v� 1��- ltaJIS - 1I�'"

PANAIR - 9,25 - Norte �_ 81'1111quellM - awa- -

flRUZEIRO '00 � - U... - UJii: Sul.sn.tIeSQ .J�...u. :_
la� ..

Rtpldo Bul-Dru1lelra -- CUdUbe -

'::':'.&910 'J:��_.- �
- 5, boraa.
Ripido Sul·Bru1letra

lSt..�ti. '.'

AllPldo IJIl·Bru1lesra - CUJ:ltlba, ....

• hora. ",

._ I horlta.

Il.uto-V1a.elo Ca�
-. hora..
AÚto-Vla9&O � ..�_..
-lIh_

.

!:n.r",nO 110� _. � -

'1 ilOl'u. ..;;:;:_ __
� 8I'1IIq- - - ......�- -

I' bGrU. .'� (l\i'tW-

Autc-�1qIo ltajIIi - I:� .:_: U...

�� JIr1Jsq1l....... ,- ""� 9,1�.4<,.
� ?;11Ril borU.

..,

..•. 'l't,.IJI) GI6t1a _..
__ .. ;; .. ,. ,; ,....

.. P�i�� ',' .

Ji� lulI'U
DOMINGO

,' . .lr· lllul·Brlt81leira - 0, ..1'..

!I.I'

-,MAU·TEMPO
NÃO'SA11NUNCA

Se ricos querei. ficar '

De modl) t.cU elega)
F.zei boje unia inícrição
Credito Mutuo Predill
............ � . . .

TINTAS PARA. IMPRESSlO
C O T· T O.M A R

DR. FRANCISCO CAMA'U
NETO

Advogado
!:scri�órlo: Rua Felipe Sch1m1di
21 (sobrado) (Alto da casa "e.
Paraíso") .

Resideneia: Rua Alvaro de Car
valho, 36

DR.' I. LOBATO 'PILHO
r

Doenças do aparêlho Te.�piratórío
TUBERCULOSE

- "�r Grillvatall PU.:!l'!§,
. '" <I ,1u mdbot�=i' pelol i'me
.' rÍó 1,,;'.(;ÇO,, !'i6 na CASA;1MU
CEL.4J'JJtA, - RuaC. Ma{u.

.!"ne
VUIO - U.60 - ROIV
PANAIR - 14,$5 '-- Sul

•

()Kinta-f"'"
.

·"U.L- - 8," - 1.lanU.
CarItIh' - Fanaapi
- ".to. • ai•.

PANAm _ 9,25 _. N6Í'ie
PANAIR � 14,35 ..::.. Sul
VARIG - 12,80 - Sul '.
CRUZEmo Do SUL - tl.11 -

Seeta-ftltf'
-TAL" - 1S,Oe -:

Alegre
O!,UZEffiO 00 �F�

"'. "�:'"

\l4�
PANAIR _ 9,26 - N

VARIG - U,iO - :,

PANAIR - 14,35 _ ;_--,
8dbado

'i.� VA.LE �9 iT!I,.:; i
"Cl�m ll. A�T.;t:

·:::":(Ol1U30,
I:JeRlA 41. Ln' � i :;, 1

llWIiA
""TAL" - 8,1. -

Car.ltibr
•

->- � .........•�r ".

,P:y,; orOBil,i€,"I"-:
ALVIlS

....

_:!.t�4se, medJaJ'I;/' .. , ". '':'..

'. � e ""ncSa de !:., A ...<.'fA.MG - 12.30 -

iJRUZEIRO D<t�, ':"
f��
PANAIR _ 9,25 _ Nor"c
PANAfR - 14,35 - Sul
PANAIR - Ua5 - Sul

DoM_o
PANATR - 9.25 - Norte
Pl\l1ZBIRO DQ !UL' - U...6G

�"�� � .. ,, . ,. � .... .,

.

' ..1-·
',) r
".'J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4.-� 4.,••. �,1 �...... , o.· � ...... _ •• "., ...

... I
I

"

-�,_' ,.1

.t$,
,

"

"

OlrESTADO-Quarta-feira, 5. 'de Julho de 1950
r-

II N tas
.

tivas
I A questão da Coréia Ooeuilie organizouI .! O as �spor IvaS! .. bastidores d�,.cont"im,n" Por AI Neto O p,��i��J�} ra����i,r[ 11 quarta rodada - De conformidade ,com a labela de Jogos do
i tos que estão se desenrolando na selho de Seguranra· - e agora Henri Queui lle, radical sociaüsta,

I certorn.e
citadino �le futebol p_rofi:s�onal, jogar:5.o no próximo dOm��go I ?Oré�à existe uma ameaça direta dou palavras textuais do artigo 42

conseguiu formar o novo gabíue.,
as equipes do AVal e do Clube Atlético Guar-ani, vencedores do Atlético r a paz mundial. - "poderá I,evar a efei�o, por meio te. Do novo governo Irancês os.

r e do Bocaiuva, respectivamente. Os dois esquadrões prometem oferecer I .

Islo é d,ito_ em c�municado ofi- de forcas _a-ereas, �laYaIS ou terr�s- socialistas não fazem parte. Os co-

I
,', .

-

", . ,'CIaI
das Nações Umdas.' Lres a açao que julgar necessarra .

L f'
'

d há mu I'to
c
ex-Wll bom espetáculo ao público que domngo acorrera ao estádí., da"

N,
1 tó

.

S' ". G
' .

