
Iniciando a campanha
s .,

Seguem hoje para o Oeste cataririe�frlJS'
srf drs. Nerêu Ramos, Udo Deeke e Ir-:
mando Simone Per�ira. Hoje em_ Joaçabã
e. ,amanhã em Chapecó, o Partido Socia1
Democrático fincará as primeiras estacas

de' mais uma jornada' vitoriosa •

..

o HAIS ANTIGO DURIO DE SA,.'"'lTA CATARINA
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Assumiu· o novo secretário do
Mipislro da Aeronáutica
//

RIO, 7 (V.A.) - O capitão aviador Rafael Leocaelio dos Santos, r e.,
ce.uementc designado para exercer as funções de.nfícíal dé gabinete do

ministro, assumiu aeargo ontem.

O coronel aviador Henrique Fleíuss, 'chefe do gabinete ministerial,
reuniu os oficiais que ali servem e apresentou cf' capitão Leocádin, di..
zendo que êsse oficial já servira o tenente brigadeiro 'I'rompowsky, co

.ao ajudante de ordens, comissão que desempenhara de tal modo que
- conquistou a estima e contíança do ministro.

O capitão Rafael Leocádio servirá como secretário do titular,
tia pasta.
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Em snfragio dos
mortos da Marinha

RIO, 7 (V.A.) - O ministro da

Marrnha fará celebrar. uma missa

J1Ja próxima terça.f'eíra, em sufrá

gio das almas dos oí'íciais, - sub,
oficiais, sargentos, marinheiros, sol,
dados nvais 'e taí íeíros da marinha
de guerra mortos no cumpr ímeu,
to do dever durante a' Segunda
Guerra Mundial. Foram convidá, I
dos Parentes e amigos dos mar

tos.

loverlo rigoroso
Do'Paraná,
, .CURITIBA, 1. .(,A.) - o in
verno chegou. rigoroso com as

primeiras geadas, intenso fírio
sêco e SOl alto ás oito horas, o

que é um grande beneficio pa,
ra a lavoura em geral, além de
um fator de 'saúde. Nesta capí
tal, os termômetros desceram a

zero, na zona sul a menos cín,
co graus centigrados e nos
campos gerais do oeste a 10 a.
baíxo de zero- De um modo ge.
ral- em todo o Estado o frio é
intenS? e sêco, .com rápida des,
cída na escala termométrica.

Não pOde ser
mo, 7 (V. A.) � O Senado re

jeitou o projeto que-aumentava pa
"ra 30 dias as férias dos funcioná.
riõs federais. O relator, sr. Ferrei.
ra de Sousa, declarou que no pais
era cada vez' lnlais precíso o tra
balho.

?efóD delold � a ra
tificação do Trata
do do Rio

.'

BUENOS AIRJES, 7 (D. P.) _

Falando num banquete de canfora
ternização dos oficiais das tres
armas, o Presidente Peron defen

.

deu a ratificação do tratado d�
Rio '(]e Janeiro. Disse que_ esta

·

.. fio significa uma submissão, co·

mo lal�avam seus adversá!l'ios,
mas sim uma prova. de adesão e soo

lidariellade aos povos da; América.

Udo
que

Deeke, um candidato
prefere realizar ...

Com a candidatura do engenheiro Udo Dseke, a qual está
encontrando franco apóio e entusiasticas adesões em' tódas

'.

as camadas sociais e em todas as paragens do Est�do, o' nobre
eleitorado caíarinense acompanhará às urnas de 3 de 'Outubro
um homem cuja palavra nãodissimula o cálculo sagaz de alguns
demagogos, para os quais nem imporfa já. a responsabilidade
ele um compromisso perante a sanção da história. O engenheiro
'Udo Deeke, cujo caráter ilibado não sofre restrições, nem

mesmo dos seus adversários políticos, é 1.1111 cith(,1ão a quem
a vida pública sempre implicou absoluta e absorvente preo,

cupacão, votada ao bem.estar do povo. A sua carreira como

alto auxiliar áa .Qdministracão catarínense c, f'inalmente.ecomo
governante de todos os Catarinenses consti luiu um exemplo de

como se devem prestar à sociedade os serviços que ela tem

'o direito de reclamar dos que se proponham conduzir os ne;

gócios da coletividade.

Por-isso, ao ser novamente chamadC! a prestar à sua ter;
ra a contríbuíção de sua experiência de administrador do Es,
bado e o tirocínio de um técnico no pósto de Governador de

Santa Catarina, o sr. Udo Deeke não poderia apresentac.se
em normas de um competidor político, Iançado ao sufrágio
dos seus concidadãos por imperativo de outros títulos que não

os da sua capacidade dirigente e do seu passado limpo e edí;
Iicaníe.

. ,

.

Não teve necessidade de apelar para o expediente já
de há muito proscrlto das nossas prans políticas por muito

comprometido pela Insincer idade : 9 expediente das premes;
sas. Um candidato que não se recomende sobretudo pela ínteí,
reza da confiança no seu bom.nome e nos flagrantes ela pró.
pria personalidade, também não lograr-ia ímpor.se ao preste
gio do seu povo apenas porque lhe prometesse êste mundo e

o outro como programa de governo. O realismo dos prohle;
mas, hoje mais complexos do que' nunca, tais os que desa;
fiam a tenacidade e a energi-a dos estadistas, não comporte.
a' crença na eficácia das varinhas mágicas ...

Só a demagogia, por exemplo, o teria levado a asseverar

que, se eleito, daria duma assentada solução imediata à ca,

nestía da vida. O sr, Udo Deeke, porém, não é um demagogo,
porque, desejando obter. o apóio dos seus concidadãos em

troca duma ina1.raiçoável lealdade pa1'a com os seus coes ta,.

duanos, ofel'ece de si - diga",se ser» paradox? - tão' apenas
o máximo do seu trabalho, do seu eonheciment(} d'as ques�
tões que preocupam hodiernamente os governos, em proveito '

da. coletlvid,ade. O custo da vida, 'Problema que envolve alup]a
s'érie de fatores remotos, nem é um fenômeno regioRal, nem

estritamente naci'onaI. As soluções ..que se costumam propOr
c,ontra a alta do custo da vida, ,rev·elam', em geral, quando não
·0 desconhecimento de suas causa·s ou origens, �uná ill1)lcL

j._,

,

DECLARA O PRESIDENTE DUTRA:
A ordem será assegurada para

,

o trenscurse pacifico do
pleito de outubro

RIO, 7 (V. A.) - Durante sua permanência em São Paulo, aborda.
do várias vezes por jornalistas, o presidente Dutra excusou.se de fazer

qualquer d·eclaraC!í0 sóbre o atual momento politico nacional, límítan;
.úo-se a dizer: "A ordem será assegurada para o transcurso pacifico
dó pleito de outubro'� �.!l0ncluiu: "Vim a São Paulo para uma festa;
não falemos em politi�àt portanto".

SOBE O PREÇO DO CAFE'
NOV:<\. YOHK, 7 (U.P.) - Os preços do café a varejo

subiram hoje em todos os EE. DU, entre 2 e 4 centavos

de dolar por llbra.peso. Essa alta para os bolsos dos con,

sumídores provem do aumento dos preços do café crú.

Não se veri-ficou nenhuma baixa apreciável no consumo

do café por causa dessa alta, contrariando assim os re;

ceias de certos circulas caféeiros uorte.amerâeanos .

Mac Arthur comandará. as fôrças
das Naçêes .llaídas

LAKE SDCCESS, 6 V.A. - Todos os membros do Conselho de Ses

'!' rança, exceto a Russia, concordaram extraordinariamente, ontem, em
nomear o general Douglas Mae Arthur pará a chefia suprema das for�
ças d!as Nações Unidas que estão auxiliando a Coréia Meridional.

... .

. .

doável 'ausência de sírieeridade dos pseudos esti-ategistas da

batalha econômica ...

O sr. Udo Deeke não é, portanto, um colaiborador de cor;

tantes soluções simplistas, mas um homem ponderado, cuia

�mpostura moral há.de sempre, e com justiça, aterír.se pela'

cireunspecção das atitudes e pela exatidão !ia palavra.
É ele o candidato que o Partido Social.Democr-átiec indi_

ca ao sufrágio do eleitorado de Santa Catarina. E indicaD.
. dO�i(), as fôr'ças majoritárias da: .opinião política de nossa

Ülrra estão ce»tas,de honrar as melbor·es tradições do civismo'
e da cultura em ·ó, no�so ,Eslado. Mais 'ainda: reC'(;ll1endando�o,
ao voto de todos os Catarinenses, o Partido Súc�a!_Democr;Hi�.
co não hesita em depor na pessóa de Udo :!)ceke ('� destinos·
da gloriosa gente baniga_verde, fazeq_doJo _ �ol1lpl'eta
noção das responsabilidades que assume, pei'aLÜe a história

política de Santa Catarina.

.�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma voz a serviço da Igreja,'
- Em en- sesperador. Informou frei Guarla--S_PAULO, 6 (V.A.)

lupe que de seu repertorio OOI1.s�

tam apenas musicas clássicas, sa

eras e foleJoricas, não Lendo íune

damento 'as uoí icias de que can

taria musicas profanas e terrni;

trevisla concedida à imprensa
paulista, frei Francisco Guadalupe
Mojica 'adiantou que pensava vi;
ver o resto de sua vida em L1m con

vento do Perú.

Porém, obedecendo a ordens Sl1. nau:

per íores, voltou a canLar para rnos-
trar ao mundo que a Igreja n"iL "Cantando, mostro ao mundo»
é um tumulo onde se sepultam a realidade da vida religiosa, pois:'
outras aptidões, que não aquelas a Igreja permite 'que eu cante co

referentes às

taref,as Iiturgteas.!
mo permitiria que me, dedíeasse

Pretende . angariar fundos para à qualquer outra arte digna desse

obras de caridade, pois o recente nome. A Igreja não me tapou li,'

abalo sísmico deixou a população boca, assim como não tapar ra a «e

da cidade de Cuzco . em estado de, uuem a ela s·e dedicasse".

