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(UDO DEEKE não é um homem eminentemente partidário, pôs,' sé'ia;:�,�prr�Jigi�nário
80SS0. Um dos motivos por que o escelliemes foi este: para que,�,"�lt�t M��s.,e, no
Govêrno do Estado, sobrepujar-se a si mesmo e ao s�u ,próprio partidõ, p,�-t:� se� o Go
vernador de Iodos os Catarinenses».-PiPlavras do Vice-Presidente da 'República dr•.

-

Ramos.
----_ -

._ ,

o lUIS ANTIGO DURIO Dl!_SANTA CATARINA

!lHp1.UrJc • D. Gere.te. 8mNEI NOCETI·- DIretor Dr. RUBENS DE ARRUDA ,BA)(08

o DOVO Secretário do Quer mediar
Interior e Justí�a DO conllifo
É com viva e natural satisfação LONDRES, 5 (O E.) - O Mi.·

que registramos a escolha do nos- nisterio das Relações Exteriores,
so prezado cornpanheiro

.

de traba- informou que a Indía se apressn
lho, jornalisla Gustavo Neves, para tou aos 1Eistados Unid'os e á Rus

ocupar a pasta do Interior e Justl- sía como mediadora no conflito
ça, Educação eó Saúde. tia Coréia. Segundo o informan

te, os bons oficios i'1lQiartos to
rum orereeídos por íntermedío
dos el?baixadores do país em
'Washington e Moscou. ;Ignoram
se OS termos da proposta de
mediação.florlan6polls-· Qumta-feira, 6 de Julho de 19.50Ano XXXVI I 10.8;0

Concessão de auxilios 'às ferrOvias �ribuDa_l Supe-
._
'.. '

- .'

I rlor Eleitoral'
que quelmen) carvao naclona

l{IO, 5 (V,A-) - O Tribunal
Superior Eleitoral em sua sessão
extraordínaría ante,ontem rea

lizada, esclareceu varias consul
tas declarando qus podem can-t.

didatar,se aos cargos de deputa
dos estaduais os irmãos de se

cretaríos de Estado e do Procu
rador da Justiça �leitoral, bem
como os prefeitos que exercerem O ato do sr. Governador do Esta,

cargos em outros municípios de do foi recebido com aplausos ge-

E, entre- os telegramas lidos, on(�e foram ,desmembrad.os. rais, já pela distinção que confere

íigura ,c,5te do governador Valter O presidente do Tribunal Re- ao mais graduado functonárIo da'

Jubim : gíonal do Distrito Federal co· quela mesma Secretaria d'EsLado,
"Congratulo-me com O ilustre municou-ge com o presidente do. já por que recái em figura proemi

representante pelo seu projeto de TSE sobre o cancelamento de nente do nosso meio cultural.
lei de auxilio ás ferrovias cons- mais 15.000 títulos eleitorais Nomeado ontem, o novo titular
sumidor-as de carvão nacional, a, existentes em varias círcunsert- assumiu o elevado cargo em ségu i- /' Seis graus abaixo de,
presentando à Oamara Federal ções desta capital e que não

-

fo- 4í1 à 'a;sinatura do ato, recebendo
.

zero no P2 raná
Sua aprovação imediata beneí'ía- ram. ,pro,:urad?s. Trata-se -da rumprimento� ?o.s pres�nt:s � :?e PORT� .(U p, __

ria, sohr-emodo, a Viação Férrea quelífícação f,eIta nos anos

de� .tOdOS
os-funcionár-ios da Secr elalla,,.,, t d

.

I d
. )f .

. . .

.

d c' tari d'E t d d Go "Jm O o O su o. pa1s O noproporcionando ainda maior incre- 1945 e 1947 e que VIra rebaixar 'e i:'>ecre arros i,S a o e o -,

é
. t- N d d dmente á

índustria extrativa do o numero de eleitores do Distri- 'vernador Aderbal Ramos da Silva. III e�so'f at
ma �uga �

e

0pin-!lOSSO carvão, também explorado to Federal. Os que trabalham no "EslJldo", temI cal� ?r e gea a �es adca.
-

,
-

., - ta e em diVersas regloes o mo
,\, pcl9, 'Estaelo. Estou certo que nos- -

, .,-reJubllados Ç0111 (I. honrosa mves-
teri f d 1 l'o'

.

�
.

d"
.

, , . cnor orman 0 -espesso ençosa bancada com assento na Cama- rel'leD5� O I
tidura do quer-ido companheiro nes-, I' A' tur' tod". ,",U, se allo setor administrativo pedem- ne ge o. tempera ura em o

ra (los Depu�ados !presJigiará a
, _. .', o l{io Grande do Sul desceu va'feliz inicíal.iva do Ilustre deputa numero um lhe acolha de todos o mais af'etuo-

.

baí d N t'
1

� nos grau a aixo .e zero. 01'cio. Atenciosas saudações".' 80 a rraço. ,

d P
.

IRIO, 5 (O. E'.) - O presiden eras o arana reve am que OLeu também o deputado Roge- t· 1 t bé "

t Nte da Republíca foi o, reosnséa- N iUI 'd no a i am em e ln enSO, a
fio ,iieil'a telegramas do sr. Ba OVO gOlero or Odo numero um, tendo preenchi- .' Cidade de Castro foi registradaLista Pereira, secretario da Viação

A t 6 b
.

se procedeu, 'então, á leitura de e Obras Publicas desse Estado e
do de proprjo punho sua ficha Territor·lo do cre �et����ra ura de graus a alXG

varios tel-egl'amas que recebeu o do presidente do Departamento
relativa ao Censo de 1950, a Iqual lhe· foi entreg_ne em mão RIO 5 (V.A.) _:_ O presidente da ------------nio Grande do Sul € Santa Cata' Autonomo d'e Carvão mineral, tam- C h

-

d 127pelo preSidente do IBGE, em- Republica assinou decreto cOTlce_ a.o ao e,rina, .de a.poio ao projet,o de sua

I' b. em do Rio Grande do Sul, todos' é P
.

baixador José Carlos de Mace- dendo exoneração ao sr. Jos UlO-autona. dIspondo sobre a CO!1ces- de apoio á sua iniciativa. -,- tdo Soares· mard Santos do cargo de governa_ mi Ime ros$_ _!Iiülniil.�ü�� ' ......1"": I i!'" .

f

dor do Terri todo Federal do Acre..

S
·

d S d d RIO, 5 (V.A.) - O ;presiden·
T ..

t ervl"o' e au 8 a Para o referido cargo será nomeado

urls as norte-americanos gastarão ". o sr, Raimundo Pinheiro Filho. �:r�aoR:�!:C�e ���;:s d�ni:�
C d' 800 ·Ib- d di' AeronuotJca , 13 5 b· d rambaia, ond'e foi recebido p:eloserca e mi oes 6 . o ares ,- RIO, 5 (O· E·) - Adquiridos • a 8110 e zero minisltros das pastas mHitares"

WASHINGTON, 5 (USIS) - Se- Sawyer, discutindo o assunto, di�- pe�a Comissão de Aeronaudca PALMAS, Paraná, 5 (V. A·) Naquele campo o chefe do gover-
gundo previsões do Departamento se que o turismo, alem de aproxi- Bl'asifeira nos EE. UU., foram -Na madrugada de d!omingo â 110 assistiu: á uma demonstraçãOd-e Comercio, os turistas "norte- mar os povos, contribui p�ra a e' c;mbarcidos, ante'ontem, em

.

temperatura baixou_ nesta cida- I d,e tiro com um canhão de 127-
'americanos gastarão cerca de 800 conomia mundial, reduzindo, ao aVIa0 cargueiro, dois pulmões à.e para treze graus e meio cen- mm, produzido pela fabrica de
milhões de dólares, este ano, em m,esmo temp'o, a escassez de dóla_ de aço para o uso do Serviço de tigrado's 'abaixo de zero. E�a artilharia da Marinha.
todo () mundo. res que atualmente aflige 111U:ita� Saude do Millisterio dIa Aero-, temperatura manteve-se. até. oi' Essa dem'<>ristração foi intei.
O Secretario de Comercio,. sr. nações�

_ nautica do Brasil. to horas da manhã. ramente satisfatoria·

Apoio ao -projeto do deu. RogeriO Vieira
RIO, 5 (OE)- Em rápida sessão, I suo de auxílios ás ferrovias da

ontem, o Presidente da Câmara adruinísu-ação publica OU privada,
concedeu a palavra ao deputado que queimem carvão nacional.
Rogerio Vieira para uma comuní-
cação e (J representante catarlneu; AS FERROVIAS E O CARVÁO

NACIONMJ

Estados. Unidos e Brasil ,�evel compreender bem· os interêsses
recíprocos nesta hora cruciante para a humanidade

\ -

Impo�taDte discurso' s,enador �catarinense Ivo d'Aquinodo
RIO, 4 (V.A.) - o Senado realizou rapida sessão, on_

tem, sob a· presidellcia cio sr. Melo Viana.
.

-

,O líder da maioria Ivo Aquino DCUPOU a tribuna pa-
ra justificai.' um requerimento p'ura inserção nos anais dlo
di.scurso proferido pelo sr. ministro Raúl Fernandes,
('Iuando da ina-uS'lu'ação do sel'viço ex,presso Ea Pan

. American Airway.s. O orador diss,e que naquele dis-
curso, o titular da �:l.Sta das Relações Exteriores teve
oportunidade de, em rapida mas incisivo disourso, acen

tuar as condi"ões de n0S!' '3 relações de ã-mizade para com

a America do J'T"r1,' ,_ , ••melo à grande nação, majs uma

Vez, a homenagem de que é merecedora pelo seu re_
levo fr conccÍ'to no continenLe americano.

Ao mesmo tempo o ministro Raul Fernandes procu'
rOu deixar bem claro que 'as nossas relações com os Esta
dos Unidos, nesta hora cruciante para a Humanidade, de
v.em ser encaradas de modo que as duas nações compreen
dam bem os interesses r.éciprocos, não só no plano po
lítico como no pIano ecollomico: Acentuou o orador que
o discurso do ministro das Relações Exteriores é perfeito
e, embora tivesse solicitado a inserção no anais, não se

furtava a' ler alguns tópicos. Ressaltou, em seguida, a fo.r

ma elevada Ctlm que o ministro expôs o pensamentto bra

sileiro relafjya�eThte à ,sua poIític,a. no continente 2.meri_

dos elementos primordiais dtl existencia da 'poUlica da'

boa vizinhança, é o principio da reciprocidade.
Em seguida, o 8rador passou a analis!{r a campaúhà

Illllvida nos Estados Unidos - pelo senador Gillete e com

respeito à nossa ,produção. de café. Recordou que o De.