ImullIS
as oram,' e u c',

-'

um re a orio ao • eCI etarro e' para manter -ou. restabc�ecer "a paz cluidos de qualquer gabinete di.F. C. D., ávidr, de sensações. Estão ambos em boa forma e suas ulti.i.l ral - Sr: 'I'r igve Lie - a Comis e a segurança internacional .

iti t t'
.

ta-

I . rei IS a ou cen rrs c •

DIas vi í.ór ias os cre-denciam�a uma exibição convincente. s�o das Nações Unidas na Coréia O .mesmo aa-tígo acrescenta : _ ,

__ ,

O campeonato em númems - Damos abaixo o movimento do dIZ textuu lmcnte : "Tal situação poderá compreen- ••
- ..

t
'

UI'�O"crtame citadino de profissionais, após a realização da terceira roda' I A Conüssão deseja chamar a a der demonstrações, bloqueios e uOmpOSI or s' y
-': '1, • -'. . . , .

'

tenção do' Secretário Geral para a outras operações por parte das
q'oe faleceda : Jogos realizados +r: Guaram 5 x Bocaiuva 1, Aval 3 x Atlético O e .

d d d 't' -

-

"
-

.

-, .' '. 15'e1'1e a e ra SI uaçao, que eSL3 forças aéreas, navais ou terrestres
.

FIguel rensé' 5--"X Paula Ramos O. Colocação - 1° lugar: Guarani, Avai
i assuínindo o cara ter de uma guerra- dos Membros das Nações; Unidas". GENEBRA, 3 (V.A.) - Emile

e F'igueirense, sem póntp perdído: 2°. lugar: Bocaiuva, Atlético c; cm grande escala e que pode colocar Jacques Rosa de 3,5 anos de ida..
I . J!; claro que as nações livres, heci 1

.

L
.

I-'[lula Ramos, com 2 pontos perdidos. Artil-heiros - Jaime (Guaran.i),' em perigo a manutenção da paz e de, connecrc o compositor suiço,
-"� .,,- ,I

d di
. em face deste artigo, voltam.se

111o rreu ontem en{ sua residencia,Saul (Avai), Braulio '(Figueirense)' e Osrnan (Figueirense), com 2 - a segurança mun iais.
, I'

I .imedi.atamente para os Estados .

d d
tentos; Ibio, 'I'oinho, Moacir' (Guarení), Nizeta (Avaí) e Néde (Fi; .

Depois destel, relato.rdio
- e a pe, em consequencia . e uma que a .

. "

, dido dos Estac os Um os -'- o Con-, Unidos.

S
" Ihgueirense) , QO� tento. Arqueiros vazados t-; SanLiago CP. Ramcsj ," selho de Segurança das Nações Interpretando a opinião puhli- 'O e ve o �

-

D
. .

(B
I·

L' (AtI'l' ,1 f CB" ca noi-te-amei-icana e definindo as;), armam ocaiuva) 3, lUZ étíco) 3, l'ú'a ru ocaíuva) 2 e. Unidas í'êuniu-se imediatamente e
- I possíveis consequencias do ataque

querIsaías (Guarani). Juizes que funcionaram - Sergio Tomazini '2 vezes ordenou as 'tropas comunistas que, quetn.. ,-,

i comunista, o jornal "Th e New
"ra (Figueirense). Jtlizes -CJlJ,e funcionaram - 'Sergio 'I'omazini 2. vezes ; cessassem as hostilidades.
.,

I d
-

f t d York Herald 'I'ríbune" diz textu- Velhos portadores da descrença,
.' Lázaro Bartolomeu 1 vez. No certame de aspirantes a classifica ....ão Esta 01' em nao oi aca a a até

almente :'1 I moços, combalidos pelo esgotamen-
. .

° 1" G
.

A' P I
- , agora.

c a seguínte.: 1 ugar - uararn, vai e au a Ramos, sem pontos I A t
.

t d C" "Imediala e sabiamenLe, \Vas- to, moças indiferentes aos prazc-'-s .ropas commus as a orOla
perdidos; 2° lugar _ Bocaiuva, Atlético e F'igu8irens�, com 2 pontos do' Norte, qü-e no passado dia 2-4 hington levou ao caso ás Nações res da vida não desesperem! aOlU�

I Unidas.'
. - ..

bàtam estes males de fundo nervo-[lerdidos. - ele' junho se lanC'aram ao ataque
Rendas da Copa do Mundo - Os 1·6 Jog,os realizados em n'osso pa.is contra a CoréIa do Sul, continuam "Quanto aos passos $lue possam so usando o remédio de plantas iu-

se tornar necessarios a se.gLlir, tu. digenas "Gotas Mendeli�', cujo:
{m disputa da Gopa do ,�fundo rend,eram a apreciavel soma de ....

.

avançando.
.

.

Trigve Lie define a responsabi'
dl) depende dos acontecimentos ,e efeito extraordinário eslá assom_

f:j'$ 17.036.966,70. As maiores lanecadações -acusaram os jogos Bra,si] da distribuieã,o das forças 110 Pa. brando o mundo. Enérgicas e delidade peli)s acontecimentos com '

-x Iugoslávia (-Cr$ 4.619.682,0'0, record mundial), Brasil x México .. ',palavras claras. cifico.· "

,
' efe_j.to segtiro, sem c-antrla-in.dica·'

(Cr$ 2.565.020,00) e Inglaterra x Espanha (Cr$ 2.510.320�00), todas

I "O relalot'io que recebi da Comis. "Os Estados Unidos ,- prosse- ção, podendo ser usadas. até por

:1",0 colossal es-tádio do ,Maracanã, <no Rio 'de Janeiro. As rendas mais r-ão _ diz Lie _ assim como in. gue o jornal _ não pád,em fixar pessoas de idáde avancada as Ca-
l ' limites -arJ:)itrários ao que farão mosas "Gota�s Mendelinas", "A

fracas deram ,o� jogOS Chile x Estados Unidos (Cr$ 39.620,00), em 'I formações de outras fontes llã Co-
, ou não farão na Coréia. fonte da Juventude ",- adotadas n08

!Iecife; -Sulça x México (Cr$ 94.700,00), eu;' Pôrto AlegTe, e Uruguai l'éia, torna� evidente que as for.
ras da Corem do Norte empreen.