Decreto de 15 de fevereiro de 1950

I
Designar: com a gratificação mensal de , ..

'O GOVERNADOR RESOLVE Jaime Alexo da Silva para exercer as Cr$ 600,00, correndo a despesa por con-

Ni)mear: funções de Sub-Delegado de Polícia do i ta da dotaçã� 27-1-1 'do orçamento vi-
De acôrdo com o art. 15, item II, da distrito de Descanso, município de Cha.' gente, a contar de 3 de março de 1950.
lei n. 249, de 12 de janeiro de 1949, pecó. A servíçal Francisca Maria Pereira de
combinado com o decreto·lei n.317, Generoso Rodrigues de Morais para Sousa para substituir, no Grupo Escolar
de 6 de dezembro de 1946 (concurso. exercer as funç-ões de Sub-Delegado- de "Professor José Brasílícío", de Bíguaçu,
de ingresso e reversão de 1950): Polícia do distrito de São Miguel do por 28 dias, a .contar de 24 'de março de

Elvira Duarte Silva para exercer o Oeste, município de Chapecó. 1950, a contínua Maria Matilde Peres,
cargo de Regente de Ensino Prímârío, PORTARIA N. '2.118 que requereu licença, com a gratificação
psdrão E, do Quadro único do Estado O SECRETARIO RESOLVE mensal de Cr$ 350,00, correndo a despe-
(Escola mista de Rio Canoas, distrito e Louvar: -sa por conta da dotação 27·1·1 do orça-
município de Camboriú), a contar de A direção, docência e discência dos es- mento wente.
15 de fevereiro de 1950. tabeleciIllentos de ensino estaduais, mu. A professora Jurací Ultibeu Cavalheiro

Decretos de 24 de junbo de 1.950 nlcípats e particulares pelo result�do da para substituir, no Grupo Escolar "Joa-
O GOVERNADOR RESOLVE Campanha do Natal dos Lãzaros e Ff- quim Nabuco", da vila de .-Xanxerê, mu-

Promover, por merecimento: lhos dos Lázaros, organizada em 1940, ntcípío de Chapecó, por 90 dias, a con-

De acõrdo com o art. 54, da lei n. 249, sob a Inspiração do govêrno Nerêu Ra· tal' de-10 de março de 11150, a professora
'de 12 de janeiro de 1949: mos, e que foi compreendida pelos edu- Avany Cavalheiro Portato, que requereu

Dráusio Celestino da Cunha, do cargo cadores e alunos das Escolas catarlnen, licença, com a gratlrícaeão mensal de' ..
da classe N da carreira de Inspetor Es- ses- como expressão de solidariedade hu- Cr$ 300,00, correndo a despesa por conta
colar, do Quadro único do Ejit:ádo, ao mana, no seu melhor significado, segun- da dotação 27·1·1 do orçamento vigente,
cargo da classe O dessa carreira, vago do demonstra o seu movimento ascen- Norbertlna Guilhermina de Melo para
em virtude 'da aposentadoria de Mário sional: substituir, no Grupo Escolar "Francisco
G;>.rêla. 1940 Cr$ 4.153,10 Tolentino", de São José, por 15 dias, a

Balbíno Martins, do cargo da classe M 1941 Cr$ 9.3'87,80 contar de 28 de março de 1950, a zela-
<Ia carreira de Inspetor Escolar. do Qua· 1942 Cr$ 10.813,00 dora Rosa Elias de Almeida, que reque-
dro único do Estado, ao cargo da classe 1943 Cl'$ 13.094,80 reu licença, com a gratificação mensal de
N dessa carreira, vago em virtude da 1944 Cr$ 16.837,10 Cr$ 200,00, correndo a despesa por conta
promoção dí: Drâusio Celestino da Cunha. 1945 .,.... Cr$ 23.644,30' da dotação 27·1·1 do orçamento vige:hte.

Decretos de 30 de junho de 1950 1946 Cr$ 37.404,50 A professora 'Maria Esther da Rosa pa-
() GOVERNADOR RESOLVE 1947 Cr$ 57.457,60 ra substituir, no Curso Primário Comple-

Conceder exoneração: 1948 Cr$ 82.719,50 mental' do Grupo Escolar "Francisco To-
De acôrdo com o art. 95. § 1°, alínea 1949 .. Cr$ 99.369,90 lenUno", de São José, por 23 dias, a con-

a, da lei n. 249, de 12 de janeiro de Comunique-se. tal' de lO- de março de HJ50, a professora
1949: (Ass.) Armando Simone Pereira Lucí Bôtto Guimarães Sandin, que re-

A Alciria Matilde Prim, do cargo da Portaria de 15 de março de 1950 quereu licença, com a gratificação rnen-
classe F da carreira de Professor Norrna- O SECRETÁ�IO RESOLVE sal de Cr$ 150,00, correndo a despesa por
lista, do Quadro único do Estado (Grupo Conceder dispelLSa: conta da dotação 27-1-1 do orçamento vi.
Escolar "Nerêu Ramos", da vila de San- A Hulda Bittencourt Nagel, da função gente.
to Amaro .dh,'Jmpe�atriz, munícípío da de .Professor Auxiliar, referência II (Es- Com a gratificação diária de Cr$ 17,00,
Palhoça), a contar de 1° de julho de ,. cola mista de Rio Carvão, distrito e mu- correndo a despesa por conta da do,
J950. rrícípío de Urussanga) , a contar de 16 tacão 27-1-1 do orçamento vigente:
A Gerther Martins Bruni, do cargo de 'de fevereiro de '1950. A aluna do Instituto de Educação "Dias

Regente de' Ensino Primário, padrão, E. Portaria de 17 de março de ltiO Velho", de Florianópolis, Beatriz Dornín-
do Quadro único do Estado (Escola rrnts- O SECRETÁRIO RESOLVE gues da Silva, para substituir, no Grupo
ta de Estre1to, distrito e município da Designai': Escolar "Presidente Roosevelt", de Co.
Laguna) . A professora E.Jza \Ferreira para o queiras, da cidade ele Florianópolis, por

Retificar: Curso Normal Regional "Ivo d'Aquino", 90 dias, a contar de 1° de abril de 1950,
Para Athair Benta da Silva e não AI·

I da vila de Santo Amaro da Imperatriz, a professora Edith Araújo Cechetto, que
tair Be�ta da Silva o nom� da Regente

I
município de Palhoça, com a gratíríoa- requereu licença. _

de Ensmo Prrmãrto, padrão E, nomeada ção mensal de Cr$ 600,00, correndo a A aluna do Instituto de Educação
por decreto de 15 de fevereiro de 1950j despesa por conta da dotação 26".20 do "Dias Velho", de F'Ioríanópolís, Flávia
(Esc?la mista de_ Cabríúva, distrito

eI!llorçamento vigente. a contar de 19 de M. Vieira para substituir, no Grupo Es·
mumc1pio de Orleaes). '

março de 1950. colar "Presidente Roosevelt"; de Coquei.
Remover: Portaria de 4 de abril de 11150 ros, da cidade de Florianópolis, no pe-

Célio Goulatt, Diretor de Grupo Esco· f) SECRETÁRIO RESOLVE dado de 18 de março a 30 de junho de
lar, classe J, do Grupo Escolar "Regente Admiiit·: 1950. a professora Ambrosína Garrido
Feijó", da víla de 'I,ontras, município de De acôrdo com a lei n. 277, de iS de Portela, que requereu licença.
Rio do Sul, para o Grupo Escolar ..� julho de 1�9: A aluna de 30 ano normal do Instituto
xandre de Gusmão", de Bom Retiro, Epitácio de Sá para, na qualidade de de Educação "Dias Velho", de F'Ioríanô-:
Osvaldo José Fraga, Diretor de Grupo extl'anumerãrio-diarista, exercer a função polis, Elí Fernandes para substituir, no

Escolar, classe J, do Grupo Escolar "Ale- de Professor na Escola mista de Espír i- Grupo Escolar "Silveira de Sousa", de
xandre de Gusmão", de Bom Retiro, pe- to Santo, distrito de Campo Belo do Sul, Florianópolis, a professora Helena Ana
Ta o Grupo Escolar "Regente Feijó", da município de Lajes, com o salário diário de Sousa, que requereu licença, a contar
vila de Lontras,' município de Rio do de Cr$ '19,60, correndo a, despesa por de 15 ele fevereiro a 30 de junho de
Sul. conta da dotação 26-1.26 do orçamento 1950.

Decretos de 4 de julho de 191>0 vigente. A normalista Marta dos Passos Oliveira
O GOVERNADOR RESOLVE Portaria de 10 de abril de 1950 Santos para substituir. no Grupo Escolar

Designar: O SECRETÁRIO RESOLVE Arquidiocesano "Padre Anchieta", de
Nerina Momm Côrte, ocupante do caro Admitir: Florianópolis, a professora Angélica Fer.

go de Aux1liar de Secretaria, padrão N, De acôrdo C0111 a lei n. 277, de 18 de rari l\4"achado, que requereu licença, por
do Quadro únfC!O do Estado," lotada na julho de 1949: 6 meses, a contar de 12 de fevereiro de
Secretaria do Interior e Justiça, Educa- Maria Senal Fener para, na qualiâade 1950,
ção e Saúde, para responder pelo �xpe- de extranumerário-diarista, exercer a fun. A complementarista Amália Acco para
diente, da Diretoria do Interior e Justi- ção de Professor Auxiliar na Escola mis. substituir, no Grupo Escolar "Roberto
ça, enquanto durar o impedimento do ta de Caiccang&,-Mirim. distrito de Ribei. Trompowsky", de Joaçaba, por 90 dias,
respectivo titular. rão da Iihà, município de Florianópolis, a contar de l0 de março de 1950, a pro-
Lia Ramos Navarro, ocupante do car- com o salário diário de Cr$ 16,00, corren. fessora América Borb Shwabe, que reque.

go da classe I da carreira de Oficiat Ad· do a despesa por conta da dotação ... ,
reu licença, com a gratificação diária de

ministrativo, do ·Quadro único do Esta· 26-1-26 do orçamento vigente. Cr$ 15,00, correndo' a despesa por conta
do, para substituir a Auxiliar de Secreta- Portaria de 13 de abl"il de 1950 da dota�ão 27·1·1 do orçamento vigente.
ria, padrão N, do Quadro único do Es· O SECRETARIO RESOLVE Com a gratlficaçâo diária de Cr$ 14,00,
tado, lotada na Secretar.la do Interior e Remover, a pedido: correndo a despesa por conta da do-
Justiça, Educação e Saúde, -enquanto Dilma Silva, Professora Complementa- tação 27-1·1 do or�amento vigente:
durar o impedimento da respectiva ti- rista, referência IV, que exerce a função A complementarista Valmira Alice da
tular. de Professor diarista e EQ_ucação Física, Silva para substituir, na Escola mista 987 - Idem.

