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"VAMOS PARA A LUTA SEM ESPIRITO AGRESSIVO E SEM INTENÇÕES DEMAGÓGICAS, CONFIANTES NA 'VITORIA DA NOSSA CAUSA, QU,E, É A CAUSA DO
BEM COMUM, E CERTOS DE QUE OS NOSSOS ADVERSÁRiOS, INSTRUIDOS NO MESMO CATECISMO DErr1üGRÁT�Cg QUE r-nRMOU A lt'!ENTALWÁDE PQUTI�
,CA DA NOSSA GREI, SABERÃO CONDUZIR·SE COM ELEGÂNCIA ,MORAL, BUSCANDO AS PREFERÊNCIAS DO ELEITORADO rrG� MEIO DE PRO�E�. ' .mc.

NOS, QUE ATESTEM O GRAU DE ELEVAÇÃO DA NOS�A CULTURA PQLITICA" - PALAVRAS DO CANDIDATO �UDOh"I)EEK1L; ,;J,' �
--------------�- ���--

Santa Catari
junte

•

o IlAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA
RRIl'I.Urlc e D. Gerellt-et SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS 1)E A.RRUDA BAllOS

-

ALEXANDRE KONDER

Certo iornal do Rio vem de afirmar 'lu,' os (jLW em San;

la Colori-na prometem [azer campan ii li '".d1'a a condidouira
do SI'. Udo Deeke o fm'úo não movidos por um seniimento de

discordância eui relação a ésse nome, mas imicamenie d�enll'o
de urn espirita anti-Ne1'êu Ramos. Se assim <5, convenhamos

que essa diretriz política não nos bonra nada, já qué ela

tradúz !t mí wn clima de estreiteza deueras lamentá'vel._ Não

temos procuraçiio do sr. Neréu Ramos lJúa [azerLhe a defe
sa ou. a apotoqia fios seus méritos. Somos, entretanto, dp's que

não podem deixar de reconhecer na 1JrOje;ão do eminente

conterrâne., 'urna das razões pelas 1]uais Santa Catarina, pela

�ljrÍ1neÍll'a vez :na sua tüstúria, 'Vem -qozatulo . de usn. , destaque

invulgar na crônica no pais, Sua atitude ,serena, perdadei
rtunetite inçlêsa, dentro do P. S. D. pOI�, exemplo, quondo dos

dias sombrios, ela crise .que o atingiu, representoll nãjo sàmen-
-, -:

te a consagração definitiva do seu Ilome corno chefe parti;
dârio, 'COmia a sob1'evivênciã da sua grei.

Depois de vinte, anos de abastardamentos e de acomoda

ções, o Brasil teve no gesto do SI'. Nerêu. Bamos (l certeza de

que nem tudo estava perdido e que sôbl'e o Setl chão ainda

caminlumam homens dignos da admiração e do respeito das

rnaSM1!s., E quem. ficou em destaque maio?' com essa conduta

senão Santa Catarina, sua terra natal?

Eis por que não podemos nern poderemos compreender
nllnca PO,1' que no chão barriça-uerde se aproveite a pl�alll(.

eleitoral que se aproxima como pretexto paJ'lOi 'demonstrações
tmii.Nerêú Ramos.

Em verdade não podemos acreditar que isso se passe nos

nossas pagos e- s_9mos forçados a admitir que a versãf citada
do [ornal carioca não possa de mera "intriça. Conh.ecemos bem,
o llOSSO Estado e principa'lmente o orgulho que 0'8 caiarinew

ses tem por tudo e :POl' fados ((Jue exaltem Santa Catarina para

concluirmos pela improcedência dessa asserçõo,
O contrário seria a mesquinhez sobrepondo-se (lOS brios

catarinenses ; seria. (1 oitôria do eqoism., pessoal contra a cons;
'I

ciéncia coletiva. 01'0, nu,� nos 1'eCUSatltOs a admitir êsse primi:
-'

-

0-

(,{vismo partidário no nosso berço natal. Somos catorinenses

demais para conceber tão 'gmnde heresia como esta, 'se(fwndo
a qual o nosso Estado não passa de um coniunto de arraiais

afogados no despeito e 110 seu deplorável cortejo de ques

tiúnculas rasteiras ..• Alé,"" do mais, isso seria tolice cha;

poda, pois nem tôdas as deturpações conseçuirtio jámais [tr
ZOI' sossobj'[11' a verdade.

E a j'essonância do nome do' u. Nel'êu Ramos nãp é coisa

qtte se possa emudecer com, tricas e menti'ras', sejc� na sua pl'Ú
pi'Ía terra, ou ,110 país, pois é uma verd,a!de pleIla (�OS olhos de

tôda gellte, inclusive ,dos setts adversários, cujos_ cIlefes, ('11.

lJ'ela11to, - estamos seguros I-- mio concoI'{lal'ão ! com a a{h'
motiva acima divulgada ern 'lnoflento infeliz por uma fôlha
do Rio..

'Ano XXXVI florlan6polls-, Sexta-feira, 7 de Julho de 1950 ; ii,' 10.891
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Selos comemorativos
do 6· recenseamento
ttIO, 6 CV. A·) __:_ Notícia de

maínr interesse para os rítatelís
tas é a pró�ima emissão de se

los comemorativos ao Sexto Re

eenseamentn Geral do Brasil
que estarão a venda a 'partir
do dia 10 deste mês. Para fins
de atender a procura do públí
co que segundo se espera, assu:

mirá proporções invulgares. em

virtude da repercusão nacional
da campanha cgnsítarla. O IBGE
obteve permissão do diretor ge
ral do DCT para abrir um posto
de venda dos referidos selos co

memoratívo., na sede da SeCl'p
taría geral.

• TRIOO DA FRaNçA
PARA o BRASIL

---Q---

RIO, 6 (V. A·) - A Carteira
de importação e Exportação do
Banco d!o Brasil informou que
já concedeu licença aos moi,
nhos para a importação de 150
mil toneladas de trigo da Fran
ça. pagas em francos ESsa ím

portação, articulada entre moí.
Ilhos e a Carteira de Cambio do
mesmo estabelecimento, tornou
SH necessaría para, evitar a falta
do ,PI:oduto em nosso país.

«Deficit») colossal
DO orçamento
americano

-- ... _---

�---l)---

Washing'lon, 6 (Y.A.) o De�
p-artall1ento do Tesouro dos Estados
Unidos anunciou que o oreumento
geral do ano fiscal, encerr:ado no
dia 30 de, jun 110, ,apr,esenta o "de�
ficil" de 3 biliões, 122 milhões,
102 mil, 357 dólares e 4.3 c_enia
vos.

V Coag'reSSO Brasilei
ro de Coutabllidade
Belo Horizon�e, 6 (O. E.) - De_

verá realizar.s·e nesta capital, no

periodo de 8 a 16 -de julho cor

nBnue, 'o V Ccfng)'lesso Brasil�ir,o
de Contabilidade, que' já conta com

mais de 4.00 adesões.

� 4 018 está ofereceu
do técnicos
RIO, ·6 (V. A) - A Organi,

zação internacional de .t<.efugia
dos está colocando à disposição
dos industriais brasileiros com
pleto serviço dJe iD.formaçÕes sô
bre tecnicos de rigorosa forma
çãO profissional.
As industrias do pais que es

tejam necessitadas de mão de
obra classificada, podem dirigir
se a OIR, com sede na avenida
Getúlio Vargas 446, 9° andar,
onde lhes será fornecido o curo

riculum vitae" de interessados
pelos quais poderão escolher os

,que preencham as suas necessi
dades.

,-

Mudou de, nome outra vez a Ira
dicion�I'Praça 'Tiradentes

RIO, 6 (O E.) - Por ato do José Bonifacio, porem discor·
prefeito foi mudado o nome da dou dessà resolução e, na 'qua·
tradicional 'Praça Tiradentes, lidade de min1stro de Estado,
antigo L'argo do .t<.ossio, para" pôr portaria de 2 de março de

Praça da Independencia. ° no- 1823 denominou aquele local do

"me do martir de nossa' eman-I PraÇa da. Constituição ao invés

cipação politica será dado ao de Rossio. A primeira intendeu
logradouro fronteiro à Cama .. cla municipal depois de procla..
ra dos Deputados, onde se en- mada a Republica e a liberta."
contra o seu monumento, Peló ção de 21 de fe_vereiro de 1890.
mesmo ato a rua da Indepen-: atribuiu-lhe a denominação' de

dencia, no Realengo, passa' a Praça Tiradentes O que foi con.

chamar-se Professor Leoncio firmado em sessão de 28 de ja..

Correia, ire�entemen!t;e falecido. neiro de 1892 pelo lfltend!ente, o

A proposito dessas mudanças capitão de Fragata Frederico

a reportagem d: "O Globo" ou- GuiI1'lerme de LOl"fna,. no govet·

�ViU
O prOfessor Noronha Santios. no de Floriano. Como se- vê O

,

conheC,edor da historia da cidade des�ino historico d� velha praça;
que declarou: . carIOca, agora completamente

"A( Praça Tiradentes chamou- remodelada é d� mesmo muda'C
se primeiramente Campq_ da de no,es, atraves dos tempos ..•

.

Lampado:sa, diepois Campo do

C d·t d PI�elourinho, São Domingos e re· I OS 'O ano
Campo Gcande. A 26 de feverei- M- b II..

1'0 de 1822 O Senado da Cama- ars a
ra, que era o legislativo muni- WASHINGTON,� 6 (INS) _ AJ
cipal, deliberou mudar a 'deno- AdiÍllinistra'.ião de' Cooperaçãominação para Rossio da Cons Econômka anunciou ontem, que
tituição, em atenção aos acon- dlL'-<IJll.e o e- 'lcio econômico
tecimentos' de 21 de fevereü'<) d,e IGi"Q -

, ,. �ou _,....erédit9s de
de 1821, adotando o regime cons· 3·5ü::: CJ", ,e ,,-, !'léYl�res em rela�
tituicional que se prOClamou no ção com O programa de ajUda

"-'_�
[reino d,e Portugal. conhecido como Plano Marshall.

o cand'idato qUe os cata_rinenses
já conheceraol

"

A confiança dos Catariuenses volta.se .par.a a pessoa dum

co'estaduano ilibado: Udo Deeke. Candidato do Pai-tido So

cial.Democrátíoo, tendo a apoiá-l., a opinião de quantos lhe

reconhecem no caráter a rigidez dos mais altos pr incipios mo

rais e 'cristãos, o ilustre engenheiro.civí}, para cujo espír-ito de

sacr iflcio os amigos mais uma vez apelam, n,ão é um inexpe
riente em face dos problemas que solicitam, neste momento,
a atenção e a inteligência dos-administradores. Personifica

ção ela 'Prudência no que respeita a um mandato popular e

Infenso- a quaisquer concessões levianas, às praxes cad-ucas

das plataformas sempre cheias de promessas, mas nunca pe
netradas de sinceridade dos que as -redigiam, o dr. Udo Deeke

poude dizer som constraugimento algum : "Não faca preme;

limentos enganosos, porque ° povo, requer honestidade de

propósítos, lealdade, fidelidade, em troca de sua couriança".

É que, tendo já passado, embora em breve período, pe

las responsabilidades do Govêrno, o emiuent e candidato do

P. S. D. sabe que os ,programas menos importam à especta
.

tiva popular, Ôo que as realizações, consagr-ador-as dos ho,
mens públicos, na gratidão d-os pósteros. Não valem as pa-

., lavras, mais do 'que as promessas com que se quisessem eu

godar o elertorado, que, muito ao contrár-io do pr��JeÜd1), '

teriam c�e ceder às injunções que as realidades impõ-em aos

governantes e aos governados. Valem, porém, os atos, indíces
que são de operosidade e de fidelidade à causa coletiva. O
sr. Gelo Deeke não promete, mas já realizou muito, obede,
cendc,: aliás; ao sentido. de ama obra de l'eerguimento do

Estado, iniciada há cêrca de 25 anos.