"Este pais precisa permanecer hospitais e receitadlfls diáriameu_
�" Bolivia (Cr'" 160.720,00), em Belo Horizonte. co a -o I' f t t t d m di os 'lus'"

deram acões de carater militar.' m . s ma s IVres par.a en ren ar

I
e por cen enas . e e c I -

Classifrcação e eliminadOs - Brasil, Espa,nha, Uruguai e Suécia qualquer situacão qüe possa SUl� t.res, é o espantalho da velhice, dI)"Estas ações - ·acrescenta o Se.
'ião os pais.es classificados ,para as finais da Copa do Mundo que ser-ãe cretario Geral da ONU _ são uma gir por lá, se la intervencão inter- !1sgotamento ,11.ervoso e da neuraste-

li d 6 t' .'

d d t ê t'd ":pal',se� -"l'olaroa-o 'dl'reta d'a resolllroa-o ,ado- nacional resulta insuficiente. 111a. Distribuidores Araujo F'reita�.1 ea �a. as ,em um s urno, Jog,an o ca a um r s par 1 as. '-"s o' \{ \{,

,eliminad,os são iOS- seguintes: Iugoslávia, Suica, Chile, México, Itália,' tada pela Assembléia GeraL.. as- "O.probl:ma apr,e�ent.a�o pela & Cia. Não encontra?as nas d!gs
Gim como uma violacão direta dos nua -agressao comulllsta, e dema- c farms. do local enVlem antecIpa.

IlIglaterra, Estados Unidos, Paraguai e Bolivia..
principios da Carta 'das Naçõe

siado grave, demasiado u�geutel: ruamente, Cê'$ 25,00 para o End. T�
10 Cong.resso dos, Crorâstas :...... Por iniciativa do_Departamento de Unidas. .

S

I
para que possa_ ser solucitll1ado legráfico "Mendelinas", Rio, que

Irr,prensa EsportiV'à. da Associação Brasileira de Imprensa, l'ealiz;ou-se "A atual situacão é seria e couso pOl'"meias medid:;ts ou pella timi. r remetemos. Não atendemos pelo re-

«ntem no Rio d� Janeiro ,o Primeir() Congresso Mundial
-

dos ,Cronistas 1.J�tui uma ameãça á paz interna dez. embolso.

Esportivos, ao qual cmpareceram as figuras mais expressivas da crô :.clOnal. 'I' •

.

,

«Considero -;-. conc-Iui Lie �-Q�le
o Conselho de Seguranca tem ()

dever ineludivel d'e tomar as me

didas necessariàs
.

para reStabele_
cer a paz naquela área".'
A resolucão da Assembléia Ge

ral a que-Lie se ,refere foi tomada
a 21 de outúbro de .1949.

-

nica ,e�ortiva mun(jial._
Novo rçec,orde mundial - De Nova Iorque informam qUe (I norte

a:·nericaU'o Bob Mathias suplantou <O recorde mundial de decatl'o c'om

com 7.900

Segund,o GroDlyko, foram os co

te"8nos do sul os" agressores. _.

LONDRES, 4 -(OE) _ A emis- Andrei Gromyko, disse que re

sara de" Moscou .transmitiu éstã guerra da Coréia foi .consequen
�drugada un; �omunicado, afir-l cia "de um ataque l\)rovGea�'iMjf::;t;,
mando que o assistente do Minis' premeditado pelos coreanos �

terio das Relacões Exteriores, ;8r. ridionais"'-

j:.0�2 pontos. O. record a�teri�r pertencia � GJ.eun Morris,
podtos, consegUIdo nas OhmpIadas de Berhm, em 1936.

, /

c, h-
-

d L'g B
"

') ',o, d das reconhec'em conw governo le-

ampan a a 1 a rasl eira e gal da Coréia 'o regi�le do presi-

H'·
.

M
-

1 I . I' I dente Rhee, estabeleCIdo em Seoul.

Igle!te enta contra o�a. coo Ismo. qU�O�sP����s:::::��e di��:i��nS:���
i ataques armados.

Entre as medidas tIne as Naoões
. Unidas podem tomar para deter

Ao sr. d'r. Aderbal Ramos da Silva, digq_o Governador do Estado, o avanço dos agressores comunis'
êirigiu o sr. Ernani Lopes, Presidente Honorário da Liga' Brasileira

I'
tas figura ,o emprego dia força.

de Higiene �ental, D, seguinte Je}.égrama: .

,
. Isto achava_se previsto, 110 arti-

"Rio, 26 - Tenho a honra ele solicitar 'Os bons ofícios de Via. Exa./ go 42 do' capitulo , VII da Carta

''o sentido da divulgação pela brilhante imprensa e emissoras cata. das Nacões Unidas.
. �'" •.. ,se falharem as . tentativas de

l'menses dos conselhos antI.�lcoohcos d.l(! Liga Brasileira de Higiene conciliacão· e as sa�oões economi-
Mental a.provados e recomendados pela "Comissão de ,Staude Pirblica da cas previstas no artigo 41, o COl); I.NI.NI.MI.IM NI.NI.�c��

f.Jâmara dos Deputados. F'or,am p�hÜcados 'no DilÚio do Copgresso Na

donal do dia 3 do corrente em discurso do deputado Miguel Couto

Tonico do coração

, Res.fritão· IDOS jorDa-is i.ngleses
LONDRES, 4 (U. P.) - O tamanho medio dos jornais britanicoSi

ficará reduZido a p:artir de segunda-feira. Os periódicos .dominicais .io_
Crerão na media um corte de 9 páginas. Os jornais mais caros, como o:

'l'imes" terão uma couta pouco maior de papel que os mais baratos e>
-

�

terão em dias de ,semana uma média {le seis páginas. Es,ta. semana, (l'

ministro do Comercio autorizou ·a importação de 37.500 toneladas de<
/'

papel ranadense, para o primeiro semestre de 1951.

o Presidente Honorario da Liga se dirige
ao GO-V,ernador do Estado

;�...............................•

/

DR.