Decretos de 6 de julho de 1950 do Grupo Escolar "Professora Ana Gon- de 'Pagará. distrito de São Pedro de AI. Pedro Marcou p/s. filhos mimares -

O GOVERNADOR RESOLVE dlÍil", de Laguna, para o Grupo Escolar cântara, município 'de. Sáo José, por 90 R��in�i-i��8 zani�e� Req. n. 992-Idem.Nomear: "Hercílio Luz", de Tubllrão, dias, a contar de 10 de abril de 19iíO, a Heinz Suhnel _ Req. n. 969 _ Idem,
De acôrdo com o art. 169, do decreto- Portarias de 19 de abril dt:. 1950 professora Orlandina OUvia da 'Silva, que Henrique Diessel Req. n, 993
lei n. 43'1, de 19 de março de 1940: O SECRETÁRIO RESOLVE requereu licença. Idem.

Emília Zoletti Macagnan - Req. n.Pedro Miguel Guimarães para exercer - Designar: O complementarista Valdico Schellin 976 _ Idem,
o cargo de Tabelião do Público, Judicial Para orientarem, no ano letivo de .. para substituir, na Escola mista de São Ema Catarina Bastian
e Notas, Oficial do Registro de Hlpote- 1950, as associações auxiliares da Escola, Lour.enço, distrito e município de Itaió. - Idem.

, Ema Becker Katschorcas e de órfãos e mais anexos, da comar· do Grupo Escolar "General Osório", de polis, por 45 dias. a contar de 24 de mar·
_ Idem.

Ca de Biguaçu, enquanto durar as férias Três Barras, município de Canomhas, as ço de 1950, a professora Anita Worm, Eduardo Lachstein _ Req, 'n. 982 _

do respectivo titular, interino. segUintes professoras, sem ônus para o que requereu licença.
. Idem.

�bJd
'

WMro�eo a o Dreyer para exercer, vita- Estado: Guita Federmann _ :Cooperati. Georgina Fernandes para substituir, no Alberto Schmidt, Laura Mazon, Fran.liciamente, Gl cargo de Escrivão de Paz va Escolar de Co�umo. Herondina Rie. Grupo Escolar "silvelra de Sousa", de cisco Nazário 'Netto e Francisco Manoel
do distrito de Sã'o Miguel do Oeste, mu· semberg _ CaiXa' Escolar. Aurora. Siquei. Florianópolis, por 15 dias, a contar de 30 de Sousa - Sim; de acôrdo com os pare
llÍCípio e comarca de Chapecõ. ra Jablonskl - Círculo de Pais e Mes. de março de 1950, à servi?al 'Ana Maria ce�l�prêsa Auto Viação Catarlnense S. A.Antônio da Cunha Lemos para exer· tres. Luiza Uda - Biblioteca. Gilda Mül- Bi'uxardo, que. requereu lIcença, com a'

_ Pague-sQ, à vista das informações, a
cer, vitaliciamente,. o cargO de EscrIvão ler - Clube Agricola. Nadir de Almeida' gratificação diária' de CrS 11,00, corren· I quantia de Cr$ 271,00, d�sentranhandode Paz do distrito de Descan-so, municÍ- Tavares _ Jornal Escola);, Cléria Kruger do a despesa por conta ela dotação . 'I

se Os documentos nece�nos à compro·
.

d C . vação da despesa, de acordo com o de·pIO e�omar-ca e hapecó. Rodrigues - Liga da Bondade. Marta Gu- 27·1·1 do orçamen�o_ vigente. ereto n, 622, de 28-11-938. .

Felix Plaseski para exercer o cargo de ra Kalempa - Museu Escolar. Abigail 27 DE MAIO, 17 DE JUNHO
Juiz de Paz do distrito de Descanso, mu- Pacheco _ Clube de Leitura. Lídia Sava Jacinto Antônio de MoraiS - Req. n. Banco Indústria e Comércio de Santa

. - , 991 - Sim, de acôrdo com os pareceres. Cata11na S, A. - Pague·se; à vista dasmClpIO e comarca de Chapecó. - Pelotão de Saúde. Lauricí Costa Pen- José, Freiberger _ Heq. n. 990--Idem. informaçOes, a quantia de Cr$ 22.500,00,Henrique Jacob Lohman parà exereer ter - Liga pró·Língua NacionaL Otto Müller - �eq. n. 989 - Idem. desentranhando-se os doclimentos neces..
o cargo de ,Juiz de Paz do distrito de A professora Maria Esther R.sa para Alberto' Tessarollo - Req: n. 1.006 - sários à comprovação da despesa, de,
São Miguel do Oeste, município e comar· substituir, no Curso Normal, Regional Ide:v.

'

acôrdo com o decreto n. 622, de 22-11-38.
Valdir João Marcon - Req. n. 985 Bruno Dallmann, Plácido Macoppi, Pau.ea de Chapecó. ,rManuel Ferreira de MeIo", de São José, Idem. lo Graper, Quintílio Carlini, Rafaela Ba.Portarias de 6 de julbo de 1950 por 23' dias, a professora Lucí Bôtto Gui. Policarpo Chaves - Req. n. 9&> nack, Victõrio Salvador, Virgílio Fiamon-

O GOVERNADOR RESOLVE marães Sandin,
Idem. cini, Virgílio Raimondi e Teófilo Ferra.

-- .. -_, __ .__

que requereu licença, Peelrinho A!I1tôniü Matiuzzi __Req. n. resl _ Sim, 'de acôrdo com os pareceres.

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

>

RUIS-Ateu.cI,.' O�.J.,•• 3"', 1.0 ctn•• ' �"'" �_.�

TnE.CRANA. PROSESRASCURITIBA

«TAC Transporles Aé'reo&
Calarinense S;A.»

CODvocacão de Assembléia, Oeral
Extraordinária

Convoco os senhores acionistas para a sessão de assembléia gerar'

extraordinár-ia, a realizar-se no dia 25 do mês corrente, às 9 horas, na

séde s-o-cial, à rua Conselheíro Mafra, 35, 10 andar, com a seguinte»
ordem do dia:

a) Reforma dos estatutos

b) Outros assuntos de interêsse social.

Fl-orianópolis, 7 de julho de 1950.

/

Transportes Aéreos Catarinenses S. A.•

OSVALDO MACHADO
..

Diretor.Presiden te. '

IMOVEI�
V. S. construiu um prédio? Não o legalizou no Registro de imóveisj"

Os documentos de seu imóvel estão de acôrdo com as leis em' vigor?
Si existe alguma irregulartdade, procure hoje mesmo o Escritório Imo.,
biliário A.L.Alves, rua Deodoro 35, que está habilitado a regnlariza.Jos
cr-iteriosamente.

Missa de 6°. mês
t Theodoro Intônio. Ferrari

A família de Theod-oro Antôl110 Ferrarl C(\)l1Vlda os parentes e pes"

soas de suas relações 'para assistirem à missa Ue 60 mês do falecimen-"

Lo de seu saudoso e inesquecivel chefe Theodoro Antônio Ferrari, que�'

mandará rezar no dia 10 do corrente, segunda.feira, às 7- horas, na"

Catedral Metropolitana.
Antecipadamente, confessa-se agradecida a todos os que" compa'"!

recerem a' êsse ato de fé oristã.

19-DE JUNHO
Adolfo Antônio da Silva, Alvina Gll'tz.;

André Cardoso, Zulmira Cardoso. Ar-"
noldo VOlkmann, Alvin Porath, Alwiw'
Kuhl, Artur Ramthum, AI):Jerto Krahn",
Alberto Riemer, Adolfo Franz, Artur Kri
tzke, Alwin Strelow, Ana Ricken. Ana.ro
lillO Pwro da SlI'Va, Arcádia Regal1n."
João Francisco Machado, João Batista La..

zaroto, João Batista Dallabona, Joãer'
Francisco Correia, Henrique Silva, Ho:;ã
cio Espíndola, Hem'ique Sandre, GiácomD'
Faes, Gertrudes Blanchini, Galdino João
Jeremias, Elpidlo Américo de Sousa, Ed
mundo Prochnow, Erwill MichelsollJ, Er:'"
nesta Pezzini, Leopoldo SchlZ, LourençlY'
Antônio de Matos,�-Luzja Gonçalves. Lú
cia Razera. Laura Perfeito, Luiza Pinho,;_
Júlio Tambosi, Jorge João Beloto, José'
Alf,redo Schriner, José João Alexandre.
José Moisés da Silva, José Vandervegem
e José da Silva - Sim, de acôrdo com

os pareceres.
Gráfica Santa Catarina Ltda. - Pag1H!

se, à vista das inforinações, a quantia dei"
81'$ 2 955,00, desentranhando-se OS do
cumentos necessários à' comprovação da
despesa, de acôrdo com o decreto n, ••

622, de 28-11·938.
,

Fortunato Stolf. F'rederico Ristan, Al
vino ProchnoW, Agostinho Pedro da
Cruz Anselmo Pisetta, AmJ:rósio Borto
luzzi' Luiza Possamai, Luiz Schreiber.
Leop�ldo Viteck, Leopoldo, Sandri, Leo

poldo Kisnner, João José Vieira, JoãO>'
Pereira da Gunh:;l Fllho e João Antônillp
Albano S'iB-1, de acôrdo com os pare"
ceres.