Seria inúlil e imprüdutivo te,ntar sobrepor a essas cre

dencia,is de serviços prestados, com honestidade e sabedo�
<fia, ao povo de iSanta CaLarina, uma série de pl'omessas que
Ih.e aflol;assem à menle em hora em que devêra falar aos

seus coestaduanos. De Udo' Deeke se 'dirá: eis Um homem

�lue, não obs{a�1t.e rápida a sua passagem pelo carg'o de Go�
vêl'no de sua terra, poude assinalar conúetamente a sua c!is
pos.içã:o de aorresponder à estima de sua gente. Não é uma

esperança para os que lhe prestig'iam a candidatura, RIas úma
garantia de ação construtiva para todos os Galarinenses. Nã_o
'se lhe imputarão, po'ri&so mesm-q, lig'ei'rezas de superficial
contacto com os prob},emas de âmbito estadual, que lhe ve.
nham a ser alpresentados, no curso de sua gestã,o. Para Udo
Deeke., tais prüblemas nãQ são desconhecidos e, pois, nunca
o surpreenderiam. l\h1'ito menos ,o tentariam, por qualquer
sorte de entusiasmo no enunciá_los ou Observá-los, as propos
tas simplistas que contrastariam com a menlalidacl� do técni
co experimentado, C0111 a sereuidade do administrador obje
tivo e prático.

Ud'o :Deeke, portanto, não pr,amete; mas st)guramellte fará
por Santa GatarüLa e pela, nobre g,ente barriga.verde 'tudo
quanto a sua inteireza de consciênéia moral e a inexcedível
vocacão ao trabalho possam p.ermitir-lhe realizar. Colalbora.
dor de longo percurs-o ,na obra !l'overnamenlal com que o I)l'e.
claro e honrado C�tarinoose sr. N�l'êll Harpas ,escreveu as

mais brilhantes, incisivas, e, conwacLas páginas� da nossa

história administrativa, o candidat{)- do P. S. D. à sucessão
do sr. Aderbal R.. da Silva é indubitávelmente, comprovada-
mente mesmo, o homem a quem outras ocedenciais se di$
pensam, bastand,o.lhe as d,e seu passado, -. que, se vincura a,
uma gloriosa fase de re.cuperação 13olitica, .social, e,conômica
e cultural do Estado.

Votando em Ddo Deeffie para o cargo de, Governador, ll()
pleito de 3 de outubr,o do corrente ano, o eleitorado de San:
,ta Catarina não o fará como quem experimenta uma incógni
ta, - e sim como quem ia c'oll'hece o candidato, não através
dum prügrama, senão pelos marcos de sua pass�ge'l11 em fun;..
ções públicas e comissões que dignificou e em que tud.o deu
de si pela gr.andez'U e progresso dá terra c.atal'inense.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4tO$ Ofioial$
Decretos de 30 de junho de 19150

.� GOVERNADOR RESOLV�
Classificar:

.

Paulo Sami, Capitão da Polícia Mllltar
do Estado, no Comando da Segunda Com

;panhia Isolada da mesma Corporação.
Leônidas Cabral Herbster, Capitão da

.Polícía Militar do Estado, no Comando
·da Companhia de Metralhadoras do Ba
talhão de Infantaria da mesma Corpo-
..'ação.

Decreto ,de 4 de .inlho de 1950
-O GOVERNADOR RESOLVE

Nomear:
,

Gustavo Neves, Diretor, padrão X, da
Diretoria do Interior e Justiça, para
<exercer, em comissão, o cargo de Secre
tário de Estado dos NegÓcios do Interior
e Justiça, Educação e Saúde.

Portarias de 14 de abril de 1950
-o SECRETARIO RESOLVE

Designar:
Nelsa Maria 'I'eresínha Nuneg de Sousa,

:Regente de Ensino Primário, padrão E,
;para ter exercício no Grupo Escolar "Jo·
:sé do Patrocínio", da. vila de Sider6polis,
município de Urussanga, até o preenchi.
snento da vaga por Professor Normalíata,
.� contar de 15 de fevéreiro de 1950.'

Com a gratificação mensal de .. _ ....

Cr$ 600,00, correndo a despesa por
conta· da dotação 26·1-20, do orça-

Req. n.

Req.--n.

Req. n. 1.115'8 -

.2a da Silva Dias",' de Ribeir_ão do Ouro,
distrito e município de Brus(lue, a pro·
fessora Romildes José Schullistlng.
A portaria n, 216, de 8-3-1950, que de ..

signou Domingos Trahquillo Preci'cinni

para substituir, nas Escolas Reunidas
"Pro'fessora Maria Luiza da Silva DIas",
de Ribeirão do Ouro, distrito e municípIO
de Brusque, a profEjssora Olga Dauer

Lyra.
Conceder dispe_:

A' Zita Teresinha- Belll,
uma secção (duas séries) no Curso Nor
mal Regional "Luiz Augusto Crespo", de

Brusque.
À professora Aurora Goulart, da re

gência de uma secção, em duas séries,
do C11rSo Normal Regional "Luiz' Au-

Req. n. 1.507

I

gusto Crespo", de' Brusque.
Dispensar:

O professor Eugênio Marchetti da re

gência de uma secção, em quatro séries,
do Curso. Normal Regional "Sérgio Lo

pes Falcão", de' Araranguá, a contar de
5 de abril de 1950.

A(lmftir:
Pe acôrdo com a

julho de 1949:
A . complementarista Irene Scl1wedler

para, na qual1c,!ade de extranumerário
,diarista, exercer a função de Professor
no Grupo Escolar "Prof. Ol'eóõtes Guima

rães", de São Bento elo Sul, com o salá
;rio diário de Cr$ �3,00, correndo a des-

Req. n. 1.289

Ma., do ••q.�.. ... . ...h.,
�H8eJltG! para..... apDIPOLI!O�
, .ma eader.eta •• CUDITt
IIt1TU:O PUDUL.

-

fRAQUEZAS
-

EM GERAl
VINHO CREOSOT-ADO
"! I LV E'I R A"

10 Secretário.

União
Ieurs de 5'6.

Beneílcente
.

dos Cbaur�
Catarina

)

J

As se rnblêta Geral Ordin aria

Emprega-se com vantagem para
.

combater as Flores Brancas, Cóli

� cas Uterlnas, Menstruaes e ap 's o

t parto, e Dores nos ováríos.
< 11: poderoso calmante e Regula-

d�r pôr excelência.
"'LUXO SEDATINA, pela sua com-

I'.�.

�

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

..

.'.....

A mulher evitará dores
ALIVIA AS CéLl(�AS UTElnNAS

(O REGULADOR VIEIRA)

pOI"rovada eficacia é receitada
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontra-se

I
.

em

toda parte.

Confere
"'plama

METODOI
Moderno 8 EflciBntCJ

Rua Gene,al Bllfe'l'lcourt,
(Esquina Albergue Noturno)

48

(orrespon i'Bd I

(omerclal

DIREÇI01
Amélia M Pigozzi

IMOVEI�
V. S",construiu mn 'prédIo? Não o legalizou no Registro de üilóveisç"

Os docull1fmtos de seu imóvel estão de acôrdo COlll-as leis -em vigol'(!
Si existe algun�a irregula.ridade, procure hoje 111e�1110 o Escritório Imo_
biliário A.L.Alves,. rua Deodoro 35, que está habilitado a regularizidos:"

,

cl'Ítcriosamente.

Se ricOI quereil ficar
De modo

.

tacil
�

elegeI
Fazei hoje uma' iDllcrição
Credito Mutuo Predia

De ordem do sr. Presidente convido os srs. associados para a As ... ·

pesa por conta da dotação 26-1-26 do

or-I·
Iela Sardagna - Req. n. 1.134-Idem. semhléía Geral Ordinária a realizar.se dia 7 as 1'!r,30 horas, em Sb,!Ii';"

çamento vigente. . Germano Longo - Req. n. 1.273

Requerfmentos d"spachados Iel���nclsco Bergmann _ Req, n. 1.512
sede social à Praça 15, nr. 17, para a ele�ição da nova Díretoria.

.

20 DE MAIO
_ Ielem.

_ Flor-ianópolís, iOde iulbo de 1.950.�ma Graer - Req. n. 1.721 - Sim, d€ I' Carlos Herlng Júnior - Req. n. 1.142 '�acordo com os :pareceres. _ ldem. Joaquim Ribeiro BorgesHelmuth Bramgk - Req. n.. 408 - I Amália Btanchírn - Req. n. 1.680 -

Idem. Idem
Hermelinela de Sousá - Req. n. 1.540

.,. Fil�mena Pitz _ Req. n. 764 _ Idem .

- Id�m. Ambrósio Tomelin - Req. n. 1.681 -

Ignacio F'íamoncínt - Req. n. 1.548- Ielem.
.

Idem.. I O. L. Rosa - Req. n. 3'.655 - Pague-Alexandre Pedro Perdona - Req.

n'l
se, à vista das informações, a quantia de

1.106 --:- Idem;. 'Cr$ - 615,00, elesentranhando-se os do-

AlbeI.to Pezzmi -:-.Req. n. 902-Idem. cumentos necessário" à comprov.ação da
Amadeu Ffamoncíní - Req. n. 903 - despesa,' de acôrrlo com o decreto n.622,Idem. , . de ",,º,S-11-38.
Arthur Franz Req. n. 1.136 Viúva Tuffi Arnín & Filhos _ Req, n.

Idem._
.' 3.700 - Pague-se.Jose Manoel Vanzuít :_ Req. n. 1.132 24 DE MAIO

-B�.et�d· Sousa Pinto R 1."70
José Chiminell1 - Req. n. 1.131

� o o, � eq, n. '" Sim, de ãcôrdo com os pareceres.

-BIdem. José Dellagiustina - Req. n. 1.152
eatrtz FeJlipl - Req. n. 1.121 ldem.

Ielem.
. Pedro de Barba p/s. f1lha Santina Ro-

_Gasparmo Lourenço Lins -. Req. n. .. sa ele Barba _ Req. n. h202 - "Idem,
1.Al1 - Idem. Ermínio B. Gadotti - Req. n. 1.138-

'. . _

22 DE MAIO Idem.
Líbântã Maria de Jesus - Req. n. .. Ermínio Pandini _ Req. n. 1.140 _

1.156 --: Cu�pra.se a extgêncía da Pro- Idem.
cUr�do�la F'iscal. Domingos De Toffol - Req. n. 1.141
Cândido Fratoni - Req. n. 1.114 _ Idem.

Idecm. _

l'
..

C·
. Emílio Rozza -' Req. n. 1.137-Idem.

ustoc la ãndtda de Bem Capívarf 26 DE MAIO
Refj;. n. 901 - I�em. Pedro Manoel Antônio _ Req. n. 1.032
Julio Mafessoh - Req. 'n. 1.16'7 -. Sim, de acôrdo : com eis pareceres.Idem.

. Artur H. Franz Reei. n. 1.009 -

Anastácia Jacinta Goulart - Req. n. Idem.
1.077 ;:-' Idem. Arthur Franz - Req. n. 1.011 -Idem.' IAntonio João de Sousa - Req. n,
1.162 - Idem. Imenta vigente:

. Amél1a Maria de Medeiros - Req. n.
. , ....••.........•••..•

A professora Iracema Machado Matos 1..087 - Idem.

V d
-----�----------------------------------

llara reger uma secção, em quatro sé- Id:��nso Guzattl - Req, n. 1.084 en e-se
a'ies, do Curso Normal Regional "Manoel Aristides Nunes Barreto - Req. n... DA T' I L OG'R A· F IAFerreira de MeIo", da cidade de São José. 1.107 - Idam, Uma casa com bom terreno, .

O professor Fioravante João Marchi Aristides Idalêncio - Req. n. 1.10S -
I situada na Rua 3 de Maio no

,. '....... .'

ã 4 é· Idem. '

ilara reger uma se�ç o, em : s ries, no F'erriando Peelro de Sousa _ Req. n. j Estreito-Curso Normal Regtonaí "LUIZ Augusto \
1.111 - Idem. . ,

Crespo", da cidade lIe Brusque, j Emília Fortes de Sousa - Req, n... I A tratar na mesma
Com a gratírícaçã mensal d 1.117 - Ielem.

.

1 o . e. . . . . .

Oscar Ramos _ Req, n. 1.060 _ Idem.
• .••...•....•... , .••.....•

Cr$ .300,00, correndo a despesa por Leopoldina Perpétua _ Req. n. 1.143 as.te.. feJleldad_ ,el....eta«1I1
conta da dotação 2B-1-21 do orça- - Idem. - • i•..a fillliall.!
menta Vigente:

• l�eonardo Antõnio Machado - Req. n.
.