J!'il<ho. Respeitosas sauda'çõés".
. .

.,....._......._-.....-_._._._.,,_"!'..�-_-�_-_-_-_._-_........_-.-_._-_-_-�._-.-.-_-'!-._-_-...._-.-.__-_.•-.-..J

A. b1il�1ASCENO DA SILVA
ADVOGADO' I

TO NICARDIUM AÇOES CíVEIS E COMERCIAIS

Praça 15 de' Novembro. 22 - Z· a."

(Edificio Pérola)

- ./
'

,

Rins, Asma, Fraqueza geral, Molestiãs agudas .perturbações
na circulação do sangue, Arteriosclernse, Disturbios na

pressão arterial, Cansl3.ç.o, Falta de ar, Inchaç0eo, Edemas,
Molestias dôs Rins, Reui'TI'1tismn. Nefrites.

'3: 1.S24 e 1.388

.

,jpolis - Santa Catarlaa

--���-··r-·""·-;·�.,F··_·_·_"_·····_·····_·····"-.·_·_·.-'":.·••_�_.•••._'_._.•'

1500 -foD·elada·§� de caroá para

••••••••••••oc ),.,�!S•••••••••••••••••••!I•••••O••••••

. . '

RIO, 4 (V. A.) Noticias procedentes de Re·
,cife. _informam que a Cooperativa Central dos Beneficiadores
çe Caroá fechou a primeira yenda desse produto com os Esta·
dos Unidos, num total de mil e quinhentos toneladas..Acha-se
bem encaminhada a colocação de outras grandes partidas pa-
ra o mesmo mercado.

'

,

/

Praça �;�J "

,rES DA SILVA
, 1'1fis.r -Centro Rio de Janeiro

.

í �-os Estados Un'idos Agentes: Com�rcio.& Trans-I
portes C. Ramos S. A.

_

Rua João Pinto, 9.-Caixa
,Postal, 220.-Flóflanópolis
Listribuidores ,Catlos Hoe
polia. S. A. Com.' e Ind.

Caixa Postal, 1 2
Flo.rianópolis I

••••••••••••••• � • ' .•••••••••••••• I --------�-

�:��R� ..

li1:'e�t��':S:�'::l�I::�s:�:�:�:;C��:I�B: 1',_pra-;:- " i']t?-resg� l"" idone�., comü�8ã!) para" o
rep�+ - Jknte �p.r/t r�_

f. I, ; •

PrOt;'- "'\"leo diario.
Os ir

..

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

/
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I

DI\A. WLADYfiLAWA WOLOWSKA MUSSl
e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clinica Geral-Partol

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE
SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra-
tamento.

_

COLPOSCOPIA - HISTERQ - SALPINGOGRAFIA +-.ME
TABOLISMO BASAL

RAD-IOTERAPIA
RAIOS X,

DR. ANJôNlO .ODFSrO' �J

A"de, a.n..e.te. ao H..,w'.e c.rt....

Dr., Lins Neves Dr. Polydoro E. S. Thilgo
-,......... d. Maternidade ••éIUe. •• .Wco • ..n.Ir.

Hospital de Carid". .. Rotpit.l de 'Caridade de l'Jo.
a.JNJCA. DE SENHORAS - Cl-, riaR6polill;' Aailtente à

'

RURGIA PART6S I
Maternidade

,,�.tico, controle •.e tratamento )Oeoç•• dOI órgãos internot, "N'
;!�do da gravidêa. Di.tar- eíalmente do .coração fi V.�OI
.;"itiOl d.a ad.oleseência e dli menQPlu- hl,euÇU da tíroide e demm tio.
... Perlubaçõe. menstruafs, .i1�". dulaa interna.
.....e3eI e tumores do aparelho ,eni- ,llialcil. cirurgia de le�ho.... _',W) remiaino.

,
Partos

f)peraç6ea do otero, OV,"OI, trom- <1SIOTERAPIA - ELECTROWU).
.'_, 'apeBdice, hérnia., varisel, eto. DIOGRAFIA - METABOLIS'MO
.:Ororlia plútica' do perineo (ru- BAeAL
)"....) !ORARlO DE CONSULTÂS: -
.f,SSISTENCIÁ AO PARTO E GPE- Diàriamente das 15 às 19 no-RAÇOES OBSTP;TRICAS ru.
:IJoeDçu glandlllaru, tiroide, od-
�popille, ete.)
_tMlfbiOl nenoto. - Eaterilldad.

">

,-- jlegimell.
eoalultório R. 'Joio Pinto. , - 'leI.
.....,
Rui-d. R. 7 de Setembro - adIt.

'.::tu e' Sou,. - Tel, 84fl.