Req. n. 981

Req, n. 977

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GRAVE A SITUAÇÃO

Detira'da geral dos americanos da Coréia \,
TóQUIO, 7 (LP.) - A!; tropas norll'�[llllel'icali;IS r::.,-

. Coreia do Sul foi .an iquilado- pelo exército comunista co- f'orços para lá.
\

·.:tão reallzaudo um.a retirada geral na l'ren lo da {.;or('ja' do .reano .

:Sul, perseguidas por 50 mil soldados comunistas e 'mais de
•

100 Ianques. As últimas vi túrias comunistas na Coréia do
:8ul amcam as comuntcaçôes ferroviárias do porto d" Puhan.
'Os comunistas ocuparam a estratégtca aldeia de Pusgctk.

ANIQUlLADO O 2ío REGIMENTO
-

'J.'ÓQUIO,-7. (·U.R), - O rádio de Pyongyang anunciou

0_ vigessimo quarto regimento nOl.'te.amer'icano na

TOQDIO,7 (L P.) - Os círculos militares qualificam
o revés sofr-ido- pelas forças uorta.amer ieanas na Coreia

(lo �l1l de "doloroso, mas temporat-io", Acrescentam que

a pequena força de vanguarda, que ficou isolada e Leve

"DOLOROSO, MAS 'PEMPORARlO" ::rOQUIO, 7 (U ..P) - Qs eirculos militares norte.ame;
ricanos [admitem que r grave a sítuução na Coreia, mas

dizem não ter duvidas de que será detido o avanço ínimi;

go. Tendo melhorado o. tempo, .� aviação ponde levantar

YÔO para apoiar as forças de terra, 'que estavam pr'h�a�
das de sua colaboração pelas díf'ículdades meteorolog+

«que

de recuar depois de exgoledas suas munições, já se

acha em noyas posições defensivas. Foram enviados re, caso

-.

.

YELMA RWWfER 1 Dulte Rodolfo Sensaciona.l. .. Espetacular ...
A dala de hoje é sobremodo

I
l1ealiza.se, hoje, o enlace matrí, Eletrizante ...

"grata aos nossos meios artístícos monial dâ senhorinha Maria Nunes' - Um filme que mantem o es,

·.e sociais, 1)01' assinalar a eferrré; Pires, dileta filha do sr. Protenor 11)ectador em "suspense" durante

.. ride natalícía da prendada senho, Nunes Pires com o sr. Dulfe Ro.1 Lodo o seu desenrolar!
-rínha Velma. Bichter, filha do sr. dolfo, direto!' do Grupo Escolas I SEU PROPRIO VERDUGO

R�d?H? .

Richter, funcionário do MoMlo "Vidal Ramos", de Lajes. I Cqm : Kieron Moore e Dulce

Ministéiio da Fazenda, e de sua Servirão de testemunhas, no ato

I
Gray,

..s�a. d. Olga
.

Richter, . .fesLejada civil, que se realizará às 17,30 ho, No prOgI��m.a
- 1) C!ne:â,�d�-avirtuose do plano. ras, por parte do noivo, o sr. dr. Jornal - Nacional. 2) NotIcIaMO

Velma, por vocação e estud-o, é Elpidio Barbosa e sra. e Hélio Ro, Universal - Atualidades.
uma contínuadqra da arte subli dolfo. e Adélia Rodolfo; por parte Preços: Cr$ 5,00 e 3,20.
me de sua genitora, cursando, com da noiv� o. sr. Pro tenor Nunes "Rigmosamente proibido até 18

'brilhantismo .e invulgar aproveita, Pires e sra, e sr. Mustaf'â Ipê da anos e impróprio 'Para pessoas ner,

mente, 'o Oonservatõrío
'

Nacional Silva e sra.
�

vosas 'ou que se lmpressinarem Ia,
.. de Música do Rio de Janeiro, onde cilmente.
conta com numerosos admiradores No ato religiosa, que será cele, ODEON - Às 19,45 horas

_ do seu ía'hfn:tJo arrístíco, motivo ?rado na C�te_dral Metr?politan� OS AMORES DE CARMEN

,por que hoje <receberá con e
as 17,45, servrrao de padrinhos, pe, Com: Viviane Romance e Músi,

; ternecirr:ento, 'as hOmenagen: n;!]o no.ivo, o sr. Joaci Ribeiro e �ra cas d.e Bizet.
..que faz jus. I

e Aristeu Pedro Rodolfo e sra., No programa - 1) Noticias da
A essas homenagens nós com por parte da noiva, o sr. Balduino Semana - Nacional. 2)) Atualída-

prazer, nos associamos.' Westphal e sra. Cristina Rodolfc des Warner Pathé - Jornal..
e prof. João Ambrósio da Silva. e

.:-SRTA. ANA CECíLIA DE SOUZA d. Ada Biccoehi Ramos.
Faz anos, hoje, a graciosa e in. ko jovem par as felicitações de

-

teligente senhorita Ana Cecilia de "O Estado".
Souza, aplicada aluna do Ginásio ,:, ..
"Coração de Jesus" e dileta filh1l\1

SILVA-MEIRELES'
. -do sr. Jorge José de Souza, Ínédi.· Civi�, e" religiosamen�e, r�aliza.
.co veterínárto do Posto "Assis se, hoje, o enlace matrimonial d(l
Brasil" e da sra.- Enedina M. de sr: Rubens Vítor da Silva, sub.

'�'Gouza. fiscal de Fazenda, com a distinta
e pr,endada senhorinha Maria Caro

ELISAB;ETE MARIA MACIEL il1em Meireles, filha do casal Juliô
Regozija.se, nesta data, o' lar do Gomes de. Meir·eles e Lepantina Df

. nosso prezado amigo e -valoroso Seta MeireleS:
,correligionário Elisiário Maciel O ato civil, que terá lugar às
,�res.tigiQso elemento do diretórif i 6,30 horas, na residência dos paÍfdi�lràl do, PSD em .. Caiacanga da noiva, ii. rua Fernando Macha
''Pelo aniversário de sua filha EU. I do; terá como testemunhas, p01
sabete Maria� q.l1e é a alegria d�.1 par·te do noivo, o sr. Mári-o Candi

.q:l�le nos�o amIgo e da sra. MarI� do da ,silva fl' sua' ·ex�. espos8

.Juha MaCiel. I A.na Rosa Soares da Silva, e ma�
A gra�iosa Elisab�tte terá, por

I jor Elpidio Fragoso com a senho,
'ê.sse motIvo, oportumdade de sen_ rinha prof,essora

-

Regina Maria da
'tIl' o quanto é. q�erida p.or suaf '-Silva e por parte da noiva o sr
llu,merosas an:Igu.m�s: -que: por

I Julio Gomes de Meireles e sua
.certo, acorrerao a reSIdêncIa de cxma. esposa Lepantina De Seta
..seus

,progenit.ores �ara felicitá�la I MeireJ.es. e 'o sr. João de Deus M;_
Fa;.em,anos hOJe . chado FIlho·e sua exma. esposa Ma

.o sr. Procópio Ouriq�les, antigo rilia M'll!chado.
.

le destacado desp'ortista; 1\. cerimonia religios'a, que reali.
- ã sra. d. Consuelo Capela; lizará às 17 horas, na Catedràl
- a srta. Elsa Nunes; ,Metropolitana, será par/minfada
- a sllta. Antônía Maria dos' por parte do noivo, pelo sr. Decic

:Passos, comerciá;ria, filha do sr' Kletemberg Couto e exma. espos'a

A.�tônio� dos Pa�sos ,Costa; ,
l D�mtéa C�rvalho Couto.; corone' IJaIr Fontao, vendedor deste, Joa·o CandIdo Alves Marlllho e sua

'jornal. exma. esp'osa Maria da Gloria Ma
EN:r-�RM.oS rinho e por parte da noiva; pelo sr.

Sr. Ogê Bar-reto P'edro Celestino M-archese e sna ex
Acha..'se enfermo, recolhido à ma. espos'll! Amália Gomes' Marche_

sua residência, à rua: Demétrio ge, Joa:quHn RIos Moreira e sua es_
-

Ribeiro, o sr. Ogê Barreto compe posa Marina De ,Seta Moreira, resi.
tente e diligente funcio�ári'O d� dentes no Rio Grande do Sul, re_'
C.ia.. Seguradora dos Proprietá._ presentados, resp·ectivamente, pe.
i'IOS d-o Brasil. ! los srs. Silvio Pelus'Ü e sna exma

ê
Ao m�smo tem�o que f.azemoe esposa Volga Machado P'elu"o� Rui
ste regIsto deseJamos.lhe pronto José da Silva com a senhorillh"

resEtNabelecimento. _:, R·oseH Teresi�ha da Silva.
LACES I.

'Srta. Maria 1 Ao JQ_vem pa� ','0 Estad�" apFe.
NrlT"es Pires- e Sr. senta seus efUSIVOS .cumpnmelltos •

Vida· e0cial

Panelas d � Pressão ARNO
, ,8 Cr$ 510,00

Gr�lhadores Etétricos
a Cr$ 300,00

na Elelrolandia
Rua A.rcipr;este Paiva - Edf. Ipase- - Terreo

Cine-Diário
li
1
�
'ri

�I

os t.750.00
o quanto custa uma enceradeira

A-R H O
ELECTROLANDIA

-

RITZ - Às '16,30 e 19,45 horas

Preços: Cr$ 5,00 e 3,20.
"Rigorosamente proibido até 18

anos",
.