})al'tamento de Estiado norte-amel'icano já se havia pro�.
nunciado contra aquela campanha de des�rédito da l10S·

s'a produção, agüra, na:quele almoço de sábado o seJladoll
Johnson, ao res,ponder ao ministro Raul Fernandes, úoa.·
cordára que o inquerito nã-o era enclossdo pelo Senado,

Fin.a!iZ0U, Q orador, solicitando,'mais uma vez, n in_

Tomnltovermelbo DO
Cine '�etro D�oiista

S. Pl>"l!LO, 5. (V. A.). - Ele-
montos comunistas . provocaram
um tumulto no Oine Metro local, II

exemplo do acontecido no Rio de
Janeiro. Ao findar a sessão das 13.
horas, alguns indivíduos começa...
ram a protestar contra o filme em:

exibição "-O' Traidor", cujo enre

do é de fundo antísovléfico, lan«

çando, em seguida, meia dúzia de
homhinhas e, logo após, uma por
ção de "ovos" carregados de áci
do sulfúrico.

Inteoso frio em todo
o sul do país

! ! ... L..

cano-,e niio exclui de modo algum o nosso intuito de dei' s-ereão nos anais daquele di.scHrso. O reqnel'imenLo' foL
xarmos, mais uma vez, nitida:mente e-sclarecidos que um a'l)l'ovado pelo plénario.

(

\.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No própria saúde,
,consagrado:

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

I REGULADOR XAVIER - o remédio de confiança da mulher

interesse do sua

exqo o remédio

AtO$ Olieiate
Decretos de 30 de junho de UlSI

O GOVERNADOR RESOLVE
por trinta dias, com vencimento integral,
e a contar de 17 de, junho corrente.

ele Nova Estrêla, munlcipio de Concór,

dia).
'A Pedro Ferronato, da função de PrQ
ressor, referência III (Escola mista de

Sede suruví, municipio ele Concórd!a).
A Zoraide Figueira, da função dePro

fessor diarista (Grupo Escolar "Vitor

Konder", de São Francisco do Sul).
A- Luiza Haeder, da função de Prófes

.

SOl' diarista (Escola mista de Oüatambú,
município ele Chapecó).
à professora Luiza Haeder, da função

de Auxiliar de Inspeção do distrito de

Guatambú, município de Chapecó.
Retificar:

Para Inah Brennaisen de Oliveira e

não Bhenargen Ollveira o nome do

Professor extranumerário-diarista admi
tido pela portaria n. 1.393, de 24 de

março de 1950 (Grupo Escolãr "Almiran

te Boíteux", de Araquarf) .

,

Tornar sem efeito:
A .portaría n. 639, de 10 de março de

1950, que admíttu Alaíde Constantino pa-
'ra exercer a função de Professor díarts,

ta na Escola mista de Sertão de Laran-

[erras, distrito ele' Pescaria Brava, muni
cípio de Laguna.
A por-tarra n. 422, de 18 de março de

1950, que adrnítíu Vera Linelner para

ex-ercer, na qualidade ele extranumerário

diarista, a função de Professor na Escola
mista de Vila Nova, elistrito do Rio Ne

grinho, município de São Bento do Su1.

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR

LIRA TENIS CLUBE
Programa para o mês de. Julho

Dia 9 - 'Domingo _:_ Festa infantil a caipira - Prêmios,
aos mais bem caracterizados - Início às 15 horas.

Dia 15 - 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 de 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"

estranhas ao quadro social. &rs. associados, cooperem para a
boa frequência do seu Clube!.

Conceder exoneração: Licenciar, "ex-offjclo", em prorro-
A Erena Pellens, do C31�go de Escre- gução':

vente Juramentado da Escrrvania do Ci- Mário Gonçalves, ocupante do cargo da

vel e Comércio e 2? Tabelionato,. da co- classe. H da carreira de Auxiliar de La,

marca de Blumenau, boratório, do Quadro único dOI Estado,
A Simão Schmítz, do. cargo .de Juiz de lotada no Pôsto Experimental de Comba

Faz do distrito de ltapiranga, município te à Ancilostomose, instalado no sub-dís-

e comarca de Chapecó. trito ela Trindade, por trinta dias, com

Nomear: desconto de um têrço dos vencimentos,
De acôrdo com o art. 169, do decreto- e a contar de 9 de junho corrente.

lei n. 431, ele 19 de março de 1940: Portarias de 22 de abril de 1950
Marta Leal de Sousa para, na Escriva- O SECRETARIO RESOLVE

nta ele Paz do distrito da sede, munící- Admitir:

pio e comarca ele Bom Retiro, substituir Apolônia Prauh na função de Zeladora,
o respectivo Escrivão, vítalícío, durante a referência I (Escolas Reunidas "Profes,

licença ao mesmo concedida. sora Roberttna Faisca". ele Papuan, dís-

João Schreiner para exercer o cargo de
I
trito de Ibicaré, município de Joaçaba),

.Avallador Judicial da comarca de Ca- correndo a despesa por conta ela dotação
çador. 26-1-26 do orçamento vigente.

Portaria de 24 de junho de 1950 De acôrdo com a lei n. 277, "de .18 de

O GOVERNADOR RES01-VE julho de -1949:

Conceder dispensa: A fundamentalista Stella Marques Sil-

A Francisco Eduardo dos Santos, sar. vestre para, na qualidade de extranume

gento reformado ela Polícia Militar, das rárto.díartsta, exercer a função de Pro

funções de DelegadO de Polícia (lo muni- fessor no Grupo Escolar "Professor La-

cípío de Guaramlrlm.
�

pagêsse", d�Criciuma, com o salárto diâ-
Portarias de 26 de junho de 1950 rio de CrS 24,00, cerrendo a despesa por

O GO;VERNADOR RESOLVE conta da elotação 26-1.26 do orçamento
Conceder dispensa: vigente.

A Henrique Albes Olínger, das funções O complementarista Rêmulo Darnínel,
de 10 suplente C!0 Sub-delegado de POlÍ- li para, na qualidade de extranumerário

eía do distrito, de Ponte Alta, município díartsta, exercer a função de Professor
de -Curitibanos. no Grupo Escolar=Modê lo "Vldal Ramos",

Designar: ' de Lajes, com o salário diário de .

Alcebíades Schrnídt para exercer as I Cr$ 23,00, correndo a despesa por conta

funções de Sub.detegado de Polícia do

I
ela dotação 26-1-26 do orçamento vígen

distrito de Ponte Alta, muniéípío de curi- te, a contar de 2ó 4J abril de 1950.
tlbanos. De acôrdo com a lei n. 277, de 18. de

-

CASAPorta.rias de 30 de junho de 1950 julho de 1949' e com o salário diário IO GOVERNADOR RESOLVE de Cr$ 19,()0. correnelo a despesa por
Díspensar; conta da dotação 26-1-26 do-orça, Vende-se uma confortavel e.SI

Leonel Cordeiro dos Santos das funç6et1 mento vigente:
�

restdeneial, situada- em ponto u'
�. de Delegado de Polícia elo munícipío de Zlta 'I'eresjnha Belli para, na qualidade bano central com" quartos sala..-

Campos Novos. de extranumerário-diarista, exercer '-a • • '. '

.J (2698) função ele Professor no Grupo "Feliciano de visitas, sala de lantar, .eopa, e.-

Pedro Granzoto das funções de 10 su- Pires": de Brusque. zinha, além de mais um pequeno

plente elo Delegado de Polícia do municio Alba Gomez para, na qualldade de ex- quarto :para empeegada e ampla.
pio de Campos Novos. tranumerário.diarista, exercer a função instàlaçõ� sanitárias com canaU.
Otávio Tessaro das funções ele 2° su- de Pro"'fessor nas Escolas Reunidas "Pro- _

d t f
•

I
plente do Delegado de Polícia do munící- fessora Maria Luíza da Silva Dias", de

zaçao _e agua qu�n � e rra, -, O·

pio ele CampOlt Novos. Ribeirão do Ouro, distrito de Botuverá, formaçoes na Gerêneía desta folha.

Hermínio Dia! das runcoes de Sub-de- municipio de Brusque,
\

legado -de Polícia do distrito de Henrique Domingos 'I'ranquítlo Pedrini paraç na
----------------------------------

Lage, município de Laguna. qualidade 'de extranumerârío.díartsta,
Designar: exercer a função de Professor nas Eseo-

Jubal Coutinho, Capitão da Policia Mi- Ias 'Reunidas "Professora Maria Luíza

Ittar do Estado, para exercer as funçOes da Silva Díasv., ®---Ribeirão do Ouro, dís,

d; Delegado Es'pecial de Polícia do mu- trito de Botuverá, município de Brusque.
nicíplo de Mafra. Designar:

.

Antônio Bento Miranda, 30 sargento ela Lígia Jpsefa Pôr to, Regente de Ensino

Policia Mll!tar elo Estado, para exercer as Primário, paelrão E, para ter exercício

funções de Sub-delegado ele Polícia dó no Grupo Escolar "Marechal Francisco
distrito 'de Henrique Lage, município de Carlos ela Luz", de Jaguaruna, até", o pre-
Laguna.

.

. enchimento 'da vagar por Professor Nor-
Coaceder licença: malísta.

'

De acôrdo com o art. 162, alínea a,

combinado com o art. 111, item V,
da -lei n. 249, de 12 de janeiro de

1949:
A tHermelino Teixeira, Escrivão. de

Paz, vital!eio, do dlMtrito da sede, mu·

nlcípio e comarca de Bom Retiro, por

Cândida de Sousa Freitas, Regente de
Ensino Primário, padrão E, para ter
exercício no Grupo Escolar "Couto de

Magalhães", c;!e Taió, até o preenchimen_
to da vaga por Professor Normalista.
A professora Zita Teresinha Belli pa

ra exercer a função de Professor de Edu

cação Física no Grupo' Escolar "Felicia
no Pires", dê Brusque, com a gratitica
ç!ío mensaL de Cr$ 150,00, correndo a

despesa por conta da dotação 21-1-8 do
orçamento vigente.

Conceder dispensã:
A Simrny Klein, da função de Profes-

sor Auxiliar, referência II (Escola mista. ...,... .__..;,...; _

um ano.

Conceder licença, em prorrogação:
De acôrdo com' o art. 162, alfuea a, da

lei n. 249, de 12, de janeiro, de 1949:

A Hilda Gentil Ribeiro, ocupante do

cargo da classe H da carreira de Eacri

turárlo, do Quadro "-Vnico do Estado, 10-

taela no Departamento de Saúde Pública,

�IAGROS E FRACOS

VANADIO,L
E indicado nos casos de fraque-

za' palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancías
tais como Vanadato de sódio, Lici·
tina, . Gilcerofosfatos, pepsina, noz

de cola, etc., de ação pronta e efícas
nos casos tte fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é indicado para ho.
mens, mulheres, crianças, sendo fór
mula conhecida pelos grandes me,
dicas e está licenciado pela Saude
Publica.