1.1,,7 - Idem.Os professores Zeno Moser e Dilma Maria Paulina Cpelho _ Req. n. 1.125
'Wolf! para regerem duas. secçôes (uma - Idem.
jlérle) no Cursú Primário Complementar Manoel Saturno Costa - Reg. n. 1.153
,rl GEl "R 111 H'"

- Idem.
o rupo s.co ar al no om ,f Mimoel Matildes _ Req. )1. 1.16Q _

de �ndaial, a contar de 29 de março

e"
Idem. .

15 de fevereiro de 1950, respectlVa111ente.' -,._ 23. DE MAIO
'

Os professores Zéno Maser e Wilma yiúva Tuffi Amii1 & Fi]h� -:- Req. n.
. .

3:/00 � Cumpra-se a eXlgellcla à� lll-Wolff para, a tltulo p�ecãrlO,. regerem, formação supra. .

mais uma secção (duas séries) no Curso Eurico Zimatl1 & Cia. Ltda. - Req. n.
Primário Complementar do' Grupo Esco- 3.�17 - Sim, em seis prestações men-

1 "R li 'H "d I d
.

I t
saIS.

ar au no 01'11, e n ala, a con ar Werner Eberhard _ Req. n. 2.490 ._
de 29 de março e 15 de, fevereIro de Sim, nos têrmos ela informação do Servi-
J.950, respectivamente.' ço de Fiscalização da Fazenda.
A professora Jacy A. Ollveira para r-. Alvaro. Pôrto aos S�ntos - Req. n. 955

_ _ .

- ArqUlve-se, ele acordo com o parecer
ger eluas secçoes (uma sene), no Curso da Procuradoria Fiscal. Parecer - A
Primãrio Complementar do Grupo Esco- pretensão em aprê�o, a meu ver, não me

lar "Prof..Orestes Guimarães" de São rec? conhecida, ,:,stO .i�lexistir na legis-
, laça0 estadual dIspOSItIvo algum que a

Bento do Sul. ampare. Razão paI' que opino pelo seu
O diretor José D�tri para reger, a ti· arquivamento.

'tulo precário, n{ais uma se'cção (duas Aurélio Feelrigo - Req. -no 1.656 -

séries) no Cur:,?6 Primário Complemen. �f;���'a.se a exigência. da Procuradoria

tar do Grupo Éscolar "Gama Rosa", de OUvia Ana de Jesus - Req. n. '41
São Pedro de Alcãntara, 'município de Idem.

São José, a !lontar de 10 ele' março' de José Fermino de Sousa
1.313 - Idem.

1050. Nestor Manoel da Silva
O diretor Joeé Destri para reger urna 1.147 - Idem.

Santo Fraron - Req. n. 1.326 - Idem ..secção (duas séries) no Curso Primário Rosalina José Inácio _ Req. n. 1.148
Complementar do Grupo' EscÇllar "Gama - Idem.
Rosa", de São Pedro de Alcântara, mu- Ângelo Bordin - Req. n. 1.647

lliclpio de São José. Idem.
.... Honorino .

Savi
Tornai' sem efeito: .. Idem.

A portaria n. 217, de 8-3-1950, que de· Luiz Manoel Cardoso - Req. n. 1.128
slgnou Alba Gomez para substituir, nas - Idem.

Escolas Reunidas' "Professora Maria Lui- Manoel Antônio Marcelino Mende�
R eq·. n. 1.520 - Idem.

.

Guilherme Müller - Req. n. 1.4li7
Idem.
Guilherme Geralelo da Silva - l'te�. n.

1.544 - Idem. _

Gregório de Oliveira - Req. n. 1.liO
Idem.
Antônio Galdino Silveira Rosa - Req.

n. 1.526 - Idem.
Anselmo Minott! Marcarini - Reeq. :ti.

1.502 - Idem.
Angelo Dller - Req. n. 1.552 - Idem.
Alceste Fiamoncini - Req. n. 1.499 -

Idem.
Antôni� Amélia de Jesus - Req. n.•.

da regência de 1.130 � Idem.
.

Ângelo Bechi - Req. n. 1.518 - Sim,
de acôrdo com os pareceres.
Alcides 'João Verona - Req. n. 1.519

- Idem.
Atanásio J�aurentlno Gonçalves - Req.

n. 1.517 - Idem.
Angelo Rovéa pis. f!]ha Catarina Ro

vêa - Req. n. 1.494 - Idem.
Augusto Badel p/s. irmã' Ing.arel Badel

- Req. n. 1�549 _ Idem. '

_

Geralelino DElmarchi - Req. n. 1.135
- Mem. .

.

l;lebastiarra Batista dos Santos - Req.
n. 1.393 - Idem.
Roberto Kamin - Req. n. 1.382 -

Idem. '

Pedro Manoel Machado - Req. n...
1.387 - Idem.

lei n. 277, de 18 de
Maria Basote Tonielo - Req. n. 1.491

- Idem.
Maria Dambrós - Req, n. 1.492-Idem.
Nímias Pereira Nunes - Req. n. 1.399

- Idem.
Ignácio Frainer - Req. n. 1.133

Idem.
João Dala Costa

Idem.
Melinda Wéirick

Idem.

Os
.

Rins que devem eliminar
todo� os traços de substancias
toxicas ou impurezas 'do organis
mo, estão permitindo que um

excesso de acido urico se acu·

mule e penetre em todo' o

Qrganismo.
A falta de cumprimento de lua

tarefa por parte dos rins é a

causa ·fundamental das dôres
reumaticas, lumbago e irregula·
ridades urinarias.
Este acido urico rapidamente fór
ma cristais agudos,' que se alo

jam nas articulações, causando
a sua. inflamação e rigidez, as

cruciantes dôres do reumatismo
e outros males do sistema urina
rio. O tratamento apropriado de·
ve fazer voltar os rins ao seu

estado normal, afim de poder
ser filtrado o acido urico. � por
isso que as Pilu}as De Witt con

seguem dar alivio permanente
nos mais rebeldes casos.

As Pílulas De Witt atúam di
retamente sobre os rins, de
volvendo-lhes a sua ação natural
de filtros das impurezas do
organismo.
Acham-se li venda em todas as

farmacias.
PILULAS

DE WITT
Para os Rins e a Bexiga
VI VIDROS DE 40 E 100 PILULAS.
o GRANDE É MAIS EÇONOMICOI

SERVIÇO DE METE0·
ROLOGIA-

Previsão do Tempo, até 14 ho
as d'o dia 6
Tempo - Bom sujeito a ligeira

instl:bilidade Temperatura-
Estãvel
ventos - De Sueste a nordes'

te, fresCQs
Temperaturas

hoje:
Maxima 21,0 mínima 13',9

extremaS

4e'Congresso de Far ..
macia da Bahia
RIO, A: Sociedade' de

de

5 (V.A.)
Par'macia da, .&ahia fará realizlw,
de 15 a 22 do eorrente na ,cidade
do Salvador, o quarto congl'e�s.u
brasileÍl'o de farm3cia.

o PRECEITO DO DIA
HÁBITO SEM IGUAL

É útil a tôda gente, mesnio aos

que 'Se se'ú,tem' hem, fazer-se exa

minar por um médico. Um I'eSul-
tado negativo, isto é, uma compro
vação de boa saúde, em dado. 1110-

mooto, não vale para fi vida tôda.

Aquêle que hoje está d'e p9lfdta
saúde dentro e�n pouco. poderá
contrair a semente dos piore3. ma
l�s,"<lç)l1de a necessidade do e:xa�

me de saúde pelo menos de seis

em seis meses.'

Inclua, ern seus hábitos, () exa'

me médico e dentário, 'no mínimo
de- seis em seis SNES.

.. u. __ -.r�.

• •••••••••••• _.e ..

Perde,u�se
A caderneta nO 1609 da Cai�,

Econômica Federal, sOlicitand.$'
quem a encontrou, entregar �
rua Silva Jardim nO 192 fundos..
•• • • • •• ... •• _.e • •• "........... ...... .. •

. CASAS II TlIlBRIlNOtI,
PoslIlle V. 8. cassa ou tfirrenc. ...,.

vender? .

Nâo encontra compradorf
Entregue ao E.critórto

... L . .Alve8.
Rua Deodoro li.

meses.

---_.�---

Maquina de
escrever
Vende�se por preço de ocasiã�,·

uma maquina REMINGTON - car
,

['o grande. Tratar nesta redação. /

• • • • • • • • • • •• •••••• •••••• •• � • o-

·:aml'Q�. Gravata.. Alame.,
Melu

-

ó•• melhore., pelo. tm..
nore, preço. IÓ na CASAdMIS
CELANEA - Ruae,' Mafrai

.

� 4-.-....;:fo
Fabl'loant•• di.tl'lbuidol',1 da••famada. 'OOD:"
I.ogõ•• -DISTINTA- • RIVET�. PORU' um gl'an�
d. 10l'tlm.nto d. aa••mlra.' I'l.oado.,' bl'iDI
bani • bal'ato.; algod!••• 'morinl • awlamlntol
para .lfalat'li qu.� r.oab. dlr.tomant. dOI

Idbl'looI: A CCllailS .. ".. �, �, \IY'"' .hama e ··.taBg50 dOI i Bnr.: Com.rol••ta. do lnt.rlor no ••ntldo d. :lh. fa"1'Im; 'Ima
vl.lta Gnta. d. ebtt'lalt<:ilm 111341 oompra.' MATRIZ .m Flcrlaa6poU.. :I .FILIAIS.m BhuD.nau!. Laj•• �· _' .

;
..... ,�.... ��"""., .

....��� � � r_ ��,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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raticamente decidido o auoio· do. PR à candidatura Cristiado Machado
RIO, 6 (V.A,) - O Par-tido Republicano reuniu-se, au, dencia, n50 acei tando de modo algum a indicação dum re- dores, com as tradições de um velho parbido, o presidente

á,e_ontem, extra-oficialmente, para tratar do caso da su-. 1:�Iblicano. A �ecr:ão paulista do PSV por sua v;z, reivin, Bernardes deu uma xplicação de bom humor. Disse que

cessão. A UV:\i minei ra recusou-se a apo-iar um cnru] i ;1,,_ Luca o posto, .Q mesmo acontecendo a alguns setores gau- é muito f'acil dirigir um partido de longe, sem conhecL

tá republicano ao Palacio da Libcrdudc. Essa a maior prc, eh os. Em meio O: tudo isso o PR vacila, com medo de per- menta de suas def'iciencias e, acima de tudo, de 'luas di·

ten.siío du ['H, e ainda untem o s r. Artur Bernardes mani- der tambem a vice.presidcncia. Daí não ter vindo ainda í'iculdades. E acrescentou, pilheriando, que ele, se sentia

·�sLon.se sobre o assunto com as' segu intss palavras : _ a publico para declarar o apoio ao sr, Cristiano Machado, como um loureiro, lutando contra um Louro bravio, en-

'''A verdade é que cou l inuumos na idéia de que o guver: Ante-ontem ficou bem claro que o Partido apoiara o cano quanto nas arquibancadas os espectadores queriam que 'J.
.

,110 de �\'lintls venha ti cabe)' a um repuhlicano.:f: sin�.ple::; clida[,� do PSD. Mns surgiu uma novidade quanto ao mo.' touro' fosse dominado mesmo á unha. Depois disso, decla;

.questã., de lógica, mais nada. Se querem o nosso apolo no dus faciendi desse apoio: o assunto será resolvido pela 1'0U 'aos jornalistas que fi reunião definitiva do partido,
plano federal, é [usta a compensação que desejamos". convenção, depois de amanhã. É o que parece provável, para resolver qual o candidato que apoiaria na sucessão

Em face de recusa da UD:\i mineira está praücaruen, embora o Diretório Nacional possa sugerir il�nd'a �'etri' presidencial se realizará mesmo hoje. Entretanto, ternos

-te decidido o apoio do PR ao sr. Cristiano Machado. Na zes aos convencionais. � bases seguras para informar que na convenção do Pa.rtido
-,

reunião de ante-ontem resolveu-se isso. Acontece, porém REUN[ÃO DE Pll0CERES ])0 PR Republicano, a ser realizada no Palácio 'I'iradentes, o pri-

.que, para apoiar o sr. Cl'istiàno Machado o PR está exi..