ROXY - Às 16 e 19,30 horas

1)) Cine Jornal - Nacional. 2)
A mais gozada paródia da obra

imortal de Alexandre. Dumas: Os

Mosqueteiros.
TODDS POR UM

, Colé, CeÍeste Aida, Barreto Pin.

to, Marlene, Emilinha Borba, Ciro

Monteiro, ·Cesar de Alellc·ar e ·ou..,
tro& ..

3) Um "far'west" sensacional
e eletriZante!

4) .continuação do espetacular
sensacional "lieriado :

O CHICOTE DO ZORRO
Com: George Stevens. \

7/8° episódios.
Preços: Cr$ 5,0'0 e 3,20.
Impró"prio até 1{) anos•.

IMPÉRIO (EsLFeito) - Às 19.30
horas

Gary Cooper e Ingrid Bergman
MuLHER EXóTICA

eamiea!;', tir I!(I. PiJ�� d

Meia:\' VI' w1!!ho(\e", pelt'lft me

oore, preço. 96 Dili CASAdM!
CELANEA - RudO • .Mafra

Rua Arcipreste Paiva :----: Edificío Ipase -'Terreo

.

, OS'
Pora4CD! 'i}'

• llMAO
., ABACAXI

- LARANJA
• MORANGO

• FRAMBOESA
((/rltilJ com 12envelopes
de5 fru!DJ dllerel1fest'!iJ, Idoo

,

edà
\

Extrato (le ,'r'rutas Vitamina ç
,

Hidratos üe Carbono etc.

Partido· Social .Oemotràtico
OONVITE

�I

I•

De ordem do Snr, 'Gel. Pedro Lopes Vieira, Presidente do Diretõ,

rio Municipal do PSD., ficam convidados a comparecer à Séde dêste

Diretório, à rua .Arcypreste Paiva nO 5, Sobrado, das 9 às 12 e das

'14 às 17 horas, díàríamente, menos aos sábados, os correligionários
abaixo discriminados, a.fim.de regularizarem seus requerimentos,
baixados à diligência pelo Exmo . .snr. Dr. Juiz Eleitorel.;

SÉDE - FLORIANóPOLIS: - Amaury Atanázio Gouvêa, Antonio
\

José do Nascimento, Alma Zacarias Bosa, Altamiro Neves dos Reis,
Cláudio Cabral Machado, Cleoníce Maria Rosa, Dilza Délia Dutra, De,
nizarte Carvalho Bégis, Domremy Magalhães de Freitas, Evelym San,

tana, Édio Santana, Hernani Leal, Hilton dos Prazeres, Hilda Lobo

Carpes, Ivone Buatin dos Reis, Isio Silva, Ivonete Fernandes, Ivonete

Hégis, Idálo Nery Schmidt, Indalicio Jesuino Bento, Júlio. Coutinho de

AzevedQ, João Alfredo Campos, João Carlos Silva, Lauro Alves, Louri�

vIII LaudelinO' dos Santos, Luiz Fernandes Machado, Maria Cherem

Thadzinimski, Maria Gas;senferlh, Maria Eulália de Andca.de, Maria

Edmar Leal, Marlene Luiza Silva, Maria Hermes, Moema do Lfvramen�
tI." Maria das Dôres Moura, Maria Libânia da Silva, Mari,UJ Antônia

c Campos, Neiva Zenft da Silva, Naide Gomes, Nilvo P·ereil'a, Nilton

.'\I�nguilhoti, Norman Nygaard, Nilton M,afra, Nérica Basilicia Cordei�

. I

�ü, NiltoIl, Pacheco, Osni F.ranscisco de Cas,tro, Orivaldo Lisbo,a, P\l-uln
LIa Rosa Luz, Rita Góes Ra-bêlo, Valdir Francisco Caetano, W'alter Ra�

,110S do�Nascimellto, Webher Gouvêa de Araujo, Walter Gevaerd, Odi.
iía Carreiião Ortiga.

SACO DOS LIMõES: - Abilib Cardoso, C'Üusuelo Silva Raimundo,
Liarcy Walmor Romão, Hilário .Raimundo, Vill'gilino Bernardes',

TRINDADE: -.:.....; Adolfo de Aguiar, Maria �aestri Pereira, Usos

Goulart, Wanderlei P,ereira.

....
ESTHEITO: - Antonio Nunes da Silv�a, Bellarmino Manoel da

Silva, Bel'toldo Martins, Aldo An.tonio. de Freitas, Roohe Paulo Platt,.
João Boaventura da Silva, Irene Maria da �ilva, Jorge Coütinho, Mar.
Unha Maria da Cunha, Maria Ca,rolina, Maria Venancia Péres, Walm�r

Riheiro da Silva.

CAPOETRAS: - Abelardo. José AnLonio da Cunha.

BARREIROS: - Alcebiades Gerônimo de Amorim, Zelànda Pôr�
to. ,'I ;.,Q.,..

Martins.DI8TRI1'0 DE LAGOA:' - Hra['cida dos Santos, Hilda

M�urilio Cr'escenci'Ü' Nune's; Nair Rosa Corrêa.

I DIS'fRITO DE RA110NES: - Herondino Domingos Lemos, João

da Silva.

CACH.oEIRA DO BOM JESúS: Anto.nio Guilherme dos Santos�
João ManO'el dos Santos, Osvalno Dagoberto de Magaihães, Ataliba

DomiFlgos de Oliveira•

Florianópolis, 7 de jullro de .1950.
ALBANO DE .SOUZA LUGIO - DELEGAOO' DO D. M. DO PSD.

RIO DE JANEIRO, 7 (USLS) - A EmlDaixada Amer,ic'ana nesta ca.

pital, a pedido do InstitutQ Brasileiro de Geografia e Estat�stica, es.

tá solicitando de Mdo!! :OS, cidadãos ;norte�americanos, residentes' ou

::!m tr,ânsiLo no ,Brasil, 'qlle coopel;em com. as uU:torjdades brasileira!'!
lia levantamento do Censo de 1950.
�. �--�-� --'._-----..;.:_-------

NOVO JiHZ PARA CAMPOS NOVOS
Por ato de ontem do exmo. sr. dr. Governaqor dp Estado, foi pro"

movido pelo. critério de mer·ecimento, para, a Comarca de Campos No.

vos, de 2,a entrância, o sr. dr. Nelson dia Luz Ribeiró, atual Juiz de Di�
reito da Comarca de São Joaquim:_

Ao p!'omovido 11S feliDitaçr)e� \

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Atenção 1 GAROTADA!
l)[NHEIRO

Atenção 1
GRANELl

"
'

BALAS MILlONARIAS 'OFERECEM AOS SEUS DIS1jlNTOS CONSUMIDORES INÚMEROS PRÊMIOS, DE VALOR, OBEDECEN.
DO OS MESMOS À SEGUINTE DETERMINAÇÃO: ,

A -- OS PRÊMIOS SERÃO VARIADOS DE BICICLETAS ATÉ CANETAS TINTEIROS. /I .

1° PRÊMIO -- o COLECIONADQR QUE CONSEGUIR CR$ 150.000,00 (CENTO E CINCOENTA MIL CRUZEI,ROS) TERA o
DIREITO UMA B�CICLETA.NO VALOR DE CR$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS).

2° PRÊMIO -- CR$ 100:000,00 (CEM MIL CRUZEIROS) T.ERA DIREITO A UM RADIO NO VALOR DE CR$ 1.200,00 (urd
MIL E DUZENTq5 CRUZEIROS). -

3° PRÊMIO -- CR$ 50.000,00 (CINCOENTA MIL CRUZEIROS) TERA DIREITO A UMA MAQUINA FOTOGRAFICA NO VALOR.
DE CR$ 500.00 (QUINHENTOS CRUZEIROS).

.
4° PRÊMIO{ -- CR$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS) TERA DIREITO A UM JOGO DE PINGUE·PONGUE NO

VALOR DE CR$ 200,00 (DUZENTOS CRUZEIROS), OU ENTÃO PODERA ESCOLHER UM FERRO ELÉTRICO OU UM PAR DE
PATINS. ' .-""." ._,__�__..,_.�� .. �.o,••�,_�,_."",,_�-_ ..

..

5° PRÊMIO -- CR$ 15.000,00 (QUINZE MIL CRUZEIROS) TERÁ DIREITO A UMA BOLA FUTEBOL N. 5 NO VALOk DE
CRS. 100,JIO (CEM""'CRUZEIROS).

'

6° P,RtMiO -- CR$ 10.000,00 (DEZ MIL CRUZEIROS) TERA DIREITO A UMA BqLA DE FUTEBOL N. 2 NO VALOR DE
CR$ 60,00 (SESSENTA CRUZEIROS). _

-

"

'

7° PRÊMIO --CR$ 6.000,00 (SEIS MIL CRUZEiROS) TERA mREITO A UMA CANETA tiNTEIRO 'NO VALOR DE CR$ 40,00
(QUARENTA CRUZEIROS). , . .orjr':'�i:�;"-«(·:"·:"" """�'��'"'''':'>������-_ ':.

•

·AVISO
,'"

" , .... , .. ., ...... - ,- .. ,- -

ESTES BRINDES, UMA VEZ QUE NÃO HAJA ALTERAÇÃO DE PREÇqs, PODEM SER TROCADOS POR OUTROS DE ACOR·
DO COM A VONTADE DQS CONTEMPLADOS.