,
t

-----------------------�-------------------------�---

AG RA O EC IIM E-N TO
)

João Eugênio Uriarte e Luiz Oscar de Carvalho e ramíííaa;
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 .íntegral solidariedade e interêsse, partilhando daqueleS'"

.

indescritíveis momentos de angústia. Neste agradecimento sa..r,

.[ientam 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 Rôdri
gues Cabral e Djalma Moellmann a nossa .ímorredoíra grati..
dão pela desvelada preocupação de médicos e de amigos.

DATI' LOGRA FIA
(orrespondefld ,

(omerclil
(onfere
Dlplomi

DIREQAOI
Amélia M Pigozzi

METODO,"
Moderno a Ellel'iU.

Rua General Bltlencourt, '4:8
(Esquina Alber�ue N.,oturno)

Transporte Aéreos Calarinense

RORARIOS:
As Segundas, Quartas e Sextas-Feiras para Lajes e Porto
Âs Terças, Quintas e Sábados para Joinville, Paranaguá,

Santos e Rio de Janeiro.

Passagens e enc.omendas com os A gentes:

FIUZA LIMA & IRMAOSc.

S/A
Séde: FLORfNÓPOLIS

Uma crqanização genuinamente eatartnsnse para servir
Santa Catarina.-

Ope'ra co'm . aviões Doug-Ias

Agencía

Alegre.
Curiti.ba

Rua Conselheiro Mafra, 35.-Tel. 1365
da «GRUZEIRO DO SUL» -- Machado & Cia.
Rua João Pinto n. 12 -- Telefone 1500

S/A

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

f ..

R" d·'a .10,5
AllânUda - Super construção para durar mais

VENBAS Á VISTA E A

Atlântlda - Som nataral - Alta sensibilidade

LONGO PRAZO

O' N DA' S
Atl·ântida

'L-ONGAS E '-C U' RT AS
Atlânlida - O. sucesso da técnica electrônica

Grande alcance· -

Rádios

A tlânt-id@·

Otima seletividade

Electro,&-�
l!!JIIt\ ,d

·
.

?�a '-0

Amplificadores

Catarinense L.i,m-itada�
Diretor tecnico WALTER LANG� .i;..

Transmissores'

.' Raa Trajana, n.:31 Telefone n. 1459
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Vida eocial

,Vonselb�o de Representantes
_ A "estrela" que vai ficar!

! .

RESOLUÇ;\.O N° i/50 'competente, que julgará d� sua
. O Acadêulico EUGENIO DOIN conveniência.fMPnE.SSTONANTE ...
FORTISSIMG... VIEIRA, PH.ESIDENTE DO CON- § único - Se a Comissão 'I'écní-

1(\10 Programa.' . SELHO DE 11E,PRESE·NT'ANTES ca ele Constituição e Justiça julgar
fruta, não só nos meios militares,

.

-1) . -r-r Noticias da' Sernana _ Nae DA UNHO CATAR.INENSE DE ES�
.

inconstitucional o projeto, o mes-
mas na sociedade civil, de elevado .

2). _!_ Noticiário Universal TUDANTES, faz saber que o mo será levado a plenário. Se o
concei to e grande admiração, mo; .

il
í i 1 d tã Atualidades - -Conselho -de Representanles de;;- -plenário julgar procedenje o JI �

1 vo por que, pe a passagem e ao ,CI. -

P ereta e eu promulgo a seguinte gamento da Oomissão-de Constitui
I auspiciusa efeméride, inúmeras se- reços :

, .

t
.,

d
,,',

. ['[\0 as homenagens que lhe farão Cr$ 5,00 e .3,20. resolução : ção e Justiça, o- proje o salra e

ESLa em resta, hoje, o lar do _nos�.o os que o conhecem, às quais, 1)01' "RTGO'FtOSAMENTE PROiBI- ArL 'lo - Até que seja promul- pauta e será arquivada; caso con=

c,nrezad coestaduano sr GasLao Sl- .,

hil DO A 'rE" 10 ANJ,OS". gado o Regimento do Conselho de Lrár io, será encaminhado à Comis:
,� 'O '_ ,. c • .

-justas nos aSSOCIamos, JU losa n. Q �

,

mane de Assis, operoso Delegado mente. _ ODEON _ Hepresentantes," funcionarão, em são competente, para os devidos
., -da Comissão de Marinha Mercante Sr(;(I. Anita Pizimi _ Ás '17 e 19% horas caráter provisório, as Comissões fins.
-e da sra. d. Iolanda Ramos de Assis" 'Pranscorne, nesta data, o aníver- _ Lançamento extraordinário �

'I'écnicas de: Constituição e Justi-, Art. 3° - Em todo julgamento
.pois assinada a eremérlde-natalícía sárío natalício da distinta senhor-i- _ A melhor e mais gozada pa ça : Patrimônio, Administração; e de académicos ou diretores da

·

da pequenina Maria Lúcia, querí- ta Anita Pizani, gracioso ornamen, rodía da· obra imortal de A,LE Finanças; ASS'UlltOS Estudantis; ,6 União, preliminarri1ente será ouvi-
· [,;da filhinha do benquisto �asal., . I to da nossa vida social, dileta filha XANDRE DUMAS: «os 3 MOS Assuntos Educacionais e Cultu, dá a Comíssão de Constituição e

Festejando o seu 4° alllversan:.>, do .nosso coestaduano sr. Clodomiro QUETEIROS"! rais, Justiça.
Maria Lúcia recepcionará na resi', Pizani alto funcionário nos Cor COLÉ § 1° - Cada Comissão 'I'écnica Art. 4° - O 'autor dó projeto

"uência de seus progenitores, nos
I

reias Telégr.afos. (Como DíART��GNAN) será composta de um .Acadêmico terá direito de defender' O mes,

«Coqueiros, suas inúmeras. amigui, I
Às muitas felicitações

-

que reee" CELESTE AIDA de cada Faculdade representada, 'no perante as Comissões 'I'écní-

..nhas que irão ?e.iJá-Iá afetuosa'! berá por êsse motivo, juntamos, com 'e o Deputado BARRETO. PINTO § 2° -. A�.�Comissões -,.Técnicas caso

mente pela ausPlcIO�a data, ofel�c': prazer, as nossas. (agora "astro" de Cinema) na, de Constítuíção � Ju�tlça ê,:d� Art. 5° - Se· o autor de um

,·cendo�Ihes uma festinha onde nao
I. Menino José AlveS melhor bola do ano!

. Assuntos Estudantis serao presidi projeto pertencer à Comissão

·

"faltarão ,artisticos doces e delicio.-, Comemora, hoje, o seu 100 aní- r
. TODOS POR UM �as. por

: Acadêmicos pertence?te,s onde o mesmo estiver sendo [ul-
: sos ref'rígerantes . versaria o interessante garot José

I'
.

, com _

a bancada da Faculdade de Direi gado, será substituido na Comissão
Á mim�sa ,nataliciante bem,: como fAlve�, filho dr: sr. João AI�es de EMILINHA .,BORBA, TRIO GUA, to, d� Santa Cata�in�;. a Comi�s�o pcl�.l�d�r �e sua bancad'a:

.

'[1'"
.a seus pais os parabens de O Es- ,

Oliveira, <operoso funcionário da (lAS, MARLENE, CESAR DE ALEN 'I'écnica de Patr-imônio, Admínís- � �mlç9 ,-::"' 'Calb o hdey Per
;;il:ado".

. ,'..1 Imprensa OfielaI do Estajo. I CAR, .

AUREA :f>.MVA,· I>UAR]:'� �r�ção e ,I?i�.ªnças��f�,_ prtt�j�ida ,tença. ã uma .'CO!!1�$ãO e seja o

-:.0 Joven� Jose,Colo:n�o l:,I��e;t·.o aniversar-iante reunirá logo' DE MORAE�, OIRO MONTElflO, ,por Academlc�A_p�rtencenle; a. pa-Iautor. do �,l'OJ'eto, ou. m��mo,.E>Ill.
'Co, �llho d? ��. Jose ��:�Ol�l;�) �c�: Imalls" na residência. �e �eus paiS,! MARIA. GRACINDA, BLACK-DU'r culdade .de� 91�CI�� ECOnOll1lCaSi seu �m�)e;tlmen�oJ o Vlc���Jd(,l:co, ll1dustllarlp. '. I·. 'lf"r I seus np.merosos ámlgUlnhos,

.Ofere-r
e mUlLos outros. ,i e a Gonllssao Teclllca de Assuntos sub.sbtmra o autor na ?o�lssao•.•

��c!!f' J ENLACES --. cendo�lhes Wlla festinha em rll&..o. As melhores e mais selecioha' Educacionais ,e Culturais será pre. Art. 6° - As Comilg�oes, Téc'
,

.� '8. Th�a{Jo.Cost� Pereira. I Zi.JO à feliz data.
.

.} J '.
_'

das musicas populares brasileiras! sidida pOT Acadêmic'o ,'peetencen nicas reunir-se-ão pelo menos uma

_

AS 16 h�las de �oJe .na ,.
reslden� Fazem anos hOJe No Pl'o(/]'ama: te à bancada da Faculdade de Far v·ftZ por semana.

'Cla dos ,paIS -da nOIva a rua·, Paula I : O sr . .serafim Forneroli, próspe. 1) Marcha da Vida·'- Nac. __ .macia e o.dontolÇlgia.
.

Art. 7° - As Comissões Técni4
.'.Brito nr. 546, no Ri_o, realizl.lr-s€-á: 1'0, comer�ia,nte' .' I 2) _ A VOZ DO MUNDO _ § 3°":::: As bancadas, por inter- cas poderão recorttendar 'substi..

�;a:.ll�rim?nia do �nlace I�atri�o\���! I' .:� a sra.
A

N�rberta d_e Mora�s· AtiJali.dades _,. médio �le seus líderes, i�dicarão tutivos ao projeto origin&l.
,d� �enhl s!l-,n}J()1'lta Marra �!l Je;sl.)S1t Cunha, espos'a do �r. Joao FerreJ�

.

Preços: os s.eu� �ep're�entantes Junto às Art. 80 - Em plenário, relatará

�.fll�a do prof. Arnaldo Claro de ,S:! ra. da Cunha, reSIdente em São' Cr$ '5,00 e 3�20. .

_

Comlssoes Te�mca.g. .
.

o proj�to o acadêmico·· que_o re-

� ThIago e exma. �sposa, com o

diS·1
Paulo;. '''LIVRE'' _ Cnanças malOres de 5 Art. 2° - rDdo ploJeto de Re- latou na Comissão cómpeteute.