Dr. A. S.ntle'.
(l'ónnado pela Paculdade Racto
Dal de Medicina da Universldade

'do 'Bru1l)
INdIco por' concurso da .IIIl1Bttn,
c1a a Psicopatas do DIstrito

pedéral
b-Interno de lIospltal PslqulA· ,

trico e ManlcODll0 J,.udlcl6.11o
da OapltaL..Pederal ,

b·lnterno da &1Ill\.a 08sa de 111·
serJ.córdla do Bto 4. Janeiro
OUHIOA �IOA - DOIINO.A8 '

NDV0$A.8
OonsultDr1o:· Ik11ffcl0 Am,lta

..to - 8ala L
&eIld8nc1a :

Avenida Rio Branco, 144
Dr.'Milton Simone Pereira T=o�!:" 11 nàr..

Clinictl Cirurgica
. Oonsultório - UH.

Reald6ncfa_ - l.IU.� lIot.eniú' ele Sénhoral!l

CIRURGIA'GERAL I Dr. MárioWendh.usen--
I 61IIIIIea.6Uca de adaltoe • lriutCt

,

._ Serviços dos Professores Bene� OoUultór1o - Rua Joio Pinto. ti
&tetO Montenegro e, Piragibe No- Telef. K; 169

I
�..alta d.u • li , .....gueira (São Paulo) ...... : ..eU,. 8eIIaICt ....

tloDtultaa: DaB U" 17 boru
__�_--Il'eId-.-I1I.;;;----,_BD Fernando Machado, 10 Dr. Paulo Fontes

abdoo i CIJII'Ida'
c..a.It6rio: Rua Vitor � ..

TII,efoQ: l.4.
"-Idq.__tij .. 10 '8, JI • tii 14 II
- .....hcJa: Ra ..�•. - TeIafGa6, 1'.6ie "

Dr. Newton 'd�Avil•.
-elnraia ceral ;_ Doença 4. e. ......

r.1 - ProCtoJo". ..I

I
em FJ:trieii��� M,�= _,_'.....

-

CollBultórlo: ru1 \'rtor Meirelea II.

• .:..... Telefone 1.307
Consultas: Ás 11,80 boras e 1 lar·
.. dali 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramo. )L'
• - Télefon� t.422.

D�. Guerreiro da Fons,cl
&peeialista

.'.leo - Efetivo do Hoepltal ti.
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operaçõel
Resillência: Felipe Schmidt, h

Te]efoI1e: -1.560
Consultas: Pela ,manhã no He8Dital
Á tarde: Rua Visconde de Ooro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

L Dr. M. S. 'Clvalcanti
,Cllaioa acla.l__ " ......

R1II SalduIIa Karl.... It
TeIef_ K. n.

CONSULTóRIO:

Cifra. do Balaaço II. '1'44
CAPITAL B RESERVAS CrI 80.100.GOfI,ao
Responsabildade•... ,.. ..•••• •.•..•• CrI 1.978.461.755,97
Receita _ .. ..•... . .•. _ •.••••• _ • • • • CrI 87.053,245,30
Ativo CrI '142.176.60�,8o
Sinistros pagol nOIl áltimo. t6 .001 •••• Ci't 18.G8'7.81fl,so
Responsabifldadee .... " ...• • •••••• _. Crt 7fl.7S1.oWt.108,2o

�;:;.E-:!:.ª�;':;';;.J BA��p!�::..
de civ'l's

Estão chamados a compare
cer á Base Aérea de Floria�c).
polis, para tratar de- assunto
de seu, ínterêsse- os cidadãos

..

IE C'1rO f11) A abaixo: Walmor Gomes Soares,

IJD [R{ O 1f 'U,
'.

� � Osvaldo João Silveira· Wi1go�
da Silva, Newton Innocenclo

OOMf?AN�lA 1i))1E�'!> v IRO;S COrNI1�
_ Chaves de So ..za, Luiz ManOel

� D'O TRABALHO
�

===- ACCIDENTES , , 7" ... '
' :2 Cardoso; todos da clas.:ê dEli

���. ,

....- $- -
•

1932· Claudio' Gomes Jardim e

-�'[i;i:�t�' __ PORTÓ AlEGIRE'�,<'" "I Jordelino Vicente. ambos' da
,J.._r(',l<VO --

•

-_,_

_ �,��, I classe de 1933. ,I
RUA VOLON ,'ÁRIOS DA PATRIA N." 6S , I.· ...�DAt;i "

,

.
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,

CIIIXA POSTAL. 6115 •

T�FO,NE
684(1 • TeLEGRAMAS, .PR01ECTORA·

I
FE1UD�S. P.EUMATISMO E

..

..
'

• P�ACAI SIFILITICAI

ADBneia 6er_�r parp 8t8.· 8inarl08' " EliXir' de Npuuei'ra
. Rua F,llge Schmldf. 22-'Soh.. "

O· M..dioacl!o CluziUClI' AO t/lQtam.llt'
Caixa Postal, 69, • Te' ·P',otec,tora" - FLORIAM POLIS dà .If!'�__

Radioterapia por ondas eurtas-Eletroeo.aru1açAo
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelbo.

Consultório � Rua Trajaud! nO t, 1° andar - Edifieio
� .

do Montepio.
Horário: Das' 11 às 12 horas - Dr. Mossi.

Das 1,5 ás i8 horas ..:.. Dra. Mussi.
ResídênMa _;_ Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

Roa Vitor Meireles II.' 1.
Fone manual 1.702

'

RESID:lNCIA:
A"enida Trompowstl n

Fone manual 711

lO,., 'Róldãd (0."50";
ClRmtGIA G�RAL - AI.TA CI·
_URGA - MOI,eSTIAS D. •..

..�ORAS .;;l:J!TfC .eII-
.... lia UJ::..dade de 810 P.ale,
#m.Joi��nte por ..'riot ._ de
�C!r-à.....:'" ,d�_ _ai!-�- c.rrIIi 11"'-
CinItsIa do eatÕmaao • ,y!u_*"!a'
rei, lllUttilla. dell.do • ".........�
df; rlDI, pró.tata'c-:.li.r&ip.' ....