;ginclo para si a vlce-qiresidencia di' República na chapa
tllessedis[a, Esse posto já 111>3 estava prat.icarnente garan

"tido, quando à ultima hora surgiram duvidas, O '\1'. Vila.
Tino Freire, proclamand., que o PS'!' é mais poderoso
"como par/ido elo que o PR, lendo consigo .inclusive os go

-vernadorcs de Alagoas, e Maranhão, reclama a vice-presí;

-lUO, 6 (V. A.) - Os pr-inoipais proceres do PR reun i;

ram-se ontem à norte, fazendo sentir que ainda n50 se

tratava da reunião definitiva da Comissão díretora, e que

será feita hoje. Como alguns jornalistas fizessem sentir ao

sr. Artur Bernardes que assim a resolução final do Par.
tido republicano só seria tomada na vespera de sua con

venção o que não se coadunava, segundo muitos observa-

me ira orador será o deputado Munhoz da Rocha, saudan

do os convencionais. Em nome desses falará,- depois, um

deputado estadual,· ainda não escolhido. Em seguida o sr,

Altíno Arantes justificará as razões do aJp050 do Partido

RepUblicano a Cr-ísl.ian., Machado. E por fim, o candida;

to pessedista, que comparecerá ao conclave, falará para

agr-adecer o apoio.

I
I

,L.

O quanto custa, uma enceradeira

ARNO
ELE'CTROLANDIA

-

I A Polída P()pular alemã transforma�
da num exército I de 100 mil homens

"

I
culos politiC'l;ts bem informados

BERLIM, 5 (O.E.) � O governo anunciaram, ainda, que essas for

comunista da Alemanha está pro-] ças estão reeebezdo armamento mo.

videnciando para que a sua "po I demo e motórizado. A policia po
Iicía po:pular", atualmente consti, pular alemã tem sido tachada pelas
tuida de 15.000 homens, seja

trans'l
autoridades ocidentais de ilegal.

formada num verdadeiro Exército Segundo foi, ainda, informado,
de cerca' de 100.000 homens. Ciro parte dessa policia popular será

(>njiada a Coréia. Isso, aliás, foi

eonfirmado por um desector, que

conseguiu passar.se para a zona

ocidental. Trata-se de um jovem de

vinte anos. Falando aos jornalis
tas, disse ele que fugira de Berlim

porque não pretendia seguir para
a Coréia. .i:.

Cr$ 1.750.00

Rua Arcipreste Paiva -;- Edifícío Ipase -Terreo

-Vida eocial
S,�NÃr:;!��Á����, íde M';O. I ,.�;::,�,�a::�,:,fo':'�o��::::

_A!�! !!l��5�ia I Leq'!!d�JIV!
'Transcorre, hoje, o aniversário, te acolhimento que vem receben, Sob idê dR' A fim de se .ernpenhar na bus.

a presi encia o sr. uv I .

.natalícío ,rI« sr. Arthur Weber de' do de todos os associados, sentem' F, 'h ti
'"

t
" ca de meIOS capazes para resolver

"'f' euersc ue e, miciaram-se. os ra, .

Melo, competente contador da Pre- se os direto�'es animados em b Ih 'A bl
"

L
.

Iatí I o momentoso problema da mendí-
, ah o.s na. ssetm,1" e:.� _ ,�lS flli_Y:J." cãncia, foi crínd a, n a Assem''ble'l'afeitura Municipal de Curitibanos; pr'osseguir em suas realízações

,
" a 01 a regunen a .

L
.

I li C'
- .:

onde desfruta de inúmeras amí, que marcam verdadeiros sucessos O tá f" I', 3 egrs a, lva, uma, omlssao especIal zão e meroado consumidor do pro·sr. secre ano ez a eltura (,a
_zades� 'semanais.' "" ; "."�"": I". 't d

.-

t'
-

-

I f
' composta de deputadas com assento duto, que está sendo vendido ,ali

a a a rCUl1JUO an e'1'1Or, U gna '01 t ••

'

Aos cumprimerU:()S qure receberá E para s�\tisfa ..ão de todos' te' �d
'

't'
-

I na:qu"ela Casa, m,cl,mndo.s,e, naquela a 25 cruzeiros a saca de 60 quilos.... "aproVa a sem re'S !'lçoes. t 'd d I" 1
,. .

.

'

-p,e10 ,trans.curso d'e tãQ. auspicio'
.

remos novamente sábado, dia 8, P d '.,
I

.
a� au 01'1 a e ,po!Cla e mUlllclpal. mesmo aSSIm sem procura. Falta

roce eu.se, a seg'UIr, a eItura .

.

I,sa data, jllnla�llos, com prazer; os com inicio ,às 21 horas, uma se� d ,. d', t l
Foram deSignados os srs. CeI. transporte, sendo o frete de um sa-

-
o expe Ien e.'-,

L V'
.

K d'
-

.'

'ROSSOS. gunda apresentação do gra'llde éan 'N- b
-

d
. -'

.

'Opes 'lelra 'e on er ReIS, res' c'o até 'Os centros consumidores co�

S Ad Cl' d' G d a'�d °duvel arda, °l� mscpto, tt'Jl. pectivamente presidente e vice- brado a' raza- o de 50 cru'z'e'l'ros
-

r. .emar au 10 evaerd cíoneiro internacional JOAQUIM o' SI o . ec a'ra a lvre a oalavra. .

.

•

Faz ,a,nos, nesta, data, o sr. Ade' PEREIRA, desta v�z alnresentan C
"

1'"
presIdente, para encabeçarem.tal

, "
-

,
'1-' amo mnguem a so !Clta'sse pas- C

. -
'

'

.

mar Clúudio' .Gevaerd, hábil de� do um vasbsslmo Shaw, constan,.. ,

O d
. .

' omIssao.
- sou�se a

.

r em do DIa, que cons' ,S
-

,d. 6-7 950.,senhista, [·,esid.ente· ,em Brusque. do das seguintes canções: tau de:
essa o e •

;' FAZEM ANOS HOJE Cantig.a da Rua - .Bairro Alto - 1) Votação da redação final d,)
Aprovados os projetos de lei na

1\ sra. Clarinda Gõeldner, viuvá Noite de Luar - Fiandeira - mu' proj'eto de lei n 10/50, que tOrl1<l 100/50 � 68!50.
,ido Sr. Luiz Goeldner;

•

sicas portuguesas qU,e os pre's,en' d t.Td d ;bl' G'" d
'prImeIro torna de utilidade

e u lIa e pu tea o 111aslO e .

bl' O G' á' d 1t"
- a sra. Zoê P.essoa Guimarães, tes acompanharão com palmas. Itajâí. I

pu l(')d3 f"
1 In s�o" ed 3iJaI (> li

espôsa do sr. Anatólio Pinheiro Santa Lú�ia - Vivere _ Matina� 2) S\ d d'
- . segun o Ixa o numero e deput'J ...

. ",eguu a lscussa,o do proJeto d " A 'hl" L
.

I t-
"

(i,uiII)arães, funcionário do Banco ta - Ti Voglio - Tanto Bene. dI' o 68/50 f' .
os a ssem ela egls a IV.a.e 81 n ' ,quI:! lxa o nmÍlc- Não houv,e!matér.ia a ser dl'�cu(lo Br.asil; Mu-sicas J'lara dançar: Casinha, Pe- d d t d à A bl"

ii' -

1'0 e, epu a os I. ssem ela Le- t'd d
-

� o sr. Augusto Popp Júnior, 'quenina _ Samba � Ci'dade Ma' gislativa.
I a, encerran o�se a sessa'o.

�'ir!3sidente em Valõés;' ravilhosa, ao compasso 'de samba O 'r p 'd t d' d uh
� o jovem Walmor Gonçalves, _ Lua� d :8el:tão _ Maria Bo "': resl_en e eI�ou e � -

.

o
'-... '

. ... meter 'a votaçao OS projetos aCIma;<filho do saudoso conterrâneo Por-

n.lta -.
Amor �mor -. Plg�lle -Iem vis�a de não haver número le-

:f;;firio Gonçalves; Carta'S de Amor - HliDocnta -

galO de' d p t d d' d.
i . e u a os, a laTI o_a para

,-

° sr. João Atar.ásio; Fno en 'el Alma - Dos Almas -

a 'pro'xl'l ã
L'd'

. na sess o. WASHINGTON 6 (U P),

'�J a srta. 1 la Froes Martins, Seu Ti __; Três Palabrás - Para
L'

I._ -

,. •

-�esidente no Rio de Janeiro e apli que Recordar _ Perdohar _ Av Ivr� a palavra, usou-a o depu- A Comis's�o de Verbas do Se
cada aluna do Colégio V,el"a Cruz, cle Mi _ Douce France _ La Vi"e ta�'o PH:tO de Arruda para ·enca· nado decidiu reduzir de 35 ri. 10,

dileta filha lIo sr. Haroldo l'!Iar�' en Rose _ Maria _ Rose Mary _

mmhar a Mes� o novo regulamen': milhões de d.ólares O programa

tins.
to da SecretarIa, de aCMdo com o i de ajuda tecnica aos países pou-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' Regimento Interno. co desenvolvidos.

lrroz a 25 crozei
ros a saea

.

OOIANIA-,' 6 (6: 'tt.) - às pro-
dutores de arroz do municipío de
Iporá encontram-se em sérias difí
culdades em falta' de meios de va:

_

.

.".
,,'

Redução do
auxilio técnico

Touradas no Rio
de· Janeiro

.
M.4.DRID, 6 (U.P.) - A C:o�

missão OrganizadoJ'a da Cor
'f'ÍlkJ de Touros .no Brasil, che

fiada pelo joul'eiro Domingos !

Dominguin, anunciou que se."
rão celebJ'adas três corridas
no Rio de Janeiro, \'/1,OS dias J

.

48, 23 e :uJ de julho corrente. ;;

A: ComjS-s�o projeta celebrar ';
corridlQs ,em São Paulo, se -, '1.
conseg1âl' Q?'gflnizar ali uma

praça de ,.touros.
Seguirão parçx () Brasil os

'toui'eiros Pepe Luis,· Miguel'
Dominguin c outros .

Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).�
Cons.: Felipe Schmidt, B8
Consultas, �diariamente,

das 15 às' 18 horas.
"

"LTRA TENIS CLUBE" Res.: Rua DurvallVIelquiades,
De SLLcesS'o em sucesso vem o - 28, __ o Chácara do Espanha

IJira 'l'enis Clube apresentando a

"BOITE DA COLINA", nU111a cria'
. . . . .. .

'

.

.çião do seu Departamento Social. CASA MISCELANEA dbt:ri
Como foi anunciádo, a "BOITE buidolí'a dOI! Rádioc'" R. Cf A

DA COLINA" funcionará.

sempre/
ido!'1 Válvula; e�'DiIiCOIaI

'C0111 a Qpresental{)ão de arLi'stas no· Rua Conllelh;::iro· Maittl
tá:veis, razã.o, por que :a Direloria --o---::.-
c' � ,

ira, para fazer face às despe� TINTAS PARA IMPRESSÃO
.

,:h'eu a moclalidad,e de ll1e�. C O 1:: l: O M A R,

M'i$sa dê 6°. mês
t Theodoro Antônio Ferrari

A família de Th�odoro Antônio Ferrari convida 03 parentes e pes·
was de suas relaçõ1es paxa assistirem à missa de 6� 'mêi) do falecirnen:'''-'

Vis'ita de despedida to de seu saudoso e inesquecível chefe Theodoro AntÓnio·Ferrari, que""',,,
Na sala da biplioteca da Assem- mandará 'l'ezar no dia 10 do corroote, segunda.feir'a, às 7 horas na"

<

b1éia Legislativa, reuniu-se, ontem, Catedral Metropolitan:â. \

' .

ii;:',:
a bancada pessedista, para recehe.r

I
'

. . . '" �,

"t d d dd' d d L
.

� AnteCIpadamente, c'onf.ess.a-se agradeCida a todos os que "omp�"" '"

a VIS[ a e, espe- ,la o r. eo- , . ',. _'
V.

I

berÍJo .Leal, ex-secretário da Via'
Tecerem a esse ato de fe Cl'lst.a.

. "

".ão, Obras Públicas e Agricultura,
I " J:_. í

y

I
�,. -I

tendo s.S. agradecido o int�l'i\sse f p.1I 131 a � j 3 .p. t4e
-

ARNOdis,penl:mdo pelos nobres par�s em! I
tA f ;.... '.::» 1, _' �' ssao

prol do Estaelo € üV L?e�lllo le111pO I," ,'(t', G.t! 5tO 00
'

congra[.u}ou-se. com totio,s peJQ ê:Xi-I· fi til i�'" ,.
to do mandaLo.