, "�Jno_ço Paulo da Costa ,Perei�a, -_ o sr. "�ri
.

Sart,o�ato, contado�; I· a110·S poderão entrar na s'essão'de solu�ã�, após, ser .ap�eSB,ntado em Art..9° _ 'Antes de ser cnca'<
.filho do sr. Bento .da Costa PereIra

_ a srta. Valqmrra Ventura, fl- 17 hs. .
. plena.rlO, sera dlstnbmdo pela minhado a plenário, qualqúer C()n�

'::Sobrinho e exrha. sra. Ligada C�11l0 lha do sr. Generaldo Ventura; _. ROXY
,

Presidência do Cons·elho de Repre� selheiro poderá pedir vistas' do
,,;é a J'�mi1ia da noiva à sociedade \ _ a, srta. Adelina. Souza, fiel _ Ás 19% hs. _ sentantes à Comissão de Cousti Projeto _de Resoluç�o' e dar seu- pa-
-,catarmense, onde desfruta de mere-' de tesoureiro na Delegacia Fiscal; _ Ultima Exibição _

. Luiçã-o e Justiça, que', verificará recer.-

,.d�a es.timà e apr:eço, o en�'ace ma� I - a srLa. Doris Miriam, filha do . ANSELMO. DUARTE, Nelly DAREN, sua constitucionalidade, para de· Art. 10° -Alem dessaS Comis..

::t.�l�.Ol1lal qu_e hOJe, soe efetiva CDn�-j. peof. Henrique Bruggmaqn;
. ,I Lind.a BATISTA., Vera NUNES pois ser distrihuíao � C_omissão sõ,es, poderão fun'cionar outras em

J ItltUI um fato auspICIOSO para as 1-
-:- o menino Júlio Cesar, filho d·o Darcy (CARARRÉ. . caráter transitório, para tratarem'

,numeras pessoas de suas relações, sr. Júlio Gonçalves, representante em ".de assunLos declarados de impor-
.'€m nosso Estado. "O ESTADo.", comercial.

.-

NÃO ME DIGÀS ADEUS Únci� pelo plenário.
,-envia aos noivos e exmas. familias I com

� Art. fio - Sendo, requeÍ'ida ur-

,,'Seus votos de feJi�id�de. I explora"a-O da AS TRES ,MARIAS:QUITAN- • gênci-a pata algum 'projeto, o Pra-
Tancredo de OllVetl'a-,- Nunes II \I DINHA SERENADER8 sidente do C. R. suspenderá a ses-

Pires . Loterl·a 'LIdara I Festa no Rio .. , Festa no Parai. são, para· que as Comissões -pos.
·Realizã_se hOJ'e, civil e religI'osa-,_ ,(1 1] .

.

sall1.reunl'r-se e da.r'.s·eu par.ecer ao_
. 60 ... nos luxuosos ambientes do .

mente, na residência dos pais da' RIO, 5 (O E.) - Foram a,ber- fa'I).lOSO HOLel QUITANDJNHA. ·projeto, após o que será reaberta
(noiva à Avenida IMa;uro Ramos 245 tas ontem aS' propostas para a sessão, entrando o plrojeto em

-

o enl�ce matrimonial da senhorit� a exploração d'a Loteria Federal. No Pro(mr:na:
pa"lta, para discussão e 'aprova'

d bl' 1) - .o EspL'· em Marcha L

Eugênia Tancredo de Oliveir,a, fi- segun O a eoncorrencia pu lca ção. I
'no ornamento da nossa sociedade efetuada pelo governo. As auto- Na;j = Metro JOllal _ Atualída, Art. 12"- _ .os casos que não, fo··
filha do distinto casal Osvaldo Ne: I

ridades manifestara� a respeito
des _ rem previstos nesta Resolução e

.

ves de Oliveira e Maria Palmyra que a P�·oposta. sera aprovada
. , 1:.1 nem na Constituição da U.e.E., se•

.

''I'ancredo de Oliveira, com o Dr. dentro d'e 10 dIas. cr:r��;;:e 3,2Ó. �COpO.,· l�ã'o resolvid<os 'pel,a Mesa, ouvido o

,Anibal Nunes Pires.

R b Ó I "TMP. 14 anos". ti
' porO 'ij

plenário. -

O ato civil será realizado às -10 00 aram OS' CO OS IMPERIO e
. a · I.IMÃO Art. 130 _ Revogam-se as dis-

·'horas, sendo testemunhas, por par� d P- XI (EstreitO)" ABA&AXI
posições em contrário.

'·.te da noiva, o sr. Cid Trompowsky
. e 10 .

ÁS 191;2 lioras'. • "";o1:f,:'toA :Sala das Sessões\ do C.H, da U.
TauJois e Sra. Mada da GlÓl'ja de MILÃO, 5· (V· Ao) Lad'rões NO VELHO C_OLORÀI)O • FRAMBOESA C.E., 'em 5 -de junho de 1950.
":Oliveira M:oritz e do noivo, o Sr. IJenetraram no museu da peque- Teêhnieolor ((Ir/tio tom tienveltl'Pes EugêniO Doin Viei1"a

'·Osvaldo 'rancredo de Oliveira e na cidade de Desta, onde nasceu com
-

srta. ,Maria A'n"O'ela Tancredo dela faleCI'do Pa·pa PI'O XI, e rou- ·tle5IruIDJtlilerenfesc!iJ,11J,1JD F·�" I'ec�"',lll O ·l-Ar".!}.·"·8Ia'-Willi·.: , ',Y "EX; Ellen DJ'!,EW U ':U u OU''Úliveira.
" . . ,I baram um pa,r de oculos com

10�oatho rehglOSdo sera reahpdo as
I
aro de ouro e uma coleção de IIpl1'/d•..�:i\. ::.,·,."_.,;r;.'fh.",, � amba'u1,;"

. ,8''llbcn . Oil<. ,-a . oras, sen o t�stemunhas, por medalhas qne pertencem, àque' " 1;].: .,...;cl.;.�,,; lU {I
;·,parte da noiva, o Sr. Febrônio Tan-

I
le Pontifice. d

RIO, 5 (V. A.) Faleceu,

Xa;l� oorte-ameri.. nesta capital; o conhecido jor
nalista e teatrologo �ubem Gil

Cfnp� P.QJ C.aracas Extrato de F'rutas Vitamina ç autor de várias peças e livros
r \LiGAS, 5 (UP) _ A embaixa- Hidratos de Carbono etc. sobre historia e caricatura.

d, llorte'americaEa revell.\_ que sua

8:\1: foi apedre!>l'la ]lcr H::', grupo I
·tI' Jovens. Pí'ol'Ün:enle avisada, a

pai:
'

\,. 'u ,1 tempo de
pre.lc ôff:'.':tantes_

.�k\NIVERSARIO.s
Naria�Lzícia

credo de Oliveira e Sra. Nicolina

Cine-DiárJo os t.750.00
- RITZ -

o quanto custa uma enceradeira

A. R N O �.
ELECTROLANDIA

- ÁS 17 e 19% horas -

Um dos maiores filmes da

temporada!
o-\.VENTCRAS SENSACIONAIS!
RO�IA:\'CE EMBRIAGADOR!
MUSICAS INESQUECIVEIS!

- Um filme que permanecerá

: 'I'ancredo c do noivo Sr. Gervásio

I Nunes Pires e Srta. Rita de Cássia

I Nunes Pires, /

I Após o enlace os .noivos seguirão
para o Rio de Janeiro.
rie. CeI. Nelson Denuirià Boiteua:
Na Capital da República, onde

Ií�L anos reside, C.0111e11'I01'a, hoje,
o seu aniver-sario natalicio, o nos

so distinto conterrâneo sr. Nelson
Deniar ia Boiteux, Tte. Cel. servindo
ao Exército Nacional.

O ilustre oficial que à sólida cul

íura n lin uma notável inteligên
cia, probo e de carater reto, des,

Rua Arcipreste Paiva Edííicío Ipase - Terreo
em sua memoria por muitos
muitos anos!

'

OS AMORES DE CABMENl

e

União 'Calarinense de Estudantes
com

A 100% sensacional
VIVIANE ROMANCE

Paiva -

TINTA:; �).

C O' T T O {ti À R

Panelas· de Prp.ssão ARNO
·a Cr$ 5tO,00

Grelhddores Efétricos
ii Cr$ 300,00

D.a Elefrolandia
Rua A.rcipreste - Edf. Ipase - Terreo

IMOVEI8
V. S. construiu um prédio? Não o )egaHzou 1;10 Registro de imóvei�'?

o.s documentos de seu imóvel estão de acôrdo com as leis ,em vigor?
Si existe alguma irregularidade, p.rocure hoje mesmo o ,Escritório, Imo ..

j bi�iár�o A.L..�.lves; rua Deodoro .35, que está habilitado a regularizaJos
cntenosamente,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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+ Agórà, -S11D !
•

RADIOTERAPIA
RAIOS X -

DR. ANTôNIO MODESTO
Ateade, diàriamente, DO HOIPitaJ de Carldad.

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTONIO DIB MUSSI

,I
-

Médicos
Oirurgta-Olíníca Geral-Partos

,

c::.ar--§§...-::..-..JL"íJLT_"P';Ç;;G'"..:r:.--_-_-_�...-4-_-_-..-..._..".-_-4.......-'.........r:..w&, w u ••• w » ...... ri • =
" '.f

Serviço completo e especíalisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com -modernos métodos de diagnóstico e tra
c

tamento.
COLPOSCOPIA - lllSTER5 - SALPINGOGRAFlA - ME

TABOLISMO BASAL

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

Oonsultér ío r Rua Trajano, nO f. 1° andar - Edificio

do Montepio.
Horário: Das 9 ás 12._horas - Dr. Mussi.

Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussi.
--ResidênM-a - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina
,f DORIVAL S. LINO
.

Edifício IPASE - 2. andar

ICaixa Postal 260I Florianópolis - S. C�tarina
1 '.

,

NEGOCIO URGENTE
Vende-se um Nash, modêIo

49, com 9.500 ktlometros.icom
pletamente equipado, por .••
-crs 90.000,00.
Tratar com Delambert, prin

cipio da reta dos Barreiros.

Dr. Newton dtAvita
llInIrcIa pral - DoeDilas de s......

ru - Proecolqia
.

f'letrleida•• MMica
c:;oa.Õltório: Rqa Vit.or Meirelea IL

• -- T.c,l�fone ,U07 .'

CODaultas: À8 11,80 horas e 1 taro
• daf 15 horas em diante

Resi<t�ncia: Rua Vidal Ramo. L
• - Telefone l.m.

o Sabão
-

"VIRGEM ·ESPECIALlDADEII\

erA,WETZEL IN oUSTRI A. t.JOI S" V [LL �
TORAN A ROqPA BRANQUrSS{MA

--.:--.--��
se _.... -
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: . .' Representante em ,flQ,tianópolis; MILTON, S.