Só aceitamos cédulas limpas
PEDRO . S;Y'Q'FELD "&

Balas Milionárias
-Rua Curitiba, 745-Sala

-

106 Belo Horizonte-Minas
..

�ep�ésenia·nte··eiii···fio·rÚinó"i)oiis·:···iÁi"LTõN···á.·"úAi�ÓA""
, :., ' , Praça 15 de .Novembro 20··2- andar-vTel, 1324

e sem rasuras

CIA.

/i;�!
Iii l-----------------------------------�-------��---------------------------------�------�--------�----�
�II!Ji

iii E; D J T A L . Frutas, Refresco,gelados
!�;,AleaGao conscrlfos da classe de 32 procure POLLI s. _4. V0!Dercio e industria
1/'

A - :E, nesta data, aberto o voluntariado PARA OS CONSCRITOS PRAÇA 1::> DE NOVE��R.9 .

!. NASCIDOS NO ANO DE 1932 afim do preenche" I .,
.

t t [UUA CONSELHEIRO MAFRA - Erlificio Montepio
, I ' " , c aros exis en es na RUA' FELIPE SCHMIDT Edílí S-O Jorge28• turma de incorporação dêste ano, nas seguintes Unidades:

- lllCIO a

I CO�PANHIA D� QUARTEL GENERAL (incluindo' Quartel Gene. --------------------------

I'
ral �glOnal e Pelotao de Policia do Q. G. R.), sediada .ém Curitiba;

, '

5. COMPANHIA LEVE DE MANUTENÇÁf), sediada em Curitiba;
,

,

2() BAT��HÁO FERROVIARIO, sediado em Rio Negro,
I _

B - Condiçôes a que deV'e satisfazer 6 candidato a voluntário:
•

1 - ter nascido no ano de 1932;
II •

2 - possuir ,certificado de alistamento militar fornecido 'Por órgão

1.,1
alIstador do Exercito;
,

3 - �ão est.ar matriculado nos cursos: clássico; cientifico ou equi,
I

,

,alente (industrial ou comercial técnico);
- ----------------------"'----

i! 4 - ser albatizado;
1 5 _ comprovar finalmenta, I t

_
_

1°. Esq. Ind. Cavo em Guarapuava - 23°, R. I. - em Blumenau
• ". A

' pe. � apresen açao de uma declaraçao,' 20, Esq. Ind. Cav. _ em Palmas 68 B A C em S F d S
'

eSCrIta por, pessoa ld?nea, ou ,ce,rtíficado de aptidão profissional, (IUe

-

: ,..
-

• ranc. o, UI

nossue uma da t hab 1
6°. G. A. Do -. 75 - em Castro - 2° Btl Rodv - em Lajes

�
,.

s s��lUn es I ítações: - Auxiliar (de odontologia e

. . .

I de farmácia): corrieiro.capoteíro, carpinteiro oarpinteiro de' ,.';'
1/5°, R. O. 105 - em Lapa - 5°. B. Eng. ---< em Pôrto União.

r .

h
. ..' '

'.... carrocerra 2°. Btl. Ferv. - em Rio NegroI IWZ�� )elr�, t�.nduftor t(ecm�o,. mestre de li�ha (chefe de turma de topo. D _ Épocas:
/ gra Ia, a logra o

.

arquivista, almoxarífe, contador, estenógr-afo ou
esc e t) d d

1 - De apresentação - os candidatos poderão se apresentar atár ven e , encarrega o e combustíveís ou de lubrificantes (empre
"

gad�s. em p_ostos. de lubrificação e 'lavagem de autos), enfermeiro (dc
o dia 29 de Julho (no horário normal de expediente).

medl�),na, �lrurgla ou veterinário), eletríéísta (instalador), estufador
2 - De incorporação - os candidatos aceitos serão . incorporados

ferreiro (s�rnples, torneiro, caldereiro ou serralheiro), balconista de cu

cm Setembro do corrente ano.

sas de a�'h�os de auto, lanterneiro, lustrador, maquinista de Iocomoti,
E - Vantagens propor,cionadas ao. conscrito da classe de 1932 que

_,

(
�"

_ .;;e apresentar voluntàriamente:
'

va"s,. �lecalllco de auto, de máquinas em geral, torneiro eletricista ele'
tnclS�a �e auto, de c(iUipamento pesado, de equipamento de construção

1 - , prestará o serviço militar juntamente com os convocados rl�,

de �aqulllas � v.apor, de r.adi.ador, ajustador, eletricista de' bateria), me,
classe de 1931, terminando, assim, o tempo de serviço antes daquele .que

torista, motociclista, marcmeíro operador mecânico
.

t ( t
.

pertencendo a classe de 1932, será incorporado sómente em maio de

ti
'" !plll or capo erro 1951;

,

", e auto o.u de casa), pedreiro, rádio operador, rádi.o.telegrafista, repa 2
•

�rad,or de instrumentos de auto (ou relogãos) soldado ( "A. I,
"

•

� �resta:á .0 serviço l�ilitar, confor e sua aptidão in<!ividual, eH:
,

I. ' ••
,
,r a oxrgemo.i nom, Currtiba (a maio a) R N",elro, tletnco GU lanterneiro}, sapateiro.corrieiro, serralheír ti <f ..

rr e em 10 egro, sem, portanto, correr o risco de

(o, vulcanizador; o, ipogr cl ser mandado servir em Unidades muito afastadas' I

.

Terá também: sua apr�sentação' aceita, o candidato que tenha con.

ii - prestará o serviço militar no desempenho da sua própria w,j

eluído Ou que estiver matrículade no curso ginasial 'e b
'

-
dão civil, tendo, assim, forçosamente, suas qualidades aperfeiç«

:nossuir compleixão FORTE estatura: superior a 1 71';
, bem assnn, o q_:l-e -no decorrer do tempo de prestação do serviço militar. !

C L .

' '

, ... e oa apresentacão F Apenas t te.: d ti 'U'._. ocars de apresentação:
,.

- o ranspor e., com es ino as nidades, para os 'ydu,]

1 - Em Curitiba: _ no Quartel da 58.' Cia. L. }I t' D •

tários mandado,s incorporar, corr�á à conta do Estado.

Barbosa;
,

,

n., a praça I,UI G - Em vista de ser redueido o número de vagas a preencner
2 - N0S Estados do Paraná e d S t C t

. avisa.se. aos candidatos, que terão !prioridade para incorporação aqueles
�:nidades:'

, e an a a anua, na,s segpiutcs que maIS cedo se apresentarem.
:;0 R. r. _ Em Ponta Grossa _ 1:\') R,. r<

Curitiba, em 24 de Junho de 1950.
10 B 1"-

• em Joinvile
.' t. Front. _ cm Fóz de To"",.,c Heitor Antônio de Mendonça

G'lorianópoli'i ;," , Coronel Chefe do E. T.

i
" �

Â1

I

i
I

'1
i

J

r-

,QUER VESTIR·SE COM CONFORT' E ELECiAMCIA. T

PROCURE

alfaiataria
A

Mello
Rua F'elippe Scbmidt 48

•

Perdeu-se
A caderneta nO 1669 da Caixa

Econômica Federal, solicitand�
quem a encontrou. entregar &
rua Silva Jardim nO 192 fundos..

,

(lASAS. TJIIBRIIlfOll
poswe V. 8. cuu ou � .-n1

vender?
Nilo· encontra compra4orf
Entregue ao �tóI1o lmobflMlr.

... L. Alves.
Ru Deodoro li.

'. flAQUttAs EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
('SILVEII!"

;;;J �u�oclo c:1g1lá-",< ÕIlJ coma I)_...
narro da Ut'"..s:!:-:"'p •

..., 3.-:!'�ma,�
í lhe, VID Q.tr�V·· ,�' -t,.·, '"II' .e,Uio!J cio

\

excelenw l .�:.

MI 9. Si"... ,...... .

(;; ,
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Q ESTAD 8 de Julho, de 1950

,

Clnlrcfô1t adverte o lBUodu

do perigo CilUflista , .

LONDRES, 6 (U. P.) - O li- ra guerra mundIal, sob CIrcuns

d�r conservador britânico. sr. tâncias
terríveis".

Winston ChurchdIl, advertiu que, Ohurchill advertiu
que, se es-

se OS comunistas triunfarem na tourar uma nova guerra mun�,

Coréia. as democracías ocíden- díal- "não nas d�ixaremos sub"

tais ver-se 'ão lançadas à. tercei- meter à escravidão e ruínas".

ra guerra mundial, Acrescentou que "parece-me que

é melhor _esperar uma solução

com a Rússia Soviética, depois

da derrota comunista na Coréia

I
em escala localizada, que con-

I tillPar a
deriva. Nada é mais pe

rigoso do que andar à deriva"·

Churchill disse que os COlllU-'

níetas -conseguiram
criar um im-

pério maior do que O que
.

os

tzares tinham
sonhado e assina

lou que "não €ó dominam os

soviéticos tôdl'as aS capitais ta-,

moeas e leste .da cortina de ter

ro, e não só obr�am seus povos

a adotar, O sistema comunista e

a mcorporar-ae à massa '_c.Oll'l(ll.

nistas,' senão que ainda eontí

nuam tentando estender-se. C@ll
.

•
insaciável ambição

imp�ralista.