'

,I Grelhadt}r�s Ete'trl·C'OS·O sr. José B.oabaid,

preS'idente',da Casa, agradeceu ao' ilustre cata' ii Cr$ "%00 00'
.

ril1onse, em seu norme e'no {Ia ban- J ,
cadá pessedisLa, tão honrosa visi� na Elelrol�ndi;l
ta.

Prosseguindo, o ,sr. presidente
con\rid'ou os presidentes das divér

s:as .IG�I�is"õ�s iqegisla�hias, paTa,
a reUlllao mensal, .hoje, ap.ós o

tór-jn�ino �a ,sessão, .

Em seguida, foi encerrada a ses-

; i'.\;

----------------�--�--------------__--------__� 't �

Aj�S�� �u:c�s�e� Parana- DR. I. LOBiTO FI.LHO
"-guá,· com a distinta senhorita I .

. A .., •

"pdete, dileta filha do sr. Miguel Doenças do aparelho reSptratoTw
Ceey, do alto comércio daquela TUBERCULOSE
�i-dade e de SUa exma. esposa Cirurgia do . ToraK_

.. d. Ana Buffara Cecy, o sr. Luiz Formado pela Faculdade Nacio-
·Carlos NuneS, sócio da impor- nal de Medicina. Tisiologista e

"tan�e firn.I� lagunense Nunes, Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
. Irmaos Ltd'a· I Ramos. Curso de eS'Decialização
,

OS noivo�, qu:e são grande- pelo S. N. T. Ex-interno e E�
inen�e relaCl�:ma,�os em ambas assistente de Cirurgia do Prof.
,as CIdades, tem sldo muito fe}i·

,citados pelo auspicioso aconte
,.cimento. -

,

Pelos elubés

.... ,t;.�
·itJ

são.

Comissão qtte tratará do proolema
Rua A.rcipreste Páiva

I
.1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Informações/

• !'

Representante:
A.S. LARA

Ro. Senador Dantas. 40 - ,
andar

reL: 22-5924 - Rio t�e Janeiro
RAUL CASAMA\TOR

Rua Felipe de Oliveira. 21 -
8c andar

Tel.: 2-9873 - São Paulo
l

ASSINATURAS

LViação -:Aérea . _

. "'Horário '

•

'

< '8«'Ún{lQ;.feIra ,

I ·TAL�,..... 13.001;'" Laje. • P....
I .6:legre

'

I PANAIR - 9,25 - Norte

f VARIO - tUO ,- Norte
l PANAIR..,.... H.35 - Sul
<

ORUDIRO DO !UL - lI.J• .-.

Iforte
f'�_ :'

___
-TAL- - 8." -. 101Dylll. _

C.rI&ib. � P.r.....'
- Sutos • RIo.

PANAIR - 9,25 - Norte
.�tt lJZElRO 00 SUL - 1.... -

lPorte
I VABro - n.30 - 8u}

l PANAIR -:- J4,?_5 - Sul
, Quorta,.frira
·TAL- � 13.00 - Lajes e PAr&.

..Alegre
PANAI3 - 9,25 - Norté
ORUZEIRO DO !(JI, ...; D." -
__

.

VARrG - tUO - !forte

I PANAIR - U,35 - �ul
Ouinta-f.'ra .

I "TAL- - s... - lol••m. -

1 Caritaa - 1".0....'

I'
- .._. RI••

PANAIR..,...

9',25 -,Norte.pANAIR - 14,35 - Sul
�ARIG - 12,30 - Sul

.

, 'ÓBUZEmO DO !tJL - lI,I1 -
Di'te
PRUz;EIRO 00 !UL - ti." -

l.IlJ
SIJ.ta-flJtf'tJ

!l'TAL- - 1S,01l - L.Jes a P'r&e
Alegre'
GRUDIRO 00 !UL - 7.11 -

I!lone
� PANAIR - 9,25 - Norte
1 VARIG - H,(O - Norte
1 PANAIR - H,35 - St.1l
1 8dbad.o
·'\"ITR- - 8,0" - JOlll"lII. _

Curitiba - Parauzu6
- S.·ntoll e 1l10.

rfA.,.lUG -

.

f2,30 - eul
CRUZEIRO DO SUL - iS.'-'

.on.
j PANAIR - 9;25 - l'iorteJ

� PANAIR - i4,35 - Sul
I PANAIR - 14.115 - Sul
I Domíago
1 PANAIR - 9,.2õ_ - Norte
i UIUJZEIRn 00 ,..�� ""

4) TA:tB··DO ITAlAJ
Pr&eU'O... .lIt••

Prorruee,
LIV�RIA 4:1, LlVJUllDl:

BOü

Visão maior e mais perfeita
que 8 de um bom bínôcule

alcança quem tem. sólida
instruçãn,

BOOI livros, sobre codcs OI

'assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Floriar 6 lO! S

Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim. • cl••1

Ooa.tUÜ Ig60 li. So�'-dad•• ,

NATURALIZAÇOES
TituiOl Deolarat6rlo.

Eaorlt6�lo • R�.id!lnola
Rua Tbad.nt.. n.

FONE •• 1.68

Vende-se terreno
Vende ...se um terreno medín

do 12x30' na Ponta' do LeàJ
(Estreito), sito á rua 15 de No
vembro,
'Tra�ar com o cap. Paulo

Samy na Fôrça Policial ou

nesta Redação.

Flo�6pollJ

Exclusivista «RENNERn'
\.,

PRIN'CIPAIS 4�TI80S.
ROllpas- Calçados
Feltros-Maquinas

de 'costuras

Loja RENNER

I

Tenente Silveira, 29
florianópo lís

Rua

vtsTlR-U COM CONF.ORTO E ELEGAHCIA'
" PROCURB A

Alfaiataria· Mello
QUER

Rue Felippe Schmidt 48

MINISIERIO DA MARIN'HA
Capitania dos Portos do Estado de Sánta Cafarina

. Exercicio de 19501

CURITIBA

ARi
CÍl'I..,

.\CHADO
"intista

Frutas, R,efresco.�, l.ados
procure PO,LLI S. A. Comercio e industria

. PRAÇA 15 DE NOV_EMBRO
íKUA CONSELHEIRO MAFRA - Edificio Montepio
'RUA FELIPE SCHMIDT - EdHicio São Jorga

'�'AV·ISO /

I �Aviso aos�eus amigos e clientes que reabri pleu Ga-
.

. binete Dentário a rua Tenente Silveira, n. 29, sala 1·

I
. O consnltório esta aparelhado paT''1 atender todos os;

casos da clínica dentária.
-----.------- Ane'Xo, uill_bem montado Loboratório de prôtese Den-:

TINTAS PARA PINTURA târia. para confecção d.e dentaduras modernas e pontes
C O T TOM A R agrilicas .

.

imscRiTónÍô mOBiLibUo· i" L:
••

ALVES
, Encarrega·se, mediante coDl1Mlo, ..
�ompra e Tenda .de fmó"ela.
Rua Deodoro 81. D(jls locom6vels, 150 cavalos, alta e

•• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• baixa. Marca "WOLFF", Alemã, ano ta·

. SENHODTTA r br!cação 1920 com bomba, condensador.
)

.

"'li,>. vapor super-aquecido. Estado de novo.
A

Ultima.
.

creação : em r�fri·

j
Idem dois geradores, alternado 2301

�erante é o Guaraná KNOT volts, 50 ciclos, marca "SJ;MENS", 2300

ÉM GARRAFAS GRANDEq volts próprio corrente longa distância,
.-

, •

.....
em perfeito estado. Qualquer tnformaç!io-

•. ""'ndo-oQ está Travessa 24 de Maio 18 - ltaJat - San·,

( ':"-1�da� e._.rAl0da ta Catarina.
. .

G. 8. Cal�eira �e -An�ra�a

VENI)E-SE

.n�T....."'-""'''''''''''''''''''''"=_,,

II
�

dI· o ESTADO 11 o::;�,::e-Kedaçio e ,Oficina l r..

Joio Pinto a, 5 I
1� No. 01�l'&<.! -.�I'I -

DiI'etor: RUBENS A. RAMOS I ":U�Vl&f16o ltaJti - I1aja! - 1:1 lIGo.
Propeietárto e Dir.-GereD.til

j lf�_' .er�UGlQe - 1IIâiM'--::
SIDNEI NOCETI Ilxpre.;.ro BruQ� _ lIiova 'X'nat«Diretor de Redação: _. a,M' ooru, ..

GUSTAVO NEVES _�:���o �-� - l�.
.

À.uv....va... Cac�_ _ CttrUIt�
- IJ bo:r.at!.
.Rod� hI-Brull - i"trto .üech'. II boru.
Rápido SW-BrUiletra - Jo1nY11e·13 horas.

! IUp!dç. Sul-Brulli!1:'a - Ctu1Ube _

8 horas. ,

i TIlRCÃ-7JmU
! À.�V�o Q!r.a:!.n�. - p� ..1,
j lrN - :I ncru.
i Áuto-V1&ç&Q Cata.rl'll4lUiH! - 0u-z1ti�

I-'l! horu
AU�O-V�&O> C&t-u"ill_ - loi�vlll

r
. no::,u. �

·

A.�VilIçA(! cata.r1JÍ�_ � h�.
- O !lora·s.

N. C.pital ll:lq)reJ;1!lO Illo oi1Jn6vi� _ � _

7 �.ra·�. -

�DO •••••..l.'., •••• Cr' 10,00 Em'l)l'fq 01&-18 - � - rv,
Semest C....· 8i1í hol'U.
� re •••••••• r _,00 �re&iJO BrwIq__ _ �u _

Trimestre •.• • .... Crt 25,00 li,,���iaç&o n.JaI .... ItaJal _ J,.t ..M� .... ,........ Crt 1,00 !'as.

NÚ'meuo-o avulso • � Cr' 0,60 . Rápido Sul-Brulletn - .JoiDT:Il.-

11S horas. ,

No Interior. Rápido Bul·Bras1lelra _ CUrtUba _

r G horas.An-o •••••••••••• Cr, 100,00

I
QU.A.RT.Á-J'IDtA

CI----tr- Cro 8000 .t.ut.o-T�o Cat.cin_ - �13CUl.... .... • � •••••-. • , .

_ I horá& .' ,

Trimestre -

•.• � • • •• Cr, 35,00 ÁU'to-Vla910 Oa� - loIanJt
N

-

• -_ - • bone. .ámero _avulao •• Cr O,�
• 4uto-V�çIo Ora�__ LanMAnónciQj . ..ua.� contrito.

,-
e.so 00r_

.. ,'0r1�, mesmo Dio
�

Rápido Sul·Bruilefra - eunUba -

8 hpras.· .

pnbli,eados, não serão Rápido Sul·BrUlletra - Jo1nTlle-
�oITido!l. ' I IS horas.

" dtrfltlo àio se respoó'.

"7
�� 810 �� - Lqae -

I -:�tiZ;õi�:��=::: ... 181h��u.u:,�,.,_,.- : .::ou. .

�
, assinadOL . � BruiIIQ.1HIUe .:.. .... 'I'natI

- HI,SO !loru.
.

, RodoTlú1a SUl Brull - Nrto �..._....___ "'_ 'PJWIII, -. boru,
.'

-

.

QUlNTA-n:IaA .

Atito-V�<o ......t&r1DaIe _ ..._
4ltf:te -

-

8 borlà.
J.u�V.!aoIo . Catu'll1eue'..,. OWit1lM

,_ I hol'M. "

4uto:V�0 -oi.tuID.eUe - I...ul
- • hor... ·

Auto-Vjatlo Oít&l'llieue - TdJuI(
-8�
Au�Vfa�() Ot.� _ t...-

- 8,80 boru.
Ilxl!reuo Ilo� - Lecaa -

,. barU.
� Glória - La.-. - • 1/1 . • •• •••••••••••••••• • •••••• : •••.

• ., 112 hora.. .

Al'�laçIoar;::-:��: .: _ tenção
�PldO Sul.Br..nefra _ ,.JO!JrtfW _ VENDE-SE um lote de·-ter-
1S�h91'U '. .

ra à Avenida Mauro Ra'mos,
· :õ Bul.Ílrasneu.. _ eus1Ube _

próximo ao LargO" General
Ibnpreaa l!Iul Oene t.t4II - x.as-o.- AI Ozorio. Ver e tratar com o

- • horas. .

axTA-J'IlDt.A sr, Manoel Fiuza· "Lima, na
ltOCIoT1ArIa Iv! Br..n - ....... ..._.... Firma Fiúza Lima Irmãos &

- A�t!�r:-olo' .