.

. Praça 1,5 :d.e Novembro- 20··2- andar••Te], 1324 .
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União Beneficen'e dos Cbaul
feurs de 'Sta. Cafarinà

Assembléia Geral Ordinaría
De ordem do sr. Presidente convido os 'srs. associados para a Ai-

sembléía Geral Ordinária a realizarsse dia 7 às 19,30 horas, en:� sua

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

�
Florianópolis, 10 de [ulho de 195?

Joaquim Ribeiro Borges
10 Secretário.'

Em muitas fábricas, havia ope-
O correspondente Edward A.

l'ários que tornavam a liberdade Murrow, em despacho datado de

-de faltar ao 'trabalho sem estarem Varsóvia, afirma que a nova lei es

,.gravemente doentes.
' tá causando grande preocupação.

É claro, desde que o comunismo entre os trabalhadores.
· foi implantado na Polônia, nenhum Acham êstes, conta Murrow, que

operárío pode faltar ao trabalho os médicos vão ter sempre medo
: .sern atestado médico. de dar um atestado.

Mas até agora - diz a "Tryhuna Si mandar um operário doente
·

Ludu" - esta determinação não era para o trabalho e o operárJ; mar�

· cumprida como dev-e ser. rer, o médico não é responsável.
O operário arranjava um atesta, Mas é responsável si deixar ficar

, do com um médico camar-ada c' f'al, em c'ata um' operário sã-o.
tav'[t' ao trabalh., sem estar' grave; Nestas condições, é sempre pre- nía ónde a 'ausência do trabalho é
mente doente. 'ferivel negar o atestado, raciocinam inda mais intens�. \

'D� agora por diante, as cousas os trabalhadores assustados. Na Alta Silésia, durante o mês
"mudarão de figura. . Condenando a moleza dos operá, passado, houve uma ausência equi-

Uma lei acaba de ser promulga- rios, o jornal "Trybuna Ludu" cí, valente a 150 dias de trabalho por
, da sôbre a frequência ao trabalho. ta os seguintes algnrísmos : grupo de 100 operários.

Esta lei insiste na necessidade Em 1947, havia uma ausência A nova lei sóbrc a f:-C:;:,:2':;,C:C. C.l' 1
do çertificado médico. Para faltar equivalente a 45 dias de trabalho trabalho prevê a cre[,':;1o de Corni., I
no trabalho, o op�erário precisa ter por grupo de 100 operários cada tés Cív-icos encarregados de vigiar 'Não eucontrll. eompradort

, Entregue ao EioIcrtUSI1o tmooll�,
,um atestado médico para provar rnês; os médicos e examinar -c.

iodos os
"

L. Alves.
que esteve doente. Atualmente, essa ausência chega certificados, 'a fim de evitar que al- Rua. Deodoro 88.

"Mas ,- ,e isto é o importante - 1 60 dias de trabalho por grupo de gum operário possa cometer o crL
a nova lei inclue um parágrafo 100 operários cada mês. me de faltar ao trabalho sem estar

.

)], 'pftvÜ' é evitar que algum.' Na .yerdade, há regiões da Poló-

Vende.se por preço de ocasião

uma maquina REMINGTON - car

ro grande. Tratar nesta redação.
_.;;.... ..... Uma casa com bom terreno,

Perde,u:..se �!�:e1�o�a Rua 3 de Maio no

A caderneta nO 1609 da Caixa i A tratar na mesma

Ec')pômica Federal, soltcítando '
,. .

' ; . . . . .. ..

quem a encontrou, entregar' à' MaU.,. ftlHddad_ "i5.f;llo18t.�

rua Silva Jardim n? 192 fundos til de MlI fiUdah. I

Ns•.bastidores do' mund�

.Frequênclo ao trabalho
Por AI Neto

Faltar ao trabalho é coísa em médico possa dar um :a testado
.

de
.<que os operários da Polônia já não doente ta um individuo são.
podem nem pensar, a menos que O médico que der um atestado

• -estejam gravemente enfermos. falso - estabelece ,a nova lei - se

Governada por comunistas, a rá severamente castigado.
�

Polônia segue as pegadas da, Rús; I Desta forma, os operários estão
:csia na forma em que trata os ope- 'no mato sem cachorro.
·rários. Nenhum médico que preze o pró-

Segundo o jornal "Trybuna Lu- prio pelego dará um atestad., a não
du",. de Varsóvia, os operários an, ser que o trabalhador esteja mes;
-davam fazendo corpo mole para o mo seriamente doente,
trabalho.

'

Se ncos quereis fica,
De modo tacil elegei
Fazei boje uma .. tnscrlção
Credito Mutuo Predia

gr-avemente enfermo.

Cemunleaeân,

D1'S. Waldemiro' Cascaes

\ I r • .,.�
".

"COMI BEM
E SIIIT1·SE BEM I

e

Roberto Lacerda
Advogados.

Comunicam a seus clientes e

amigos a mudança de seu' escritó

rio de advocacia para a Rua Fe

lipe Schmidt n? ,42 - 10 andar.
................................ ·e '

Maquina de
escrever

CASAS l!l nRBElNOA

TINTAS PARA IMNtESSÃO
COTTOMAR

Sim, se ni.-o esquecer d.

, .que Halnêsia Btlurada

deve estar sem p r e •
mão para eUminar o.

sintomas. de uma diges•
tão imperfeita: azia, eõ
Uea'8, náuzeas e golladall.

..............................................�.,

.
...

Vende-se

Ma.. lliio eaq1lei:a. .... • .sUlei

�;,,�nb:l ,ara Q ... '"PIIIPOLHO"
:; lIIDIl eadel'1ieta •• CIt.&DI'I'.
�UTUO ,PUDW';'
�.. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

. . .. .

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO. CREOSOTADO
"gftV':FI'l',f\n

/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 (J- ESTADO--Quinta-tcira 6 de Julho de 1950
--�------------------------------�--�----��----------------------------�------------------------------------------

; 1

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

'.

No cliché acima está a "produção" de uma . baH da dos caçadores laieanos, preparando
aos convidados para a instalação do Clube de "Ca ça e, Pesca Luiz Ramos Borges"

a recepção
,___./

Notus eSpHI"ti Y3S
Tubelu para as iianis - O Comité Organizador da Copa do Mundo,

reunido segunda-Ieira na séde da C, B, D., organizou a tabela para as;

finais do certame, que será iniciado no próximo domingo; com par=

tídas no Rio c em São Paulo, A tabela esta assim organizada: Domingo
..:._ Brasit x Suécia, no Rio, e Espanha x Uruguai, em São Paulo, Dia.

1.1 - Bl'asil x Espanha, no Rio, e Suécia x Uruguai, em São Paulo.

�,)ia 16 - Brasil x Truguaí, no Rio, e Suécia x Espanha, em São Paulo •

.

O mesmo conjunto - Segundo .uma noticia chegada do Rio, o pre

parador Flávio Costa ao que tudo indica não modíflcará o conjunto'
uucional, preferindo enfrentar a SLlécia com o onze que sanado pas

sado denotou a Iugoslávia por dois lentos.

Yerqonh.a e remorso - Londres (U. P.) - Os cronistas espor-tivos
ingleses curvam a-cabeça, de remorso e vergonha, em virtude da dupla
derrota elo selecionado da Inglaterra diante dos Estados Unidos e Es

panha, no Campeonato Mundial de Futebol, no Rio de Janeiro. Numa

'coluna tarjada rle negro na prímeu-a p-ágina do "Dailly Herald", lê'se o

seguinte anunci., fúnebre: "Em afetuosa memória do' futebol inglês, fa_
tecido no Rio ele Janeiro, no dia 2 de julho de HJ50. O finado foi pro

Ii.ndamente chorado pelo grande círculo de amigos- e parentes enluta

rlos. 1\. B, - O corpo será cremado e as cinzas s·e1'50 levadas à Es

:�anha".

Campeonato Poronaense - Foram os seguintes {JS resultados dos'.
.;ogos realizados domingo pelo certame paranaense de futebol: Ferro

viário 11 x Britânia O e Agua Verde 1 x JacarézinÍlo1.· .

Altos e Baixos - O "Diárío de Notícias", do Rio, assim apreciou os

jogadores brasileiros no [ogo contra a Iugoslávia: Barbosa - Atuou

eorn absoluta segurança, sempre que {oi chamado a Intervir. Augusto -
'.

�)llrante o primeiro tempo esteve inseguro,' atuando de modo 'a merecer

reparos. Exigiu muito esforço de Bauer. No segundo tempo melhorou •.

Juvenal - Agiu dentro das suas discretas possibilidades. Foi amparado'

'Assembleia
Legislativa

tura de um crédito especial de .. por Bigode inúmeras vezes. Bauer - Um dos pontos altos do quadro.
Cr$ 63.852, 60, para pagamento de M'agn,ifico no Itempo inicial. No segundo período, sua atuação caiu um
dividas de exercicios findos. Avo-I noucc 'al"..... devido ao cansaeo nrovocado nelo trabalho do per-iodotos foi o parecer aprovado por una_ V_. - , l� ."!'IM " �, v

nímídade. snter-ior. Danilo - Andou algo apático. na fase inicial, melhorando sen.,

Vitória Ernani Neves1de
Em renhida competição sagrou-se vencedor o nosso con-

terrâneo com ;')94 pontos ,.

A Federação Metropolit'vri 'Ie três atiradores chegaram empata
'Tiro ao Alvo realizou'domingo úl- dos: Armando Vieira, José �íari<l
t mo, no Estande do Elnmlu-n s«. Lamego e Cesar 'I'orraca, respocti
mais uma competição preparató, vamente do Flamengo, Fluminen
l,a para I;) Camps onato Cat'iOl'íl se e Carioca, Verificado o desern,
que se àproxima, disputando com pate foi esta a classificação geral:
carabína em �O tiros, na pl)siç'h 1° - Ernaní Neves (F'lumlnen-
"Jed;adf" a 50 metros. se) - 594 pontos:
Apreciável número de concor, 2° - Armando Vieira (Flamen-

rentes bateu.se .dorosamente

eVi-1
go) 582 - pontos;

.

deneíando o ínterêsse que ·.vêm .. 39 � José Maria Lamego (Elu
despertando as competições pro- mínense) - 582 pontos;
do-se vencedor �r�ani - Neves, dOI

4° - César Torraca (Carioca)
Fluminense, com bom .resultado - ,582 pontos e

'

Em segundo lugar náda menos de ,5° - Flávi.o Nascimento' (S.
I Cristóvão) -:- 581 pontos.