_ uÉ d:e importância �t�l que I�d:er haja
. opo�tunidade. N�

o que o comunistas miciaram I
acabamOS com Hltler e Musso.li

na Coréi! não terru.ine com o seu
I
ní. com o nazismo. e co� o fas

triunfo. Se isto acontecer. ser�� I cism.o, e agora temos ,!lnte nós!
mos levados Ou lançados

à terceI-
. StalIn e o comunismo -

o R E M E'D I O QUE

possibilidades de
trocas

o Brasil e a Alemanha

6 (V.A·) - Com a pre-
cento; tud!o do total de cada um

nça de representantes dos comércio exterior. Quánto mais dos respectivos itens, .

inistros de Estado e de outras ricos os países, maiOl"'es são as Consignou o sr. João
Daudt

ut<>ridades, hem como de figu- possfbilidades de negocios en- õ;'Oli-'eira que sC\l"ia pueril es}

s das classes produtoras lo- tre êles,

'

perarmos a volta imediatame�te

is.. realizou-se, ante
ontem; no

I

Assinalou, após, o sr. João ao coméríco nos têrmos em que

âo nobre da Associação co- Daudt d'Olíveíra- que no biênio dantes se processava. É que exís-

ercíal, a solenidade de instala- 37-39 importamos da Alemanha, tem novas condições a atender

o da. Câmara de Comércio 32,8 por centq do total de nos- sendo. porém, "inegável 9ue

auto-Braaílelra,
sa importação de manufaturas, muito podemos esperar dêsse

,<Presidiu a sessão O sr- João dentre elas 51 por cento de nos- intercâmbio"·
Serão grandes

audt d'Oliveira,
presidente da sa importação de máquinas. apa- as repercUllSões que ,resultarão

ederação da:s Câmaras de Oo- relk'Os, veículos e instrumentos da colocação externa de muitos

ércío Estrangeiras, que deu pos e-42,2 por cento do total de'pro· produtos
para a vida de nossa�

e aos srs. Antônio. Osmar
00' dutos, quimicos e' adubos, de populações em várias regiões ®

es e Richard Bamaerg, rsspee-
necessidade vital à nossa a- pais."

·vam,ente, presidente
e víee-pre- grícuttura.

ao nosso parque in- Frisou o sr. João
Daudt que

ídente da novel ínstítuícão-
dustríal e ao reaparelhamento o "desenvolvim�nto das relações

FaIàndo á assembléia O sr. lo· dos �os tlram;portes.
econômicas com a Alemanha só

Daudt d'Oliveira declarou Por outro lado. no mesmo pe- poderá
contribuir para que nos

ue nenhuma oportunidade pa- riodo.
exportamos para a Alc' acerquem�

do �deal. da. liberd�de

-ceria "mais adequada do que manha 18.1 por cento ãe nossa de comérclo... infelIzmente. am

presente para o inicio das ati- exportação total de matérias da afast'ado da realidade reu:�an-

idades da Câmara ora Instala- primas e gêneros alimentícios te !!a:s relações entre os paIS,es.

a. Um grande papel lhe está re-
destacaneo-se as peles e couros, Essa atmosfera de liberd8.d�

eervado, no
momento em que com, 32 por cento; o rumo em c_ons1ituirá o. clima

natural para

eabam de ser concertados no fôlha, com 49 por cento;'O al- instituições eotp-0 esta•. destina

'itamarati dois acordos entre ° godão em rama, com 31.2 por das a prestigiar a iniciativa prí

'Srasil e a Alemanha, um de cento: a lã em bruto, com -90,2 vada no donínío internacional.

'-roercadorias e outro de paga· I por cento; as madeiras, com 17 promovendo a aproxímação en

-mentns. _

:tsses entendimentos por cento; o café, com 11,5 por tre os homens".

mereceràm,
.

a aprovação da CO"
_......:�.".- "1

..

'

missão consultiva de Acordos

:--

•Comerciais, de que participam. -COMI .BEM
· as classes .produtoras,

e dêles é

· 'licito esperar grande desenvolvi.

-mento do comércio exterior en-

.tre os dois países, dentro das

·

-eondíções de s'egur&nça e de cor.

Idialidade.
"

Prosseguindo,

-

acsntou, mais

aíliante. o sr. João Daudt .d' Olí

geira que "o reatamento das 're

Ilações econômicas entre os dois

Claises' transcende
o âmbito pu

ramente material para abran

ger um conjunto de vinculos que

.as contingências
da guerrabatu·

:Calmente interrotrl.:l*ram "

mas

não deetruíram.
- O desenvolvi.

'industrial obtido pelo

J decurso da guerra. oe

.:.Iepr '. vai eonferir ás relações

",estli,�lebidas um' sentido mais

�ampIo que a simples retomada

·ele negÓcios tradicionais. As aI·

�erações na estrutura econômica

.J)rasileira, entre as quais poderia,'

·'illOS citar O estabelecimento da

:grande siderurgia.. eviqentemente

longe d� conis�tuirem obstácu

:h>s ao aumento de negócios en

tre Os dois paises. criam, ao con·

:trário maiores possibilidades d·e

troces.
O prógresso d� industrializa

·.ção, significa maior necessida·

,de dé aquisição de máquinas pa

,t'a as nossas fábricas· l!}!sa ne'

-Cés�idade pode encontrar' satis·

I��ãô no -mercado germânico.

I :uln-iiO$ maiores fornecedores

. mundiais die bens de produção.

A mecanização adequada da

·

:-agric1:lltura brasileira ê a apli

cação de métodos racionais dle

-trabalho á nOSSa lavoura de pro-

.dutos tropicais - que constitu

,'em a outra faCe d� Iridustriali

:�ação - permitiriam a prOdução

mais barata, e em maior escala

,(lesse' produtos, tão procurados

no mercado alemão. Não deve

trios esquecer que. antes da últi

'lUa guerra, Os Estados Unidos

tinham na. Alemanha e na In

-glaterra. altllmente
industriali

::z�
.
-! - 'es client,es no

-

e R' C
.

tdel_ 'de' .I� lã
D.' II. a _Ira', ,

Milttn
Exclusivista \"BENNE.'R"

,....
'

..
�

PRiNêtPAIS ABTIH&

Roip.s:'éa_s
fétirll-Maquinls _

de costuras

tma" REIfIR
Rua Tenente S"veira, '29
( Florianópolis:

E SI.II·SE BEMI

Sim, se nlo esquecer de

que Ma�nêlla BIsvada

deve estar 8 emp r e �

mio para el1mln,r' OI

sintomas de uma dlges

tio imperfeita: azia, eõ-

-_-...
. ...:1

I C<-u'clenaçge& na �

Polônia'

Ilca" nãuaeas e goBadas.

Bateu todos os.
«records)
Fayeteville, Carolina do Nor4

te. (U. 'p.) - 'O sargento John

IW. SweticTh ,deu 123 saltos de

paraquedas em 21 hOras e 1&

minutos. superándo todos os
'

"records" mundiais de saltos.

num único dia.

Dr. eLAANO ,GI
GALLET1'1

ADVOGADO
.

Crlma e cf... VARSóVIA, 6 (U.P.) '- Sei. _

OODlltl-:�\!ilão It.
Soclriad.. pessoas foram· condenadas ti

N�JRl"- !.ltZAQOES

Peroo elpnia a_ atitude amMli.cãna :..:":":-.::.. :��xe;'a'ai=�?:
� 5

tiI Ruo T"ca4tmt.. .1. I govêrno popular polonês". A�

BUENOS AIRES, 6 (o. E.) - o das nações america�as". Um jor.
FORE •• 1488 nunciou-% que t�os OS seis aC1l"

presidente Pero;Il declarou a' um nalista perguntou-lhe de que ma

I
Badbs foram

condenados'''coma

g!_upo d,e jornalistas e diretores n'eira pretendia contribuir, ao que .. ·0. - _. _ •••
- o o o. o. o o •••• o ••••• � ••

' ci-imi�QS profissionat9!; ,movi

de jornais dos Estados Unidos. ora Peron respondeu: '.'Não responde I
-

.' dos pelo ódio .ao regime e, por in

em visita:á Arge�tina. que
os Es- rei. com palavars. As ações sã'l),Ven!!::! se ler'lo'o terêsse prqprjo"-

lados Umdos "agIram com grande maIS eloquentes do
\
que as

pala_,
UU
- I� .•..•.....

_ ..• .-:.• 0
••••••••

_ •••

inteligênoia", no caso da Coréia. Alo vras". Não especificou quais fôs Vende-se um terreno ,medin� ii dO. J t
ser interrogado sobre a atitud'e ar- sem tail ações. Sou partidário da do 12x30 na Ponta do Leal a e ao ar

gentina diante desse.. caso,. Peron paz", oeclarou Peron, "mas não

ao!
(Estreito). si!;o á r.la

15 de No- Ven e-se uma finissimfi_ sala

respondeu. dizendo que. "a Argen preço do comunismo"
....
Em seguida, vernbro.· de jantar, em. perfeito 'estado

tina adotou a atitude que deve to' Peron negou que houvesse censura
.
Tratar éor', o cap. Paulo de conservão, por preço mo

mar um membro da c�munid�dc .la Arientina. Samy na Fôrça' 'Policial .

OU dico. Ver e tratar á rua Sete

nesta RL�d.B!>2r..: 4e Setembro_ - Edifício Cruz

., .

.:....
.
..•••••

e Souza, apartamento, 101.
-

.. , �OA V I S O
ii. ..

1>'. _ (.

Aviso aos meus amigos e clientes que reabri meu Ga

binete Dentário a rua Tenente Silveira, n. 29, sala l-

O
.

c.onsnltório es_ta aparelhado
-

para atender todos os

casós da cliDica dentária.

Ane'Xo, um bem montado Loboratório de prótese Den

tária, para confecção de dentaduras modernas e ponteE

agrilicas.
.

ARI·- MACHADO
Cirurgião Dintista

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 õ ESTADO-Sábado, 8 de Julho de 1950
--------�----�--------------------------------�------�------��------�--------------�--------------------�----�----------��,

r,ontinuação ao certame-· de
. profissionais. batsr-se-ãa

amanhã as equipes do Avai .e e do. Guarani
Em

Iniciar-se-á a 8 de agôslo o IAnais do �Ca�peonato .do Mundo ReQl'eS6nlaoão do,
RIO, 7 (V��mp!��!� ca�Q�aad�i!��lja está oom' B,",i! x SQ,��MIN�� de Janeíro r:::��I:�o3��ãb��:;

Uruguai x Esp.anha ----c São Paulo
' • RIO, 7 (V.A.) - N9ticias de Ge_

nebra informam que a- 33a a Con.,.Dia 13 - Brasil x Espanha .:' Rio de Janeiro
f'erencia Internacional do Traba

-data !ll'arcada, ,devendo os clubes entrarem oficialmente em ação
.ainda -este mês, a despeito das finais da "Copa do Mundo".