C&� _ 0IIrftRII Cia. Ltda. à Rua Consel1ieiro
- 4�t:;r�0 ca� � I."" Mafra, 35. Florianópolis. EDITAL -

� :u!:;;:�. Cacarm_ _ l.q8I I ,'; ., ,
,

·De acôrdo com o ofício nO 0359 (CIRCULAR) da Direta.:..
830 horu Sala de Jantar ria do Ensino Naval datado de 14 de junho de 1 950, faço sa...�ll:Épreuo aio Cll'WtoTIo - � -

ber a quem interess�r possa, que se acham abertas as inscri-7 !�;:VIae6O ,\&� - :taJãs _' 11 .. Vende-Se uma finissima sala ções para o CONCURSO DE ADMISSÃO AO QUADRO DEru.� Bruaqu_ :_ ara.ra- _ de jantar, em perfeito estado CONTADORES NAVAIS a se realizar em SETEMBRO do cor-18�= Bul.Bruflein
1

_, JoiDTll. _ de conservão, por preço mo- rente arto.
IS horas. dico. Ver e tratar a rua Sete As inscrições serão encerradas a 31 de julho próximo.
s ��!!O Sul-Bras1leu-a - cU.rtUba.· -

de Setembro. - Edifício Cruz Os interessados poderão comparecer na Secretaria dest&
Áuto-Vt�

.

�� _ OItrJUíM e Souza, apartamento, 101. Capitania, para melhores esclarecimentos.
- li bOras. Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina, emls;h'J'�!? Sul-Bru1Ie1n JoiD'f11e -

DR. FRANCISCO CAMARJ Florianópolis, 21 de junho de 1 950.
R§pldo Bul·Bras1léfr. - Ctu1tlba - NETO Nelson do Livramento C<vutinho• horas.

,._ • bom.
. Advogado Escfitur�rio da classe G - Secretario.

4ttto-VI&cIo catànn.ea.. - lobl.u. Escritório: Rua Felipe SchL'Il1d'j
- , horu.

OAu�Vlaçao Ol� _ Taba..... 21 (sobrado) (Alto da casa ..

- II bona.
Paraíso")'

.

El:mr".1IO .0� - lAcmta _

'I horu. Residencia: Rua Alvaro de CB11l::rp!'el!8O� - ar.a.. -

Ih14 horu. '

�"va 0, 36
.A.uto-Viqlo na.tli - i1ll,JaJ - 11 < ...

ruo
��- - ........ta

- ',�O horu.
Expreuo Glórle - Lqu.u - • 1/1

I 'I 111 horÚ. .

,

DOMINGO "

·RApldo Sul-Brasileira - CUrlUbe• horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Di a seu automélvel o benefício do mais moderno e

completo motor eil, .. para a lubrificação perfeita das,

partes vitais do motor. Escolha o óleo certo,
-

que con

tém o detergente certo, na proporção certa. ,

Que é· um Óleo
Detergente 1

tem uma peU_ ....ificcn.
altamente ader'"

*

mantém ;.u ,c�rpo sob'......
raturas elevadas

*

evita 'oxidação, corrosão _

formação de "barra"

*

mantém livres os anéis de
segmento

Após anos de pesquisas 'nos laboratórios

Atlantic, foi acrescentado' um aditivo quí
mico ao melhor óleo lubrificante eenhecido,
Ê.sse aditivo, 'que é o "detergente", tem a

propriedade de dissolver as impurezas
formadas dentro do motor, como o sabão
dissolve a sujeira. Os resíduos cerbcnoses,
assim dissolvidos e mantidos em suspen

sno, eliminam-se com a troca do óleo.

*

isenta d. entupimento os c�

nai� do sistema de circulação
.de lubrificante.

* Ao trocar ou a�cionar o óleo no car

ter, Insista no At'antic 'Motor 011 d.

"A�Bo Dupla". r
R E F I N I N'G C O M [ �y OF BRAZILProduto da

.

A T L A N T I C
Gasolina • Motor OU • Lubrincacão • Pn� 3rias

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'li Ir II�I' I

N t tiII;!}· o ,(iS -

espor ..

Ivas
': ;,1:. Azuis X tricotares � Um bom choque é o que se anuncía para

j II ;í1e�'ois de ama�hã, qUando. se digla�iaI:ãO .no tapete verde da rua Bo-

I caiuva as ..equipes do. Aval e do Guarani. Ambos foram muito bem

"
sucedidos nos seus prélios de estréia no certame de profissionais do

,: '-
{ .".

I L I -eorrente ano. O Avai surpreendeu vencendo por 3 a ° o Atlético que

III i p abatera no
. ��rneio-h1Íéio, 'tl2.�la,_mt;_sn:la, co�ta,gem, e o GU�l'ar�i não

r

: illleve gran:�� ��frc��dad� em. passar pelo. Bdcaiuva, qL,le ta,mbem Q aba,
, tel'a no Initíum". Os dOIS protagonistas da próxima domingueira

�I! '

itêm treíiiãdo com af'inco 'e .ostentam boa forma. O alvi-celeste é o

Iii favorito da contenda, l�as' o 'campeão amadorista de '49 'é perigoso e

IllOderá
surpreender. Aguardemos !O encontro numero quatro do cer

j I
h.me proíissionalísta da cidade, marcado rpara a tarde de 'domingo.

'I': '''. ;:,��a�r:i�:p�::a",':.'�:::; � �u�::;:::o�f���a�:�t�:�i�:,:�
vai realizar em principias do próximo mês de agosto um grandioso

I ii .:::ti;::e:: �::::':;:i�a�o::t::s :sOf::�s °C::��:��:::O:O::l�::á ��:'Z::::l�
, /'

! I, 'If.:JTI disputa de bel íssímas taças. O local será :& estádio do Esperança,-ü;-
,'enitenciária do Estado.

A transferencia de DOlly - Dolly, o excelente-goal-kéeper do Ela

_,nengo e do Ganto do Hio, há muito que foi contratado pelo Figueirense,
eonstítulndo sua aqtlisição uma das mais belas de todos os temIJOS no

futebol catarínense. O guardião caríoca chegou a guardar por várias

yezes o arco do alví-negro, demonstrando que não encontra rival em

�odo o Estado. Dentro em breve o- novo craque do "esquadrão de aço"
�erá regularizada a sua situação 'no alvi-negro, com a chegada dos pa-

II

j :
,I

�,otreaI' no crtame de profissionais logo na primeira oportunidade.
,

Premiados os craques - Pela brilhante' vitór_ia de sábado frente aos

iugoslavos, a C. B. D. entregou a cada um dos seus craques o prêmio de
,(iez mil cruzeiros.

})éis de transferencia. Esperam os ,diretores d,o Figueirense fazê-lo

, I Treinam os brasileiros - Os craques nacionais realizam hoje o

'''apronto'' para :0 compromisso de domingo co-rri a Sué-cia, em disputa
.ija Copa do Mundo.

"Inüium" blumenauense � Domingo li! Liga Blumenauense de Des,
.

� :'tíortos fará realizar, no campo do Olímpico, o torneio-inicio d� Campeo;
,I. nato de '50. Tomarão parte s clube Olímpíco, Palmeiras, Guarani, Carlos

!lenaux, Paisandú, Marcilio Dias e Estivadores.

Se o litulo ficar no Brasil: 75 mil
.

truzeires pira cada player
RIO, 6 (V.A.)· - A CBD a,caba 'de dar' publicidade ao "bicho" qüe

�aberá;aos jogadores brasileiros, caso venham a se s·agrar cam,peões
Gom relação a03,

por todos. Para

do mundü: cinquen�a mil cruzeirns "per ca,pit�".
jogoS já, ralizados, a GBD,pag,ará dez mil cruzeiros

�,s j'ogos finais ü "bicho" estipulaao é de cinco mil cruzeiros por pr��
lia ganho. Como se vê, caso o Brasil nãp v,euha a perder e, como con

sequência, ganhe o campeonato, cada player rec·eberá a apreciavel
soma de 's�tenta e cinco mil cruzeiros pela campanha da Copa do

, 'ltundo.
,/

.�

..

'

��_.�
..r,.

C�.�I X I' S· P I R ft: � °C U a
de cimento-arllicuÚo

�I� .

. ':,+l.',.� .

, .>
-

'

,

1

o 8 -, OO 'a 1 OO O I,i t r o 5, P a r Q

água fria ou quente

"." LEVES

IH OXIOAVEIS

HIGIEHICAS

DURABILIDADE IliMITADA

IDeutes: Comerei,o e Transportes
V. Ramos S/A

Rua João Pinto n. 9 - Caixa Postal,' 22Q - FLORIANÓPOLIS

;'Distribuid.ores: Car)'lg Hnllfr'l!li9 S. A. Ctlm, 'Ind.
CaIxa Postr' Florianópolis.

Estalist.ica ,da C'op,a .do Mu,ndo
PO:\,'l'OS PERDIDOS

Brasil (finfllista) •.••••. y•.••...••.•••• 1

2

3

fi

Iugoslávia

Suíça
México

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

Espanha (finalista) .

Chile , .. : , .

°

4

-i

4

_ I,

]I;siados unidos

Inglaterra

Suécia (finalista) 1

Unlia

Paraguai 0,0 ••••••••••• 0 ••••••• 0 •••••••••• ;)

U ruguai (finalista; .....................

/---
o

2Bolivia: .................................

ARTILHEmos

Atlemir {Bmsi·i) - Zarra (Espanha) e iMiguez (Um
guai) - 3 tentos.

Baltazar (Bt'as il ) - Basscra (Espanha)' - Carape
lessi '(ItaUa) - Vukas e 'I'omasovic (Iugoslávia) - Jep;
pson: (Suécia) - Fatton (Suíça) e Schiaffino (Uruguai)
- 2 tentos.

Alfredo, Jair e Zizinho (Brasil) -:. Robledo, Riera,
Ibanez, Prieto e Cremaschi (Chile) - Igôa (Espanha) _

Graddock Gaetzen, Maca e Wallace (Estados Unidas) -

Mortensen e Manníon (Inglaterra) - Muccinellí e Candofi
ui (Ilalia) - Mittic, Ognianov e Bobeck (Iugoslávia) _
Ortíz e _?ássarini (Mexjco) - Jara e Lopes Fletes (Para,
guai) - Andersen, Palmer e Sundkvisi (Suécia) __:_ Bader

e Antenem (Suíça) - Vidal, Gighia e Julio Perez (Uruguai)
- 1 tento.

,

ARQUEIROS VAZADOS ";t',',
�,

Carballal (Mexico)

'i:

lU vezes

Borghi (Estados Unidos) e Gutil'arez (Bolivia) 8'

Eizalflirre. -:- (Espanha!' . . . . . .. . . .. . 1 vez

Stuber (Suiç.a) e Linvingstone (Chile) .... 6"

.Svenson (Suecia) e Vargas (Paraguai) ..
'

Sentinenti (Italia) e 'Markusick (Iugoslávia)
Barbosa (Brasil) e William (Ing'laterra) ..

,,'

",

': 2 "

Einzaguirre - (Espanha) 1 vez

Ramallet.e (Espanha,) e Maspoli (Uruguai)' não tivc_
,

ram suas ,metas vazadas.

RENDAS OBTIDAS

Total anteriormente arrecadado Cr$' 8.769.005,00
Ilrasil x Iugoslávia (Rio) .. ; -... 4.565.682,00
Espanha x Inglaterra (Rio) .. , .

Italia x Paraguai (5. PaulI)) .

,

Estados Unidos x Chile (Recife) .

Uruguai x Bolivia (Belo Horizonte)
Suiça x Mexico (Porto Alegre)'

2.510.241,00
853.770,on
284.620;00'
160.720,00
94.700,rO

- TOTAL ..... ;...... 'Cr$ 17.238.738,00

JUIZES QUE ATUARAM
l,o -'õ"-;'!i

Reader (Inglaterra) e Galeatti (Italia) - 2 vezes.

Mario Viana, Malche.r e Mario Gardelli, (Brasit) -

Mitchell (Escocia,) - Azon (Espanha) - Van der ,Mcer

(Holanda) - Leaff ,e Sllis (Inglaterra) - Damo (Italia)
-'- Griffith (País de Gales) - Eklind (Suecia) e Lutz

(,Suiç,a) - 1 vez.