Arada com a palavra o Sr. Ruy
Feuerschuette relatou o projeto de
lei n? 66/50, que fisa criar dois

cargos na Diretoria de Economia e

Assistênci'a ao Cooperativismo, opi
nando pela sua aprovação. Pediu
vis la- do processo o Sr. Oswaldo
Cabral, no que foi atendido.
Falou, finalmente, o Sr. Bulcão

Vianna( para"'pôr em discussão o

projeto de lei n? 119/49, que alter-a
a lei e regulamento do ímpôsto sôo
bre Vendas e Consignações, relata'
do pelo Dep. Estivallet Pires. Pe
diu vista o 81'. Ruy Feuersehuette,
Colocou em discussão, também, o

projeto de lei nO 63/50, que visa
criar a "Comissão de Energia EIé'·
trica" em Santa Gatarina, também

federação Catarioeose do Desportos �:::�:�::�:l�:���:�:fr.::
Assembléia Geral Ordinária se-r enviado ii Comissão competen_

De ordem do ,sr. Presidente,

I
rente (quinta-feira) às. 19,30, na te. A votos, foi o parecer aprova_

.enho o grato prazer de conVIdar sede da, FeD, à rua João Pinto, do.
os 81'S. M,embros da Assembléia 32, afim de tra'tar dos assuntos' Distribuição: Foram distribui-
Geral para a sessão extraordiná em pauta. dos lao Sr. Protógenes Vieira, o
ria, a realizar-se d�a 6 do _cor-- FPõlis, 5 de julho de 1950. projeto nO 55/50. Ao Sr. Dib Mus.

Hélio Quint, secretário si, '0 de nO 136/49. Ao Sr. Bulcão

O·--
....

C---------------------------- Vianna, o de nO 35/50 e ao Sr. Braz

entro Cultural «Ântonio Gui- Alves, o ofício nO 153/50. '

Naàã, mais havendo a tratar, o

mara-es C'ab'r I d Lag sr. presidente eIlcerrou a sessão.
.

. a", e una. pro- _ o. o o. o 00 o 0.0. o o o. o o o ..

move uma campanha financeira
Ampliação do Museu Histórico «Anita Garibaldi» e da Bi

blioteca «Cruz·e Souza)) daquela cidade
Acompanha(\os do jorna-lista Zedar Perf'eito da Silva, estiveram, .

bntem, em nossa red'ação, os srs. J�é Lopes Ferraz e Sérgio Boppré, I
�ue, vindos d'e Laguna, promovem uma canpanha de auxílio finan-Iceiro à ampliação dias obras do antig,o. ,edifí{)Ío do Paço Municipal ."

daquela cidade, onde serão instalados o Museu Histórico "Anita
'(:raribaldi" e- a Biblioteca Püblica "cruz e Souza", pertencentes ao

�entro Cultural "Antônio Guimarães Cabral" o

Além do jornalista Zedar Perfeito da Silva e daqueles dois
�enhores, integram 'a comissão os srs. Walter Boppré, Rid �ilva e

Acarí Silv'a, os quais para ii consecuçãü d,essa obra cultural p,ecorrerão

Colegio Calarinense
,(

Avisamos a nossos alunos que amanhã, 7 do corrente, é a primei
Ira sexta-feira do mês de julho. Haverá Missa e Comunhão às 7,30 ho

ras, na nossa capela.

sivelmente no segundo tempo. Na hora de consolidar o triunfo hrasilel

ro contribuiu com efíciencla. Bigóde - Marcou o ponta Vukdas de for;..

lIa a evitar suas escapadas, Sua ação foi elogiável. Manéca - Centrou

sempre bem, mas voltou a. demonstrar que estranha essa posição. Atuou:
com grande entusiasmo. Zizinho - Começou atuando, de modo a não

r,are.cer com destaque. Na parte final passando a 'jogar avançado Q.

oltou a ser o Zizinho que conhecemos. Jogou bem quando o Brasil pre
cisava de anmentar a contagem, fazendo dois lindos tentos, um \��
fluais absurdamente anulado pela intervenção inexplicável do fiscal dQ'

linha Vieira da Costa. Ademir - Foi esforçadissimo de dribles e perdeu
uois "goals" certos. Jair - Êste jogador, ontem, esteve 'apático e pouco

combativo. Não disputou a bola, Iímítando-se a esperar o� passes dos

seus companheiros. Nem seus tiros foram vistos peJo público. No se...

gundo tempo, excessivamente recuado, apareceu menos. Chico - Foi

'Jma' figura decorativa no gramado. Fracassou mesmo.

AV 180
Novas taxas dos telegramas e

gramas para o exterior
A PAR1'TR DE 1° DE JULHO DE 1950

radio�

A.s companhias de teJ.ecomunieacoos abaixo assinadas comunicam

[tos seus clientes e ao público e'm geral que, de acôí:do com o Regula
mento Telegrúfico Internacional (Revisão Par,is, 1949) anexado ii Con,-o;

\'enrão Internacion�l do Telecomunicações (Atlantie City-1947), entra�
.

. .

cão em vigor no a!: () ri[ julho próximo as seguintes modificações:
1 - A Laxa "üL, \JUA" em vigor será sensivelmente reduzida

c as taxas "CDE" LO" laholidas. Haverá para os telegrama$

"ORDIN1\RIOS" o minimo de taxação rle 5 palavras.
2 - A taxa das "CARTAS TELEGRÁFICAS (LT)" será a metadlJ

da nova ta�a ordinária:, com o mínimo de ,taxação de 22 palavras.

3 - Serão m,antidos Os telegramas e radiogramas ':URGENTES"'..

1;0 dObro da nova taxa ardiaária, cOl� minimo de títxação de 5 p'ala·

\ras.

THE W'EqTERN TELEGRAPH CO.

DR.I. LOBATO FILDD"> 1
. ..ial, _ U�

Doenças dõ aparêlho respiratóriO'
TUBERCULOSE

Acor�'
SUACO .. \1r·
ESTOCOLMO ! a5I) - Depois I

:a auxilio dos podel'es públicos e particular.es.
Os ilustres visiitantes mostraram-se graotos à acolhida que ·tive

T:tm do sr. dr. Aderbal Ramos da Silva, preclaro Go,,'ernador do Es-!
;fado, dando-lhes o máximo a.poio a s'e interesasando, vivamente, pelo I '. o

Centro {)ultural "Antônio Guimar1bes Cab.ral" qae, 'apesar de fun- Agentets. cC0!!1erCIO &8 TArans-d "
-. '. por es . namos . .

�l ado em 1943, Ja conll!a oom secçao de füateha, {:ursos de português, ,Rua João Pinto, 9.-'-Caixa
,esperanto; inglês e outros; além de uma biblioteca infantil. Postal,220.-Florian4polis

Agradecendo a genWeza da visita, auguramos feliz êxito à comis� :Cistribuidores Car,las 809-
são para que 'Se realiz,e".comci é de 'esperar, o notável empreendimen- llcke S. A. Com, e (nd
"to que muito dignificara' a I' I

Caixa Postal, 1 2
cu cura agunens� Florianópolis

de prévias r " Íilções em Berna, Cirurgia
-

do Torax
1. il acordo sôbl'e o Fcrmado pela Fac'L'.ldade Nacio

de um ,�onv(\n\o nal de Mediciná. Tisiologista e

cómefl:;' . ir um protocolo rela- Tisiociru'rgião do Hospital Nerê-w'
l"cg:J.ção por tE'I�;I') ;n.: RamoS.. Curso de €specíalizaçãÓ

,10)' do acôrdn r1' l" '
; pelo S. N. T. Ex-interno e Ex

.11 \'i"'01' crer,r .' ,; "3.<,;tente de Cirurgia do' Prof."J�

,'r', ,., ;" i rfgo Pinheiro Guimat·ães. {Rio)6
,

, ., :: I� ! Cons.: Fe,lipe Schmidt, a8

'l( Consultas, !diariamente,
, "lll', das '15 às 18 horas.

i Ijrm�me' ,:tes.: Rua Durval Melquiades.,_iH,I ue abril 28 - __ Chácara do Espanha

cheg9u�se
estabele";

tivu \

deter
me,:1

maio

por anil

vigorará

I
de 1 de nH.,u

t
cendo em 'vigor 'até

I de 1951.

,

\

......,

'-
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Informações
··"y�..4.">4-V-�_'V......_TJo�

I Horario .' das empre-Ij o ESTADO 1 sas��ias....çlo • Oficiuu l r..
Joio Pinto n, I 7� Mo a.t6.... - ........

Diretor: RUBENS A. RAMeS' "'tzto.v_tIo� - I..,.. - 11 ..
raa.

Proprietário e Dir.-Gereo.t. � �__ ....... _1..... '

SIDNEI NOCETI �� _ .Oft ,...teDiretor de Redaçio: - 18,80 boir8L

GUSTAVO NEVES _ ..�!!:� �....... - I..ftlt

. "'uto-VIa.ao 0.___ - 0IIft\fte
- • horu.

Rod<1Y'1111a IIIJI..�' - ...... .u..n
• - 8 boru. .

RAr>ldo Sal·Brudle1r. - JotJn1l.-
11 hor...
Ripldo 8ul·Br..ueJrl - CU:Í1Uba _

e hor...
TECA·.....

Â1Ito-Y2qIo CStu1D..... - ..,.. .u.
-" - ., Iloru:
"'uto-V-. 0. - o.n..

- • horu
"'uto-VIaoAo. Catuta.Ma - 'OIaYDI
- • hOl'M.
...utb-VlqIo 0........ - hIIIdI

- 8· hor...
;;;:,,�_. .

� 110 U"Ji4e.... - l.iInU -

7 bora,"_
J:mprtn Ol6J1a - LInM - r.

• G� borU.
Ib:pr.., �. - - .:..

1. boru.
. ---

.A'Ito-Vi&\lIO EtaJII - l1ajU - '11 ..
ruo
lUpido Sul·Bru1leirll - Jo1nTU.-

13 horas.
RApldo 8u!·Brulletra - CI1r1Uba

_I
'.hor...

Ql1'ART...·rJI!U
.Auto-VIao6o Ca� - c.ntHII

- I hor&li. •

"'ut()oV1a�o oa� - loIa'fUI
- • horac.

• .&.ut;>.V1açio ca� _ ......

,-
6.lIO bor...
Rápido Sul·Brasilelra - CI1r1t1bâ _

II horas.
Rápido Sul·Bru1letr. -

- Jum'f1l.-
13 horas .

Ilxpreuo 110 �.... - Laciu _

7 horu.
Expreao BrlaQueBft - 1InlIIQ.. _

UI boru .

.Al.'-to-Viaclo ltAjú - (tajd - 11 ...
ru.
�uo Brulqu_ - BPa ........