.....not e trÕíiilii.� varfeocell. ....,.
ceie, ..,,1_ • II......

Cotínltaa: P"". , .. 5 1lor&I. I ru
reli" Sebmidt, 21 (altoI da cu.

Paralao}. Telef. 1.591
bai4hcia: Rua J!;ate't'ea JulIr. 111;

'relef. ]I. 764

"........ - - •• _- -- - •• _.::_ PT:. ... -- - _ .... - � --- - -.- -- - ---�-J�"L�-"",..

coMPANlDl --"AlfANÇÃWjjA'lIAfílA"-"
- --

Fundada em 1878 - Séde: BAHIA
lNc:aNDIOS E TRANSPOR'J'ES

'O 81hi8

Agora, SJm!
(

Pedidos com.Representaate
Para Santa Catarina,

.

J� DORIVAL S. LINO
Edifício IPASE - 2. andar

ICaixa Postal 260 '

Florianópolis - S. Catarina

NEGOCIO URGEN!I'E
Vende-se um Nash, modêlo

49, com 9.500 knometros-eom..

pletamente. equipado, por ".J

Cr$ 90.000,00. r' •

Tratar com Delambert, prin..
cipío da reta dos Barreiros .

Transporta. tegulara. curga, cCfêrto de

/ slo ',IlANCIS�O DO ,SUL para NOII 101.1
" Infol'magõ•• como.�ÀO.l\t.. .

.-1 rI" 6' J' - C.rloa HoepckeSI.A -CI- Teletone 1.212 ( Rnd. teles.

... o •..11 pOli '..J '

Cf T I t e 6 "·OJ°.r.M"'Cr2sio Fr.nei.co' do Sul � Carlo'J H-lepcke SIA - - e e OD ',Y.I" .. .. �I
. t

_,_'-..-_.

)

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
elA,WETZEL INDUSTRIA.L-JOINV íLL,� ('1ar;j

,TORAN A HoupA BRANQUI8SHvl}\
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Estacionado o front. na .Coréia.
TóQUIO, 2 (UP) - Ao começar hoje a segunda semu

na da guerra da Coréia, o Gal. Mac Arthur anunciou que

nav ios de. guerra norte-americanos, ingleses e austrafian'os

juntaram-se "nas águas da Coréia", inclusive um por ta

viões, formando: uma poderosa frota internacional. jn'
formou o' eomandante-em-chefa no Japão' que a incle

mência do tempo (tem chovido torrencialmente na Cor é

ia) dificultou �'S operaçâes navais e aéreas, no sábado.
Mac Arthur ordenou que os navios i e aviões pulverizem
os objetivos' militares dentro da própria Coréia do Nor

te, "afiliada á Russia", Anunciou ainda o comunicado G'

ficial que até agora domingo de madrugada, foram perdi-

dos doze aviões norte-americauos na Coréia. Informa-se,
ainda, que chegou a Taejon, na Coréia o primeiro contin,

gente de forças terrestres no rte-americánas, juntamente
com os correspondentes de imprensá, evaciados do an,

tcrior QG de Suwon. A ordem de evacuação dessa cidade

foi dada antes de sua rendição. O pessoal do QG e. os íor
nafistas partir'am apressadamente em. jipes, através (1:>'8

montanhas, na direção sul, debaix., de chuva torrencial,
sendo obrigados a abandonar documentos e artigos de a

bastecimen:to. Quanto á noticia de que as forças sulistas

haviam. sido" aniquiladas, carece de fundamento. Elas (;-

peram ("IU retir.ada, mas em boa ordem. Ao mesmo tempo,
f().!'Çãs norte americanas estão aos poucos seguindo rumo

ao norte, de maneira que a situação geral de todo o frons.

parece indeciso, Reforços nortecamertcanos são embarcados

a cada hora para a frente de combate.' Parece que o rio

Kun-baun, que corre de leste a oeste, como' o rio Han, é

agora a nova linha de defesa. Infor.moucse ainda, (que a

ilha japonesa de. Tsusima, a cinquenta quilometros da en

trada do porto de Pusan, no Estrejto de Coréia foi bom:
bardeada por um aparelho da Coréia do Norte; não exis-.
te aeródromo naquela ilha, de. maneira que as bombas
certamente �e destinaram/ao farol da ilha:

O serviço de etatistica do' Tri, JOINVILLE, 3 (Do Correspon-. continua. aguardando a resposta.
bunal Superior Eleitoral organi· dente) - Durante o mês de jU-l sovíétíca à' nota britânica, ex
sou o mapa do eleitorado 'de tod(! nho recem-ríndo vcrttícaram-se '

prímíndo a esperança de que '91

o, País, de aeôrdo com os dados re

I'
na Maternidade "Darci Vargas"

"
Rússia use sua influência junto>

cebi�os dos Tribunais Regionais 66 nascimentos. sendo 3'0 mení- á Coréia d'o Norte, para pôr rím-
Por esse trabalho vê-se que o Bra nas e 36 meninos, dfistriq,üidos á guerra. -.

sil já dispõe ?e um contingente do pelas três classes que constítu-
'

Disse ainda o porta-voz:
B.988.507 eleitores

..Segun�o os cal f em. o estabelecimento, da se- _1)' O Ministéri? .do .