Amaior atrecad�ção em partida de
fufebol foi, registrada ·em Portugal

RIO, 6 (V:._ A.) - Logo após a realizção do jogo levado a eftio

nesba c'a,pital, elitre os quadros do Brasil e da Iugoeslavia, foi anun
dado que ü Estadio -lV[unieipal havia balido o recorde do arr'ecad'1_

\áo mundial em jogos de fulebol. Sabe-�e; ag'ora, entr�talilo, que ess� i
recorde pertenoe ao encontro entré os selyciond-ús da Espanha e <1.:;'
PorLug'al, em parllda' eliminatoria pelo aiual campeonato munl!ial (h;

..
' )

futebol,' a qual rendeH, ,em moeda brasileira, 6 milhúes tie cruzeiros.

No tocante a a,ssistencia, €l-lasgow mantem o ;recorde, com H9 ,mil
e 547 p'essoas, ·em 1937, por ocasião do jogo Escocia v,ersus Inglaterra.
No Estádio do Maracal1ª foi registmda: a ,presença de 142 mil pes
soas.

Cine-Diária
- IUTZ -

- ÁS 19")i horas -

OS AMORES DE CA{HIEM Y

Viviane ROMANCE ;', ,-

Musicas de BIZET.
No Programa:

1) - Notícias da Semana
Nacional" -

2) - Noticiário Universal
Atualidade -

Pregos: �

c-s 5,00 e 3,20:---
"ftIGOROSAMEN'fE PROiBI

DO ATÉ 18 ANOS".
- ODEON -

- As 19% horas -

� Colossal Programa de Tela 'S'

Palco -

Na Tela
'1) - Cinelandia Jornal - Nac-.
2) - A Voz do_Mundo - Atua ...

lidadas -

-----'

COL'É, CELESTE AIDA, BAR
RETO PINTO

em,
TODOS POr. �UlI1

com

Emitinha Borba e outros.
No Palco

- Grandiosa audição do ean

tal' .que empolgou FlorianópoÜs!
-

JOAQUIM PEREIRA
- A Voz do Ouro da Europa.c-

Interpretando as mais céle
bres canções de todos os paisesf

Preços :

Cr$ s.zo ti 3,20.
"lMP. 14 ANOS".

---:._ RDXY
- AS 19% horas �

M.ULHER EXÓTICA
com

Gary COOPER' � Ingríd BERG.
MAN .

�·t: ::=,: �: .�; ..·._::H!;;:��· ,

No Programa'
'--f) - A Marcha da Vida - Nac:
2) ..; Lago Encantado - Shorf

Colorido -

Preços:
Cr$ 5,00 e· 3,20.
"IMP . ..14 ANOS".

,-0-

A partir do dia 161
ABAFOU... ESTRAÇALHOU ..

'

..

PULVl<�RIZOU . . •

.

CARVANAL NO F,OGO
- O maior ,sucesso do cinema;

brasileiro
'

-0-

IMPERIO -

(Estreito)
Ás 19112 hs.

TESOURO ESCONDIDO
O "�IlSl'ERIOSO ,MR. 11{

11/12° Eps.
O CHICOTE DO ZORRO

7/80 :r.ps;
•••••••• G • •• • • • • • • • • .

TINTAS PARA IMPR�O."

C O T T: O M A R
.

\
•

,

••••••••••

�.__
••

='��" ••••••••••••. i

�

, �

Pora1j_CD!O:. . !:
/

-. L/MAO �

"'ABACAXI
" LARANJA

• MORANGO.
,

.. FRAMBOESA
(àritio tom 12envelopes'
fie5 fruloJ dderemesc5t, (1)60

Extrato de Frutas Vitamina ç;
Hidratos de Carbono etc•..Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
.... RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Aleade, diUiameDte. ao HOIJlital de CarI�d.

-

-.c-........:_-.."fI;J&-.�.._"."'�.......-...-.....
-

...._-&.....-_....- ......,-_·&...

_1'...-_T__• wF"'..,...-..:-• ..n..w...._ _,. ..
�

Dr. Guerreiro da Fonseca
Especialista

.'dico - Efetivo do Hospital ••
Caridade -

OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

'

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
f:oDsultas: Pela manhã no HosotÍaJ
Á tarde:. Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2.
Horário: Das 14 ás 17 horu.

I

Dr.Milton Simone Peleira
Clínica Cirurgica

MoI_tias de Senhor••

CIRURGIA GERAL� I Dr. MárioWendhlusen
\. ",,_. d P f I QIIIha 8l6dic:. de adaltoe • ma....- oHOrvlÇOS os ro essores Bene- OoUUltórtp - Rua Joio Pluto, 1'-
ateto .Montenegro e cPiragibe No- . Telef. M. 769

..... (Sã P I � !
c::n.uJta d.u , ,. 6 .......eua o au o, -..d... : J'..u... SeUd4ta li. II.

Oouultas: Das 16 ia 17 :horu 11'''''. III
... Fernando Machado,.. 10 --O=---P--.:.-'.....:.....:F.::..----r. au O ontes

I Dr. M. S. C,valcanti �6rio�: iV�"" I..
Cllaica exdUlt_ta de ....... . TeIef_: 1.405

a... Seldall)q JIari..... 1. �tii du 10 ii 13 • ... U �T.w.... 11. ,., II .,., RaI4&da: Rua _1__

�::::::::::::::::::�--�__--��H�.:-;:.T��=='":.�'�t�.QM�:.�(::--�__��;;� ���::;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��

Dr. Lins Neves
.......r ti. &lat.ernidade e' méilee i.

Ro.pital de Caridad.
CLlNICA DE SENHORAS - CI-

-

,

RURGIA PARTOS

.DJapÓltico, controle' -e tratamento

-.eelalizado da gravídês, Di.tur·
MOI da adolescência e' da menopau
.. Pertubações menstruala, l '1�'"

._çae. e tumores do aparelho g�ni
Ia) feminino.
Dperações do utero, OVUiOll. trom
,;.... apendiee, h'rnie., varise., etc.

O:rorgi. plástica do perineo (rn
....)
�ISTENCIA AO PARTO R Of'E-

RAÇõES OBSTETRICAS
:fk,ençu glenc!n1ares, tlroíde, od·

>rioI. bipopise, ete.)
,J)htorbios nervosos - Esterilidade
- Regimes.
't!ouultórfo R. Joio Pinto, 7 - '1sL _

�1
BuM. R. 7 de Setembro - Edif.

em. e Sonsa - Te!. 84lt

-v..

Dr. Newton d'Avila
�ageral - Doenças de Sellho

r.. - ProetoJogia
Eldricidacle Médica

Consultório: Rua Vitor Meirelel n.

• - T�lefoJ!.e 1,307
Consultas: ÁS 11,30 hora! e • taro

e. das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramol Il.

• - Telefone 1.422.

Dr. Polydoro E. S. Thiago
llHJeo • ,ar&eú.

.. Boapital
-

de Caridade «k .PIo
rlaDópolíl; Assistente da

, Maternidade

.' .

7

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

}OenÇ>as dos órgãos internos, _,_.
clalmente do coração e vaso.

Joençu da tiroide e demaiJ ato·
dulas internas

Jjn1c.a e cirurgia de senhor•• -

'Partos
f'ISIOTERAPIA - ELECTROCAR.
DIOGRAFIA - META!!O.LIS�O

BASAL
10fl..ARIO DE CONSULTAS: -

Dlàr1amente das 15'às 19 ho
ruo

CONSULTóRIO:
Roa Vitor Meireles n. ti

Fone manual 1.702
" RESID:!NCIA:
ATenida Trompowltt n

Fone manual '"

JDr. Roldão Consoni
'-CIRURGIA GERAL - ALTA CI·
IlURGA - MOL_STIAS D.· 8.

NHORAS - PUTOS
J'onudo Jela "acaldade ela Il.

11M de UIII't'enidade de 810 Paale.
OIIde foi uliateute por ...'riol &aoe d•
8eniço Cirllrgico do Prof. AlIt1.

c.rrtIi K"
C1rUTCIa do estômago e 'rial elreala
ru, Illte.tln08 de1rado • fI'iIiIô. tIriII·

de, rill� pr6stata, bexira, ......
....6rio. e tromp...

·

Varicocele, IlIdno
eele, nrizea e beraaa.

CmIft1lta., P.. • 'I 5 bora.. l fU
Ye1i.Je Schmidt, .n (alto. dl& cu.

Parai50). Telef. 1.'"
Iluldéncle: Rua EateYeI JalIIw, 17';

Telef. M. 764

Dr. A. Santaefa
Cl'ormado pela Paculdade Na"'o
Dal

.

de lIediclua da UDi"ers1dade
.do Brutl)

'lUc!1co ,,ºr concurso da lJIs1st&n·
ela • Jlstcopatas do D1strito

Pederal
b·lnterno de Hospital PsiqulA
tríeo e IIalllcOmio Judic1ár1o

da Oapltal Pedaral -/
Ib:·lutemo da' &anta Oasa de ÍIl·
sericórdla do lUa de Janeiro
OLtNlOA W&DIOA - DOBOAll

NDV08A8 '

Oonsulter1o: '-. ZdJtlclo Am.l1a
..to - 8ala.. I.

"Reaidencla :
Avenida Rio Branco, 144

Das 15 ia li hora
Telefone:

Oonsultório - l.tOa
Res1dllncla - LaOS.

Agora, Sim!

O' 8,hl.

-r-
_

"-

Serviço completo e especíalisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra

tamento .

.

COLPOSCOPlA - HISTERO - SALPINGOGRAFlA = ME
TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas' eurtas-Bletrocoaguleção
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO 1. io andar - Edifi�io
do Montepio.

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Mnssl.
Das 15 ás 18 horas - 'Dra, Mnssi.

.

Residênr.ia -'- Rua Santos Dumont, 8. AIlto. 2.
Pedidos com Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO
Edifício IPASE - 2. andar

ICaixa Postal 260

Floria�ópolis - S._ Catarina

NEGOCIO URGENTE
Vende-se um Nash, modêlo

49, 'com 9.500 kilometros, com-
pletamente equip-ado, por ..•j
crs 90.000,00.
Tratar com Delambert, prin...

-

cipio da reta dos Barreiros.

f'-éõ�:���
INC.NDlOS E TRANSPOR'!'ES

CAPITAL E
Cifras do B.I.Il�o ti. '1'"

RESERVAS Crt
Cr,
Crt
Crt
Cc�
CI1

10.900
•
frof!,So�

1.978.40U55,97
87.053,245,50
142.176.605.80
98.88'1.818,10

7t1.73f1.40lJIOft,20

Responsabíldadee �...... �... •• .. .....

Receita ,.. . ..•.••.• �._•••.•• ,

Ativo ..................•.....•...•.
Sinistros pagos nos últimos 10 .nOl ....

Responsabilidades .•.... ..•. • •••. ._,.
.

Diretores:

D.r. Pampbilo d'Utra Freire de Carulllo, Dr. "r.nchco d. Si,
Anisio MafI8Grra. Dr. Joaquim Barreto de Ara6Jo e José Altrea.

""' &..& &;. & _� � _ &
- _ -_-

-

..- ..-a •• w •• a_a_....

BASE AEREA
Comparecimento

de civis
Estão chamados a compare

cer á' Base Aêrea de FlorianQ-o

pÓlis, - para' tratar de aseuntd
de seu tnterêsse- os cídadãos

abaixo: Walmor Gomes - soarea,
Osvaldo João Silveira, Wilson!
da Silva. Newton ·'InnOcellclo
Chaves de Souza, Luiz Manoel
Oardcso ; todos da clas.:ê dei

5Eo, SOÇ'A.' 1932· Claudio Gomes Jardim �
POIRTO ALEGRE Jordelíno Vicente, ambos da

" J classe de 1933. - J
ftUA VOLON (ÁRIOS DA PATRIA N.· 68 • 1.° AN_DAR. .

_

CAIXA POSTAL, 083 • TELEFONE 66411- TELEGRAMAS: .PROTECTORA-

I
FEIUDAB, �EUMATISMO.2

•

.

• PLACAS SIFILITICAS
.

AgenCia 8eral para 8t8. Catarina Elixir de Nf'uoeira
Rua Fal1pe Schmidt. 22-Sob. . Madiaooão GuxilieS!' DO t,rqtameDt

Caixa Postal. 69 - Te' "Plotectora" - FLORIANOPOLIS da affn.
_

.

1
1

':;�I

TranÍlport88

SÃO 'RI4NCISCO DO SUL. para NOVA 101'1
Infoi"inagõ•• c:ômo. Aq_nt.. .