=Rr=:��Mne � Vende-se terreno
.LV,ação 'Aérea .&l��-.!.��� - ....

- Vende-se um terreno medín-
.

Horário ._ ;t��o CatulMUlt - CWiU. do '12x30 na Ponta do LeaJ

8t!ounda-f�'M. -n u��!!�o .CI.� - IIdIn1It (EstbreitO), sito á rua 15 de No-
"TAL" - 13,00 - La',... PI... Auto-VIaç60 catumuae _ Tü8rtr

vem roo

AI '. - e hattu,
. Tratar com ° cap. Paulo

... egre "'uto-Vlaçlo Gt� - l...q1I;&j S FA P Ii
.'

IPANAIR _ 925 '_ Norte - ue bor&e. amy na _or.ça ° icia ou

VARIG _ fÓ,.tO _ Norte 'I :.&10 .0 Cftfto'fao - l..ctpU - nesta Redaçao.
PANAIR - 14,35- _ SúI • ���� - LIaM - • III ; � ,

.

ClRUz:&IRO DO I!UL - 11.11 _, 11� BruQu_ - .....- - Atenção.4Ierle Âuto-V1açIo JitajaJ - rtajIS - 11 ...

T.rça-l"'-- ''?' - �...:..
....

RtPido Sul.BrulJeira _ JoumJe _. VENDE-SE um lote de ter
"TAL- - s... - 10In.l1I. - lS:gI�Õ 8ul.Brulletra _ CI1r1tibe _

ra à Avenida Mauro Ramose
f Cw.rltib. - P.r.....' I horu. próximo ao Largo General

_ 8...&08 • lHo. b!preu Sul 0eItie Leda - :EaIIetI6 - II Ozorio. Ver e tratar com e

PANAIR - 9,25 _ Norte
- • horu.,

UlXT....1'màa\ sr, Manoel Fiuza Lima, na
J��OZEIRO 00 SUL - l..... _ � lu! Brull - Nr1& .u.an Firma Fiúza Lima Irmãos &
�

- �t!�ç&o Catu1Urlai _ Oar!&* Cia. Ltda. à Rua Conselheiro
VARIG - U.8ft - !!uI

- ���� Catar� _ I....... Mafra, 35. Florianópolis.
PANAIR - 1',35' - Sul - • 00..... ,................... . ..

(}uarta-f�ra .Auto-V1a\110 C&tarI!lCUt - toalll* S I d J t"TAL" - 13,00 - 14'" • PArt. -E��G �T&o - lApae -

.

a a e an ar
'1 )loru.

Alegre ....utv-Vlaçlo ltaJaf - lw,la! - 11 ..
ru.;PANAm - 9,25 - Norte kpnuo BruIIQu_ _ Bra.IIQ.. _

CRUZEmO DO SUL -:- a.. - 18�: Sul-BruÚeira _ Jom'f1l.-!I'IIrle 18 horas; -
.

VAlUG - I f,IO _ "Orle ., ::�!!� 8ul·Braatlefl'a - OIlI'lU_ -

PANAIR - 14,35 - Sul
Auto-Vtqlo � _ �

Qtd"ta-'fi... - 15 hor...
RApido Sul·Brutleira .Johl'f1le D:n. FRANCISCO C .....D "l·TJ.L- - .... - 1.lanU. - lS_,hoiIiS.

-

n..
.

lSJ..�

Cutllh - F.ra......' '. �:� Bul-Braatlelra - CI1r1Ube - NETO
- ..to. • ai.. ,_ • hora. Advogado

PANAm� 925 _ Norte ...uto-ViaClo Catu1D.eDM - lobl'f1l& Escritório: Rua Felipe Sch1m1dl.,' -.�
\ . PANAIR - U,35 - Sul .uto-Vta� C&� _ � 21 (sobrado) (Alto da casa "C
"

�

- 8 horaa. n.. •

")VARIG _; 12,30 - Sul Ilni"_ 8IG Q'ItItoYSo _ _ çar8JSO
mmzxmo 00 SUL - la... 1 �� IJNMI-- _ _ _

Residencia:.�ua Alvaro de �
"$ H horu.· .

.
core n1I valho, 3ft. .

cimZElRo DO I!UL _ 11.1' _ 1"U�utc-V1qlo l1aJaS � ililJal - d_- norlanópoUJ
-.aI bpreao� - _cm --

. - t,lro hora.. �

Se.ta-f"" IlxpHta!lO GlórtII -- LqIUuI - • 1/1

"TAL-'_ 11,00' _ IA)... rir.
• 7 1/2 bona.

DOMINGO
.

....1...... '�l40 Sul·BrasileIra - CI1r1tlba -

- :-.,.- • JioriL
CIluomo DO SUL - '.11 - :-----------
�

PANAIR - 9,25 _ Norte
VARIG - U,.aO - Norte
PANAIR - 14,35 � SuJ

BIfliOllo

Representante:
A. S. !.ARA

8na' Senador Danta., 40 - ..
andar

TeL: 22-5924 - Rio ,le Janeiro
RAUL CASAMAYOR

RuaFelipe de Oliveira, 21 -

SO andar:
TeI.: 2-18J3 - Sio Panlo

ASSINATURAS
N•. Capital

JUlo •.••••..•.••• Cr'
Semestre ••••..• � Cr'
TriJIleatre . • • • • •• C'"
................. Cr'
Número avulso .• Crt

No Interior
Ano ....... .• • .. Crf 100,00
Semeatre .•...•...Crf 80,00
Trimestre .....•.. Cr' 85,00
Niunero avu.Iao .• Crf 0.10
Anóncioa WMIdIante contrito.
•• origlaaia, mesmo 010

publicados, não serão
.-volvidos.

Â dirf!fh 1110 se respoa-

II
.Iablliu pelos conceito.
emitidos nos am,OI"

. usinadoa.

�......w-.-"'.' u ......iI ..... � .........�

-TAL" - 8," - .Jolnlil. _

C.ritib. - P.ra....'
- SaDIOII • 111••

.-UIG - 12,30 - 801
CRUZEIRO 00 �UL - u.•• _

.....
, PANAm ...:... 9,25 - Norte

�� PANAm. �- 14,55 � Sul

� pt.:J.�àa� - 1',/" Sul

1 .tt_?:".•��. �rlJ' , �

4 PANAIR - 9,215 - Norte
.

,Í; JJBll� ,DO SUL - .fjM.--

uteís

10,00
44,00
25,00
',00
O,io

Bom) binóculo
_

.

,8rande visã.
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Éncarrega-Ie. mediante eom'_'o, ..

compra e Tencta de ImóT....
Rua Deod� 81.

Vilão maior e �gi. perfeit.
que a de um bom' binóculo

.lcança quem tem .ólida
inetruçâo,

Bani livros. sobre todoJ OI

aS8unto.:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro. 33 - 'Floriall6 lO!. s

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
O..tmll • oi...1

OoDtltltull1ão ti. SoohtdClcl..
� NATURALIZi\QOES

• Título. D.claratório.

E.od:6�lo • R••id,ncla
R..1G Tba:leat.. 41.

PON� •• 14sa

Vende-se uma finissima sala
de jantar, em perfeito estado
de conservão, por preço mo

dico. Ver e tratar á rua Sete
de Setembro. - Edifício Cruz
e Souza, apartamento, 101.

G. 8. Cal�eira �e Jndra�8.
Exclusivista «RENNER)).

.

�

PRINCIPA IS IITlDOS
_,�. ' ,

r -

, .

Roupas- Calçados
Feflras-Maquinas

de· cos'lur-àl'

LOja RENNER
29·

TINTAS PARA PIN11JRA
·e o T' T, o M A R

I

Rua Tenente SilveirJa,
f'lorianópolís

VENDE-SE

QUER VESTIR·SE COM (ONfORTO E ELEGAW(IA 1
PRoCURE A

alfaiataria· Mello
Rua -F.e1ippe Schmidt 48

MINISTERI'O DA MARINHA
Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina

Exercicio de. 19501

EDITAL
De acôrdo com o ofício nO 0359 (.CIRCULAR) da Djreto..

fia do Ensino Naval, datado de 14 de junho' de 1 950, faço sa
ber a quem interessar pQssa, que se acham 'abertas as inseri..
ções para o CONCURSO DE ADMISSãO AO QUADRO DE
CONTADORES NAVAIS a se realizar em SETEMBRO do cor..

rente ano.

As inscrições serão encerradas a 31 de julho próximo.
Os interessados poderão comparecer na, Secl;etaria desta

Capitania, para melhores esclarecimentos.
.

Capitania. dos Portos do Estado de Santa -Catarina, em
Florianópolis,' �1 de junho de 1 950.'

.

.

_

Nelson do Livramento ClJutinho
Escriturário da classé G - Secretário.

CURITIBA PA"AN4 �1"Ll.E.CJfA.",A, PROSEBRAS

.� � AVISO,
1, .,Aviso aos �eUS-amigOs e clientes'que reabri" IDQU Ga

. binete Dentário a rua Tenente Silv.eira, n. 29, sala l'
.

O consultório esta aparelhado para atender tpdos os
,.

casos da clínica den.tária.
.

,

Ane:xo, um belp montado Lob
..<?ratório de prôtese Den

tária, para confecção de dentaduras modernas e pontes
agrilicas. . ')

ARI MACHADO
Cirur!!ião Dintista'

SENHORITA!
A uitima creação � em telr;
gerante é Q Guaraná KNOT
EM GAR.8AFAS GRANDES

, Pref;;Jndo-oQ está
·· ..companhando' a!moda

Dois locom6veis, 150 cavalos, alta _

ba�a. Marca "WOLFF", .Alemã, ano ra· Frutas R f
.

I dosbrlcação>1920 com bomba, condensador, f
. 'e rasco. ge . a ..,

vapor' super·aquecido. Estado de nOTO.

���:, 5�o�iCIO��r��:: '��=�;"':: procure POLLI S. A. Comercio e IDdu����i�' I
volts próprio corrente longa dlstâncl.e., . PRAÇA 15 DE NOVEMBRO
em perfeIto estado. QUfllquer InformaçAo !tUA CONSELHEIRO MAFRA _ EdHicio Montepio
�:a�::;�:. de MaIo 18 - naja! - Su·

RUA FELIPE SCHMIDT _ �di-ficio São Jorge
� ,�

,••..•.....•.•...••.. � .......•.••
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Deu . entrada, ante�ontem, na Secretaria do Tribunal..

,r
I

I
I'
I

Regional Eleitoral, o pedido de registro, formulado

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

pelo' r. S. O., da candidatura do ilustre catarinense

UR. UOO OEEKE ao cargo de Govérnador do Estado.