Ext�rior
eulos daquele serviço, ate o ellr.er I guínte rorma: nao recebeu notícia atnda do'
raruent., das inscrições tercmo» l - la' classe 9, intermediaria 14 capitão Vívan Holt. represen
mais de nove milhões de votantes 1 e geraf'43. No mesmo mês foram Cante britânico em Beoul, que>

Escalou nes{;a. capital; de pas
I
milhas navegadas, distancia equí- uma vez que os Estados da Bahl-i I) recolhi(�as 82 parturientes, sendo preferiu Permanecer na capital'

sagem para o R� Grande, o rebo, valente a mais de uma volta com. Goiás e os Territórios aparecem !1(

II 10 na primeira classe, 25 na in- quando OS comunistas a toma ..

cador de alto-mar "Tridente". Esta pleta do globo terrestre. Il'ttadro com o contingente, de rle' termodíaría e 47, na geral. ram. ha três dias. (2) O minis..
unidade é componente de uma equí I muitas dessas unidades, f'atalmen- zembro do ano passado, aguardan O quadro demonstrativo abat- tro de Estado, sr- Kcnrieth Youn

pe de ires rebocadores Idcnl.icus te se perderiam, caso não fossem] do-se para' breve o resultados dao
'

xo. referente aos registros d03 ger, que está á testa do minístá

qu� cqD!8l.ituem o serv:co de so i prorita e �fiCie?te�'enLe: soeoi-rí, novas qualífieações nessas circuns � anos de 1947 a 1950 (p,rimeir(1 rio durante a convalescença d,e"
corro no mar que a nossa Marrnha rias, E as índenizações pagas pelas crições.

- I
semestre), fornece uma idéia do Bevin. permanecerá em Lon-.

de Guerra mantem com base.:; em
I
companhias por esses salvamentos, iÉ o seguinte o quadro de elei aumento dO movimento na Ma dres no fim de semana para

Natal, Rio. de Janeir-o e l� io Graa I }á cotxiram de muito, a quantia
tores por Estados: Alnazonas -

I t=rntdsde "Darcy Vargas ", d manter-se a par dos aconteci.'
de. O naVIO desloca }&O toneladas, rííspendída pelo govêrno na com-

61.128. Pará - 224.56�. Maranhão que constitui fato digno de men- mentes. 3} A Inglaterra não-
possue propulsão Diesel cletnra pra dos três rebocadores.

- 197.908. Piaui - 176.407 ..Geani ção: I recebeu nenhum oferecimcntú\
e tem uma p'otencia de 1800 cava. I ..... ;:. � ;:, � .. � r- .. � -

-. I,'" ;: '.•,

- 468.616. Rio Grande do Nort.o.l INTERNADOS E NASCIDOS d:e parte de pequenos-membros,
los. O-"Tridente" é comandado pelo! I - 170,093. Paraíba - 261A80 Ano de. 1947 abril (inicio) à do Conselho de Segurança.ipara

'.4,1?enh,oE ea�itão de Corveta Lni,� I '

,

Pernambuco .--:
420.398. Alag-o�� jun�o -:- 60 - 54. llled!arem �o conf�i�o coreano-

Crís.fovairt de Barros Falcão e' Falb"eu O al'mlrante -:-
103.465. Sergipe -:-- ..

102.994. Ha I Prtmcíro sernestre de 1949 - conrorme fora noticiado. pela:.

possue guarnição de 5 oJJciai'i o
I

• �U lua - 5.8.77.636. ESP.lIIto Santo. � 318 -:- 251. imprensa, e, conseq�e�temente:
42 praças. E' dotado <le si3telll<l I Vieira' do Melo 1�1.656. RIO de JaneIro - 47'9:.�291 PrImeiro semcstr de 1949 ref'ervava seu comentarlO.,

de Co t I d A· C'' i C Bao Paulo -.
1.697.865. Parana � 493 - 392

. n ro e vanas e 'OInJJatc, .' �. r: 1 \
.

ao Incendio muito eficientes in I mo, 4 (V.A.) - No HospiLal 2�6.177. Santa Catarma - 30-1.�6� I Primeiro semestre de 1950

"lu 'Vo h- d'
Central da Marinha faleceu ontem R.IO Grande do Sul - 830.919. �[I . 582 - 443 ,�1'rSelm'

,e

e U1l1f tcan alO al�u�dque o almirante Américo Vieira de nas Gerais - 1.550.774.. Goias -I LONDR�'S, 3 (OA.) - Um
I''" ssa or e co uoa IqUl a l\ .

'

, .
.

• ,

d
-

d. d'
Melo. ° extll1'to, que 101 chefe do 141.495. Mato Grosso - 1)8.097 DIS porta-voz do Ministério do Ex

grau e pressno e a gr�n e IS
'

,

.

• . I
.

tã
. 'Estado Major da Armada. duran- tnto Federal - 685,8F· T€'.1'1'1to terior britânico declarou que a InCla. . dA' O 'r

.. . di·
F

.

f" 'd
.

E d .'
te 'a última guerra mundial, foi dL no ocre -, 7. 60. erntorlO (; !nglaterra não recebeu ainda,

, OJ cons IUl o nos sta os Um A
'

4625 T 't" d R'
.

dos em 1945 e incorporado à nosso: retor da ESQQla -:\'aval e tal11bem, mapa -
. . err,. ?r.IO o 10, nenhum pedido dos EBtados

Marinha em 1947.
suib-chefe da Casa Militar do pre" Bra�co - 1.983. Terl'lto�lo, do Gua

I Unidos para emprêgo d'e fôrças

'G's'a 'd d 't f··.t
sidente 'Vashing'lon Luis, -lendo pore. - 3.428.

I
áe terra na guerra /da Coréia

-"'" Ulll a e, mUI o e lClen e �J3. .