Flori.n6poJiI - C.rloa HoepckeS/A - or- Teletooo 1.U2 ( Rod. tele,.
São I"r.ncilCO do Sul-C.rloi Hoepcke S/A -C[:- TeleloQc 6 MO_)��MACK.

.- ,

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Palavras de entusiasmo
" .

de Pio XII
'---.,

RIO, 6 (V.A) - Pelo transa- sas. entre as quais o cardeal ar- Pirai e 'Valença e dois prelados
tlantíco italiano "Conte oran- cebispo de São Paulo, d. Carlos peruanos, d. Fcirtunato Chiri
de", que atracou ante-ontem na Carmelo, dom José André Coim· chígno de Ayacucho e d. Vito

PraÇa Mauá.chegaram ao Rio bra e dom Rodolfo Oliveira Pe-: rio Alvarez d:e Píura

dívereas per�t>riali.dfàdejS religi(1l' na, respectivamente bispo de ] .
O cardeal dom Carlos Carme-

...........................................HeM....
lo, que fora a

_

.l:{oma participar
das comemorações-do Ano San-
to, falando á reportagem, 'accn
tuou mais uma vez a particular

-,
\

,

sôbre O

FLORIAtiOPOLlS -7 de Julho de 1950

Iitico do povo catarinense. Atenciosas saudações. Cristiano
Mach'lldo.

Em resposta, o sr. Udo Deeke diriaiu-lhe (l seguinte:
Deputado Cristiano Machado - mo

Tenho a honra de agradecer ao digno candidoto

Presidéncia da República as çenerosas expressões com que
me distinçuiu, em razão da escolha do meu nome pelos
convencioneis pessedistas cata'l'inenses, para disputar o

cargo de Governador nas etetções de outubro próximo. Na

oportunidade apresento ao ilustre correligionário meus ato

dentes rotos por que pró:rimo_ pleito resulte numa expres:
siva e completa vitoria de nosso Partido. A tenciosamenic,

iia; Deelce.

·fuluro du· Brasil
atenção do Santo Padre para se particular - declarou o prc
com oBrasil. Sua Santidade, nu- lado paulista - "Pio XII res
ma audiencia particular, tCV2 salta sempre a presença dos mi

palavras de entusiasmo em re- Litares, pois 0- Sumo Pon.ítíce ..

tacão ao nosso futuro como na· referindo-se à FEB, não se cano

ção católica e externou sua sa- sa de repetir, quh "os soldados
tísração pelo grande numero de I do Brasil foram os que melhor

peregrinos brasileiros ,qu� tem procedimento .tiveram na Italiti
chegado à Cidade !&'terna. Nes- durante a guerra".

-
.�-

...._,.._,.,._,._..·-._..._.._-.-.-.......,._.....,.,.._· - ...·.-_-.-.·_.....-.-....._-�_·ia....·_-",.•.,.-.-•.•.•"'!'_._._._-_-_-..-_-_, i/'••_•••_._-•••-.-_-••_-••_._• ......._,.."...

.Moscou exige que a oNU- ordene
a retirada dos ianques da.Coréia

Prof. de Harvard
virá ao BrlPsil "F

.

b a-o��S��i,0� ��e��) p;; . 11 e G •.( a n
· o

fessor d!e Linguas Romanticas
e Literatura na Universidade de
Harvard, Reitor da Escola de

Artes dllquela Universidade, irá
ao Brasil, sob Os auspícios do
-Departamento de Estado, para
·servir como conferencista viSJ::
tante durante um periodo de

�ordeu a cabe
ça do advo

gado••.
s. PAlJLO, 6 (V.A.) - Quando

depunha na 2a Junta de Concil ía

ção e Julgamento da Justiça do
Trabalho, ° guarda.livros da fir
ma cilada em Juizo, Alilio Panti
ni, irritado 'com as perguntas do
ad'lfog-ado contrário, com êle a,

traçou-se, mor,dendo�lhe a cahe.ça.
O causid.ico foi medicado na As�
sistência Publica.

seis meses.

Mensagem 'de congratolavões, do deputadO .

Criticado energicamente o govêrno de Washington.
Cristiano Macbado, cindida to do PSD à >ãoL����� 6ex��;uA·�o�}!lS���i� �)��;;!��l'��n�� a�o:�:t�l'i����� �O���l� �:��1���:ã�x:el'��:;P,����5�:Il�;. 1�&
rresideocia da Hepu�líca ao sr, dr_ Udo ��m�:f��:::n�: f���a�:;!�:d�t:;�s ���;;�C:I�l:�t�C:s a�::l��e c(;',�ti;���� �;�esG:�n�;���, ���:r:l::cra�:� E:���'
Deeke, escolbido a sucessão do Governa- 2te-O,m",c1iar ,,:;:"on'''j

.0 no d, Wa.bio",ou. ",om. lon.,. !o:n';��?�,\::�::'��nh!�:i:z:;�;
dor Idorbal R'amos da 81·lv11. .....

_

m am.I.las ii e- II' l 'cumprirão C0111 os seus deveres de

li u u Suc�Fru fi I' manter a paz, se 6' Conselho de Se

D did I .r.; 1) tid 'v

""

lhas a aU·strl8CaS O complemento alímen- gurança exigir a incondicional ces .. ·
o cem I a o u.u ar t o Social Democrático :; Pr€' U I

B -I tar por excelencla. Ex- I saçã., da intervenção militar norte'
siâéucia da República, deputado Cristiano Monteiro Ma. para o rasl

-

trato de Irutas.vltamina C í americana e a imediata retirada;
ctuulo, vem o dr. ,[!_do Deeke, indicado pela secção catari- GOIANIA, 6 (V. A.) Vin- Hidratos de carbono. ! das tropas ianques do territor io-
uense à sucessão do Governador Aderbal Ramos da Silva, te mil famílias de agrícultorcs

1 da Coréia".

de receber a seguinte mensagem teleqráfict»: "donauecbwaben " e os do gru-

Tenho a honra Ide apresentar ao ilustre cotrettuionario po d'enominàdo "volksdeutscue ",

TAC T '1 A
'

minhas cong1'alulaç'Ões pela sua escolha para candidato provenientes da Austr�a.e da «
"

ranspor es ereos
Alemanha, pretendem nnrgrar I

de llOSSO glorioso Partido ,ao elevado pôsto de Governador·
para o BrasiL de.sej�ndó localí-. Cctcrínense S A )}

de Santa Catarina, com que o distinguiram os diques con- zar se, de preferêncía. no Pla, j
.

,

...

uencionais pessedisios, expressões leçitimas do uolor po_ nalto Central do Goiás. O gover- _ •

no goiano já e�trou em con:acto CODvocavao de Assembléia Geral
com as autoridades alemães e e

.

•

austríacas. atr�v�s� de seus r�-I Extraordinária
presentantes ofICIaIS em

nosE:o'l ....

I pai�apresentando.lhes um pla- Convoco os senhores acionistas para a sessão de assernhlé ia gera;

no de colonização intensiva num extraordinária, a realizar-se no dia 25 do mês corrente, às 9 horas, na.
laia de cerca de 200 Km. da ca .

pítal deste Estado.

Tomou posse o novo vigario da
Paróquia de Tubarão

.

Tuharão, 6 (Do Cor,rcspo·ndenLe). - Tomou poss·e, s·o.lene:nente,
como novo vigário, o Revdo. Pe. José Poggel, que exercia, antes, as

funções de vi,gár,io de São Bento do Sul, em substituição ao Revdo.

Pe. Germano Bmn,d.
/'

Pe. Pogg'el, 'que já é conhecido dos tubaronenses, pois há nove

�nos passados foi seu vigário, teve uma aoolhida geral da população.

------------. Delegacão brasileira
Concerto da Orquestra Sinfônica oa Argent\na

R'ealiz:ar",s'e-á no dia 111 do corrente. mês, no' Teatro Alvaro de

I
BUl!)NOS AIRES, 6�U.P.) -

Carvalhlo, o 266 conc'e.rto da Sbcied'ade de Cultul1a Musical. EspecialmenJte cOTh-v1dada pelas
E' excusado d.izer que se eS'pera com ansiedade n,es"a ·t·· 1 autoridades universitárias desta

v capl a., ,. h t__.. . . capItal, Cegou on em, por via
por essa noItada arhsLlca que, Como doutras vezes, l,e'vará ao casa:rãn. ,

d I
-

d' f" ,aerea, a e egaçao . e pro :essa-

d.a Praça Pereira e Oliveira; um numer,oso públiC:O ávido dé boa mú-I res e alunos' da Universidade de
ISlca. '.

. I Ribeirão Preto, Estado de São

Serão execuladas partitm;as Schubert, K:rluger, T'schaikowsky, Paulo,. presidida p�'lo d:. Anto�io
Elgar, Maooagni, Rinski, Balf e o "C'ôncerto de Varsóvia" de Richard i RobaSI. A deltegaçaolfOI re?e?I�

.

.

.

.

I no aeropor o pe o mInIstro
Addinsell, tendo como solIsta a srta. SueIy VeIga.

_ Pistarini.

f

Centro Academico XI de Fevereiro
Direforio Academico

Pelo presente são convocados, para uma r,eunião a se. realizaI'

amanhã, às '14 horas, na Faculdad'e. de Direito, os cümponen,tes do D.

A. do C. A. XI de F,evereiro, ,para a apreciação de diversos assuntos.

FIorianó.polis, fi dle julho de 1950.

Alcides Abreu - Presidenle

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS--,

INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I/R'Ao S,
E 5 P I N H AS, E'TC.

séde" social.: à rua Conselheiro

ordem do dia:

a) .

Reforma dos estatutos

b) Outros assuntos de interêsse social.

Florianópolis, 7 de julho de 1950.

'Transportes Aéreos Oatarinenses S. A.

OSVALDO ,MACHADO

Mafra, 35, 1° andar, com 'a segu infee

Direl.or.Pres irlen te.

A Assembléia. Fraacesa rejeitou
o Gabinete Queuílle

PARIS, 6 (O. E.) - O governo

I
lamente> o sr. Henri Queuille, qu!!J"

do primeiro ministro Henri Queuil- 'Pcrtence ao Partid'ü Hadical Sacia'

le, que

.se
encontra no poder há lista, se prepara para apresentar a'·

apenas dois dias, foi derrotado em sua demissão ao presidente da"·

sua primeira apresentação no Par, Republica, sr. Vincent Auriol.

Como se. fazi,a costume por oca:sião dos Churrascos da Saa-

dade, ao meio dêles, uma l'es·peitável cartola eclesiástica' corria:
entre aoS pr.esefltes para re.ce'b.er calangas. Pinga dez aqui, vinte

ali, a soma crescia, sob os olhares comovidos do Pe.' Clemente,.

que para v·er melhor descia seus óculos ao meio do nariz, a modo·

de quem ainda fiscalizasse infidelidades nas sababnas de álge ...
, .

.

h11a. Daquel,e gotejante cai·cai dentro' da' cllrtola, o YellerandlO'

sacerdote, ao final, rece.bia a precipitação Uqtcida, para aplicá-la"
na disti'ibuição de gêne.ros alimentícios aos seus pobres. ,.

Na última reunirlo dos ,ex-alunos a cole!Ja,' não foi feita. Nin

�uelll, �ntretanto, se esqueceu de churrasquear! Por siIg'estão <to,·

Miguel DaUx (alma limpa de pI'eteIls�es eleitorais), pcd�mos (la�

qui destas colunas que todos os inscritos nessa festa camp(1lre··

ceSlSern com apenas 5 cruzeiros para resgatar o feio esquec,imen'
to. Muitos foram os chamados e poucos os que até agora se ex�.

plicaram. Ainda a pedido nos�, _.l:IA Gaz.eta iniciou também o r�'

cebimento dessa taxa. O Diá'rio� Tarde, da mesma forma con'

vidado, por enquanto está na moita. Renovamos�lhe, mui cordial

mente, o pedido de adesão. As rusgas politicas andam agora em

fédas e a reda'çãio daquele �olme confrade está infe�tada de er

alunos, todos em mora com o P·e. Clemente, exceto êsse veneran.
do Abílio Mafra, que muito �esJl.ontâiJieamente veio trazer�nos O'

seu cincão!

Que todos, pois, corr-am ao Diário, à Gaz.eta ou à nossa re�.

dação, levando-lhes ou lrazendo�nos a pequenina pil'iqu.ita!
É o nosso apêlo.

I,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