FlORIAMOPOLlS -6 de Julho de 1950

Naufragou nas costas do Ur�guai
o iate brasileiro ABAITARE'
RIO, 5 (V,. A.) -- Afundou na

costa do Uruguai em coneequerr
cia de violenta tempestade, o

barco brasileiro "Abaítaré ", do
Iate Clube do Brasil, quando em

viagem de recreio Para Buenos
Aires._
Deslocava o harco apenas 10

toneladas e era comandado pelo
sr. Manuel Hipolito ,Mendonça
Lima, que 1\ adquirira recente
mente em São Paulo.
Faziam parte da tripulação

Os' srs. Gabriel Pinheiro ena
gas. Cid! Peri Almeida e dois
marinheiros runcíonartos da..
quelo clube.

\ Apesar de desaconselhados por
varias pessoas do clube para RIO, 5 (V. A.) -- O coronel
não realizarem a viagem

nal
Loureiro de Souza declarou que

atual estação, devido às condi' está faltando café para o con

ções dos mares da costa sul, . sumo interno no Brasil. O de'
os arrojados navegantes parti·

I darante, que dirige grande .. or
ram da Guanabara na manhã ganísação de torrefação, afiro
de 18 de junho com o fito de mou que o café irá escasseando
atingir B.u;enos Aires,. com esca cada vez mais-na proporção que
las em Florlanopolis e Mon' forem aumentando as vendas
[evídeu. para a Europa ..

Nas costas do Uruguai. apa
nhado por violento temporal
o "Ahaitaré" não re$istindo
naufragou, tendia todos Os trí
pulantes passado para uma bal
sa, sendo mais tarde salvos pelo
navio -grego ""Providencia"
De bordo desse vapor, que hoje
devera entrar na barra, rece
beu o Iate Clube. um telegrama
comunicando que todos estão
salvos.

Já está faltando
café DO Brasil

Candidato. a· senador . por
Renunciou o cargo· de governador o sr. Jerônimo

Coimbra Bueno
Ao sr. dr. Aderbal Ramos da Silva, Governador do Estado" dirigiu

o sr. dr. Jerônimo Coimbra. Bueno, Governador de Goiás, o seguinte te,
(egrama:, ' ,

"Goiania, 3 - Tenho o prazer de informan a Va. Excia. haver nes

ta data renunciado ao govêrno, passando as funções ao vice.governador
dr. Hosanah de Campos Guimarães por ter sido indicado como candida,
to a senador federal pela coligação UDN e PSP."

Goiás

Assumiu o govêrno de Goiás
o

.
sr. Dosanah C. Guimarães

C_omunicaçao ao sr. dr. Aderbal Ramos da Silva,
Governauor do Estado

O sr. dr. Hosanah Campos Guimarães que, com a renúncia do go_
v·ernador eleito, acaha de assumir' o govêrÍlo d� Goiás, endereçou ao 'ir.

e!!:. AdeI"bal Ramos da Silva, o seguinte telegrama:
-

"Goiania - 2 - Tenho a honra de comunicar a Va. Excia. que nes.
ta data, em virtude da renúncia do dr.•JerÔnimo Coimbra Bueno, �'lU_mi, na qualidade de vice_governador do Estado de Goiás, ,no exerClCio
do' qual espero contar com o va,lioS{} apoio e cooperação de V.' Excia.
nó sentido de que possa cumprir Ibem firmemente, em prol dos interes_
.Iles da coletividade, mandato que me foi conferldo.' Atencios:js sa\lda�
�ões".

Assembléia Legislativa Nelson Rockfeller
em São ?aulo
RIO, 5 (V· A.) - Noticias de-

São Paulo infor'mam que chegou;,
ontem àquela capital o sr. Nel
son Rockteller. presidente da In'
ternatíonal

.

Basic Economy e"

Amerícan Inte.rnational' As-so-'
ciation, que inspecionará as ati
vidades dessas duas companhias>
em São Paulo,

SESSKO DE L7-950 são: de Finanças, sob 'a presidúnoia
Pres idência - Ruy César Feuers- do sr. Bulcão Viana:

chüette. Não houve expediente.'
Secretaria - Alfredo Campos e Usou da palavra o Rr. Oswaldo

I
Pinto de Aruda. Cabral, para relatar os projetos de

<;0111 a presença de número Ie- lei nOs. 58/50 e 67/50, que visam
gal, leve inicio a sessão, à 110ra respecl ivamente, a abertura de um

regímental.
�

crédito especial de Cr$ 225.717,,50
Lida a ata da reunião anterior. - para pagamento de dividas de

foi Ia: mesma admit ida sem emen, exercicios findos; e isentar a

das. Sociedade Hospítalar Sto, Antônio e

Procedeu-se, a seguir, à lei lu- Maternidade Zenaide Bertas., do
ra do expediente: impõsto de transmissão de propr íe,

a) Oficio n. 154, de 3 [lo COrl'cÍí: clade "inter-vivos", opinando pela
te, do sr. Governador do Estado, aprovação dos mesmos. A votos f'o;
agradecendo a comunicação cons- -ram aprovados .por unanimidade.
tante do ofício n. 355, de 30 de [u- Em seguida, o sr. Ruy Fe-
nho p. p. uerschuette relatou o projeto de
h) Oí'ioi'o do sr. Jorge Germano lei nO 59/50 que autoriza a aher;

Sperb, remetendo exemplares do Contjnua n� 6a. pago
Código de Õrganização Judiciária

do Estado do Rio G. do Sul.
c) Impresso, do Rio, do n. 37 de

"A Marinha em Revista".
d) Impresso, de Porto Alegre,

dos Anais da Assembléia, Legislatí
YU do Estado, volume VIII, agi)st(l
de 1947.

e) Mensagem é·]H'i!.oentada à As.
semhléia Legislativa do Estado de

Alagoas, em 1 de abril do corrente

ano, pelo Governador do Estado.
Nua houve orador inscrito na

hora .do expediente, declarando-se
livre a palavra. Ninguem a solíci
tou,

Passou-se à Ordem do Dia, que
constou de:
Primeira discussão do projeto de

lei n. 68/50, que fixa o número de
deputados à Assembléia Legislatí;
va,

Em votação, foi aprovado.
A seguir, pediu a palavra o de

putado Nunes Varella para .enca

minhar à Mesa um requerimento
no qual solicitava substituíção aos

srs. Armando Calil e Raul Schaefer
na Comissão de Finanças, em vista
de se aChar.em· impedidos tempo'
ràriamente,
Pelo sr. presidente, foram indica,

dos os deputados Dib Mussí e Pro
tóg'enes Vieira, tendo o apóio do
plenátio.
Ainda livre :'a palavra e como

ninguei.u se manifestasse, o sr. pre'
sidente encerrou a sessão, convo'

cando os membl'os componentes. da.
Comissão de Finanças, Orçamento
e Cóntas do Estado, para uma reu_
nião às 15,30 horas.
NAS COMISSõES DA ASSEl\ffiL:erA
Presentes os srs., Bule,ão Viana,

Dib Mussi, -substituindo o sr. ttaul

Sctlaefer, Protógenes Vieira, subs·
tituindo o Sr. Gaspadno Zorzi, Os·
.wa.ldo Cabral e Ruy FeuerschueUe,

. reuniu_se ap0s a sessão, a Comu�·

COllRA ClS�A.
OU·EOI lOS ti·
BELOS f DEMAIS

1
'-rEceou DO

!./
ICOURO CABElUDO.

-r�NICO (APIL.�a

POli UCUÉNCIA

.,

Desiste a Rossia
das reuniões
LONDRES,' 5 (O K) - Um�

despacho da Tass, transmitídrs
pela emissora d,e Moscou, 'anun
ciou que o sr. Jacob Malik, de-'
l�gado soviético atualmente em .

Lake Success, escreveu ao secra

tarío da ONU, sr. Trygve Lie,·
informando-o que a aelcgação
russa. não participará das atuaig;;"
reuniões do Conselho �'conomico>
e SaciaI. A Russia continua, aS_.
sim, com a sua campanha de:
boicote a todos os organismos·
das Nações Unidas em que to-'
mam parte delegados d� China:'
nacionalista.

.

Suc-Frufi
o complemento alimen
tar por. excelencia. Ex
trato de írutas.vltamína C
Hidratos de carbono.

Colaboração ao Censo de 1950
Os prefeitos de Concórdia e de Araquarl telegrafam

ao Governador do Estado

Subscritos pelos srs.Fioravante Masollini e Anterior .. Sprotte, pre" �

feitos, respectivamante, dos municípios de Concórdia -e AraquarI, rece

beu o sr. Aderbal Ramos da Silva, preclaro Governador do Estado, O.\F"·

seguintes telegramas que tão hem atestam a colaboração daqueles ad ....

ministradores ao Receuseamento que ora se faz no Brasil:
"Concórdia, 30 - Acuso o recebíment., do telegrama de Va. Exeía

que agradeço. Outrossim informo que esta administração prestará co

laboração integral aos representantes do IBGE. Cordiais saudações"
"Araquarí, 1°_ Tenh,(1I o prazer de comunicar a. V. Excia. que acoms,

panhado do agente de estatística distribuiu ontem todos os recenseados
res nos respectivos setores dêste município afim de iniciar hoje o recens.
seamento, Cordiais saudações."

FV0G
O ilustre Tenenle�Brigadeiro Eduaruo Gomes, no domingo'

último, teve bonita recepção nesta capital. Estamos em que Flo

rianópolis ihe· fez manifestação COllsentªnea aos seus méritos.

pesso'aisi e de forma a não deslustrar nossa ter,ra nessa parada
democrática. em que o Brasil desfila, através dos diversos parLi-
dos'.

PôsLo muito menor e muito menos ruidosa que a de 1945, ,3l;
. ..

recepção ao brinso militar despertou interêsse na população e"-

.entusiasmou a·05 ·no&sos co'rdiais adversários· da U. D. N.

Pena, enire"tantü-, que pará efeito externo, quisessem dar'

ao fato I;amanho de nunca ant6s acontecido aqui por estas ba!l�

das .

E dai, sem dúvIda, afirmarem os jornais do Hio, el1,tre 03

quais o CQrreio d.a Manhã e o Diário 'de NoticiaS, "que gra;nde

parite da população floriallo:politana, para ·recebe].' o eminente

candúiafo, dírigiu_,,'e a pé pau o aeropôrto" da Base, �iluado �

uma legua da Capital".
Para "'ue a mentira? Que vale encurtar para seis os quilôme-.

.. . ,

tros que. nos separam da Báse?

Se a recepção foi boa, l1ara que aumentá'la? Se a cAstância �

fixa, para que encolhê-la?

Se grand'e parte da população, no domiRgo último, marchoU'
.

t ?
a pé para a 'Base, para que recenseamen 0;.

Guilherme Tal
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