'

setIs S"'"
.

o" t
exermdo outras Importantes cO-' Acrescentou que a Ingla'terrft

,

<OL VIÇ S, Ja pres ou enorme. . - Sempre protege0 O-auxilio à naveg-acão, entre os; mlssoes. '.
quais se d'estacam os trabalhos I C t· á d· Operá ri-ode socorro e salvamento do,s C�l'. on IUDar como I·

.

gueiros ingleses Caduc-ens,

Lean-, t. dUodrus e Charllon Monarck; dos mel' refOr a nesco CIDADE DO VATICANO, 4 (U.
c'untes argentinos FraliWis�o FLO .... '[;'l\T'.ÇA, ITALIA, 4 (USIS) p.) -.0 Papa Pio XII disse qUE

I J.I<J."�'
I WASHINGTON, 4 (USIS) - A Junta de Diretores elo Instituto de'

Rocc'6 e Bariloche; do cargueiro _ ° dr. Torres Bodet, do Méxi. a greJa sempre protegeu o ope
bolandês �-\visleJs.tad, do paquete co' continuará como Diretor rário e que para "chegar-se a es' l\ssuntos Inter-Americanos vo� a favor da continuar:ão de 2'( 111'0-

nacional Hanagé e da h.arca Avia.
I

Geral da Organização Educado- ta cor:Clusão hasta ler-Se as de g'ramas de deseiwolvimento, em cooperacão com 16 rt>publicas ,ame

dora : naL Cientifica e Cultural das clara�oes Co documentos do� .p� J l'icanas. O ,"oto de aprovação, conLudo, aguarda ainda Ullla I'('"olnci'io>
Para' que se tenha idéia da Nações Unidas (Unesco) aten- pas sobre Os /problemas SOCIaIS

" C 0" '

, .

° S nto pad' f
A

t d I 1.10 onolesso.
importancia c qualidade desse ser- dendo, assim; ao pedido unnni- _a Ie ez es as . ec a-

vico, é mister considerar-se que,:me das delegações que partici. l'açoes,. faland!o perante.3 mi}

O Rebocador Triden.te, que nos pam da QUinta Conferêm:ia Ge' empr��ados d,a, CompanhIa -d€.

visitou, já conta mais de 27.000' ralo
. EletncIdade d;e Roma, Os quai" Iforam .reoebidos na sala dai;

U E E3
bênçãos. Afirmou o Papa qU(

. essas declarações e documentos I•

E·· f'constítuem uma poderosa e

Associação dos ,cotei,os de Florianópolis eficaz contribuição à defesa dos \
A A. E. F. convida os seus ossociados, e a todas as pessoas operários ".

que se interessam pelo ESCOTISMO, para a sessão coniunta ------------
da Diretoria e conselho de Chefes que será realizada, hoje, às TINTAS PARA IMPRESSÃO
20. 00 horas, no salão paroquial da Catedral. C O T TOM A R

nORIA�OPOUS �5 de Ju!ho de 1950

Em Florianópolis um rehocader
de salvamento 'da 'Marinha

AGRADE·CIMENTO
João Eugênio Uriárte e Luiz Oscar de Carvalho e famílias

hipotecam, por meio dêste, seus agradecimentos a todos quan:
tos, por motivo da enfermidade e falecimento de seu inesque
cível_ filho, irmão, neto e sobrinho RICARDO, lhes demonstra·
ram integral solidariedade e interêsse, partilhando daqueles
indescritíveis momentos de angústia. Neste agradecimento sa,
1ientam os srs. médicos, as reverendíssimas Irmãs e enfermei
ros da Casa de Saúde São Sebastião, pela inexcedível dedica
ção para com o pequenino enfêrmo. Aos drs. Oswaldo Rodri
g�es Cabral e Djalma Moellmann a nossa imorredoira grati·
'dao pe�a desvelada preocupação de médicos e de amigos.

o eleitorado
brasileiro

/

Estatísticas " animadoras do movi-
- ,

mento na Maternidade de' Jolnvlle

Terremo lo na'
Colômbia

----_____

f

Suc-fruft' l'o complemento aHmen- �
tar por excelencia. Ex- �n;ato de frutas,vitamina C

. �Hidratos d-e carbono. [

BOGOTA 4' (U. P.») - Forte
terremoto foi sentido durante
dois segundios na ca.pital colam.
biana, causando intenso pani.
� POPUlação saiu para ali

ruas. gritando; mas ao que pa
l'ece não houve vitimas nem
mesmo danos.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOE�,
COCEIRAS,
FRIEIRAS

l
'

ESPINHAS, ETC.'

)0 InstitutO de Assuntos Inter
Americanos e a ftmerica latina

O discurso com o qual o ilustre sr. Irineu Bornhausen

requentou sua Gandidatura ao cargo de Governador <lO'
Estado,.não lhe justificam os títulos de aproveitamento e

a fama de aplicacão na secola da vida.
É mais sabatina sofrível de uma disciplina literária

do que planificação de um espírito realista. Pedagogica:
mente, o sr. Borhausen é um aluno que, para acesso ao

fim do curso, deve, ainda repetir o ano. Demagogicamen
te, a sua prova terá impressionado uma assistência que (t

aplaudiria p,e qualquer jeito.
As bancas examinadoras, nesses concursos, são terri

v:elment1e seVE!ras. Não há engazopá-las, com pala.rras
cantantes e sonhos generosos, dêsses que todos gostaría-

. mos sonhar., Elas querem conteúdo. E exigem que os exa

minandos, pelo menos, saibam os limites do que honesta:
mente possam oferecer. Promessa interesseira, de pl'omi
tente que tudú dá, tudo sabe e tudo resolve, não enche'
urna.

Por sÔbre isso lateja, em nós todos, a ligeira descon-
,

fiança de que Santa Catarina sozinha não pode salvar 0"

Brasil.

----------------------------------------------------------------�------------------------------_
..
------------------
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