Assim, a Federação Metropoliúana
-

já fixou as datas para os cer,
.. Suécia x Uruguai - São Paulô lho reuniu 70 delegações tendo 0&

.

1ames de 50. A 30 do corrente terá lugar o Torneio de Inicio e a 8 f • Dia j,6 - Brasil x Uruguai - Rio deJaneil'o, representantes barsileiros partí.,
• :de agosto a pr imeíoa rodada .do Campeonato Carióca. .

I Suécia x Espanha - São Paulo cipado de cinoo comissões onde a�
...

I
presentaram' diversas teses.

.
OEd�iodoMHBCanã.&ã,poro�t� o�c�dare�ião de abe� _���������������������������������������������_

�.ura, e. dos princi'pais JogOS progríamados pela tabela.
.•

..

----_ .. __._---- --_ .._._---- M.INISTERlO DA MARINHAVeRcerá O Brasil, é a opinião do
tecnico italiano.

.

EDITAL
ROMA, 7; (V.-A.) "Estou.' O comis:�á:rio Itécnico 'admif· De acôrdo com o ofício n? 03/18 de 9/6/1950 da DIRETORIA DO

tlronto:para o -prOCesso da Taça -titll depois que superestimara °
do Mundo",' «Iec .lfCII F1'ITUl'io valor dé Cappello, acentuãndo: ENSINQ NAV�, faço saber a quem interessar possa, _que se soharãc nayiÇls argentinos.
Novo; eomíssârio técnico da. e; "O sorteio nos foi defavorável" abertas as inscrições para o concurso de admissão à; matricula Da Esco� P·er-d-o-.-a-.-d--o-s-------jquipe' nacional italiana de fu.te.· N6�o terminou as suas deela, la Naval, do dia 10 a 30 de NOVEMBRO vindouro. OS
}>oI, que acaba de regressar à rações prognosticando que O I @s interessados poderão comparêcer na Secretaria desta Capitania,
JItalia, sendo a�olhido por uma Brasil alcançaria a.vitória finaI.llJ�ra melhores esclarecimentos.

.

devedores(;ampanha .de rmprensg, em ia. , 1-
.

..

-vor da suá. demissão, demissão OH I LOD ITO DILOO � �aPItanIa dos. Portos do Esúaido de Santa Catarina, Flrianópolis,

�ue alguns jornais julgam in-
.

•• lI'[ G de Julho de 1950. lv,IACEIó, 7 (V.A.) - O P1'e-
�ispensãvel em consequência 'Nelson do Livramento Coutinho, Escr-iturario da' classe G Seoretário. f·eito municipal ap1jesentou um

.

.cio fracasso dos. italianos na dís, Doenças do. aparêlho respiratório projeto suspendendo a cobran,
"-

)luta do Campeonato Mundial TU8ERÇU�SE �,,' I ça de multas sÕbte os imposto�
�e Futebol, no }{io de Janeiró Cirurgia do Torax Assistenc::ia OS indigentes no- 80S atrasados; a Câmara MuniCipal
, Acr.:scentOu l'lOVo: Formado .peia Faculçlade Nado-

a -

;�stá eetudando o referido ���..

,

- Juro d�zer a ver�ade, tO nal de Átedidnq. Tisiologista e -I I d C -d d
ti i. u',lt.-mo' Jeto._....-. _� a verdade, nada tnaIs que a TisiQcirurgiãodo Hospital Ner.êu pi a ,e arl a e em Jun�o T ·b I A J t·ve�d�_de. Co.lol:o-mç ao F�lp()r da Ramos. Curso de. e$p,ecialização O movimento de assistência aos indigentes internados no Hospital ri UBa u(r os Içaopnua» .11l,'Hl :1. J l,JiJC mo: lul. pelo S. N. T. Ex-interno e Ex- de Oaridade, durante 'o mês de junho próximo 'passado, foi o seguin, �

-guem! EngaU'e�mé, não �u ín- assistente de Cirurgia do Prof.
. I < 'CÂMARA CRIlVUNAL

:falivel, mas nao e'slou dISpost? Ugo Pinheiro Guimarões, (Rió). 1.:_: consulta�, 1.145; Curativos, Ui65;_ �njeções, 3.�77; Operações, 102; RJlsenha dos juIgâmentos de 18 e � iIiI'
,

a dfesempenrhar o papel dEi. bode Oons.: Felipe SclÍmidt:18 F érmulas aviadas, 1.984; Ex. Laboratórío, 124'; RalO X, 50; Ondas Cur, conflito' deab�lri:�iç��56n: 5.401, d..

.

expiatorto. Poderão atri�J�,ir.:ne .Consultas, !diariament�, / las, 29; Raios Infra Vermelho, 1'5; Metabolismo Basal, 3; Eletrocardio, Curitibanos; suscitante o dr. juiz de tU;.,.
-

I
reito e suscitado o dr. Auditor da Polj:.-!lP�n

..
�s uma f.

alta: a d? na.::o,.t�
, das 15 às 18 horas.. grama, 3; Hadíum, 1; Radioterapia, 48; Oxigenoterapia, 2; Anestesia cia Militar. Relator o sr. des. Guilherme-

InSIStIdo para que o Jogadores R . R D 1 M 1 d Abry, 'decidindo a Câmara Criminal jul;'
• .' S· .

".'
es.. ua

,.
urva. e qUla es, pelos pases, 7; Eletroc.oagulação, 21; Bisturi elétrico, 4; Transfusão de gar procedente o çonflito e competente;i�ahano� se�lss�m" para o Bra� 28 --- CHacara do Espanha '_. . .

a Justiça comum, para o processo.

$llpor v.la aerea,> .•.•.•••••••••• _ •.•• '.',.. ....... .sang_ue, 2 e Inhalaçoe1l o/P.emcIl,Ina,9., Apelação crime ·n. 7.965', de Arar�-
,_. guá, apelante Pedro Da Ré

.

e lIJlelad�
_,./. -��-�--�-�----�---�-�---��-�-�-- Abel >Olivo, Relator o sr, des. GUilherme

Em. plena álividade o escotismo Conuresso' Marl·ano d'e""" Blumenau t�ty:;eck1ig�:a:f�ff.�'J�W���to���
recurso, para reformar.R sentença recor"-

Resta capital Conformp a im�rens:tem divul- vica do noss? país., .'
;

, ,��3:a:�f:�ci°���:s�i�f��Fs:�eàlr���Ê:!�;
-",. ..," �.. . '.

'. gado, realizar_se�á, na cidade de Desta CapItal partIrá tambem tituinte.
O �r."Almirante BenJamm Sodrê preSIde a mais uma Blumenau, nos dias 13, 14, 15 e 16 uma caravana no dia 15 sáblado às Ape�a'ção crime l!. 7,889, de Cano!·

. -

d A E F .

' 'nhas, apelante Jose Vieira'" Sobrinho $ vrrcunIao a . • . do corrente, um solene Congress.) 13 horas, que ·regressará no, dia se apelada a Justiça. Relator o sr. des, Gui,.
.,.

'. . .' lherme Al1ry e revisor o sr. des, Ferret-Mariano Regional, em comemora- ;,Ulnte, à noIte. ra Bastos, decidindo a Câmara Criminal

çã'O ao Bi-Centenário dia' fundação Est.a carav·ana será composta de não tom�r cC!lhecimento do ·recurso.
Apelaçao cnme n. 7.977 de Cricluma

daquele importante centro indus� c'ollgregados e suas respectivas fia apelante a Justiça e apeládos GonçaIv�
.

. Sa '1'
.

d t d CustódiC! da Silva � outro, Relator o sr.tnal e da pass·a.gem do Ano nto. m las e os que aIll apre en am des. Gmlhermê Abry ·e revisor o sr, deS'_
j);s<te oonclave está despertando" 'inãr parte na mesma podem di' Fce!"rt;iral. Bastos, decidindo a Câmara:

,
. " runma dar provimento ao recurso para;

. � .. grande interêsse nlJS 'Marianos e de rigir:"se ao sr. Newton da Luz Ma, anular o julgamento a que OS acusadoS!
t. .. . . . . .. .... . .. • I· .,_. � �. •• dE' -

,..

C' Ec
A'

F.d· J
foram submetidos e mandar que sejàIm'. to O O • stado acorrerao caraVanlas, cuco, na aIxa onomICa e era, êles novamente julgados,

.

afim de ·abrilhantar ·as hom<ina na rua Conselheiro Mafra. AI.pelação crime n. 7.996, de Fl'orian6-
- ,� po IS. apelan�e a J1.1SUça e apelado Os--_

, ens . que, -naquela oportumdade, '.) preço de.i'da e voLta, por pes- valdo Cardoso, Relator o sr: des. Guilher-.

serão .pr·estadas à Virgem

sanUS'1
:oa "ê"rá de Cr$ 70"00 (s·e.tenta cru' mBe tAbryd � revisor o sr. des. Ferreira,.

, v
.

. , as os, eCldindo a. Câmara Criminal d�
sima. -

"irso) e a hos:pe.âagem em Blume� �rovimento ao recurso. 'para anular 0<'
• .

. _.."
.

. Julgamento a qUe responde o acusado eOutrosSIm, nesse mesmo Con- _nau sera InteIramente gratlllta, mandar 9ue seja êle novame'lte julgado.
gresso, serão denatidos· temas de C0Í110 gentil·eZ'a e generosa' fidal� la�feeIQ���tf�!m�i�eTr�9ta�bL:j!�el�Ifr: c'
alta r·elevância na vida cristã e CÍ. guia do povo iblumenaU'ense. Sebastião �rdeiro Furtado. Relator G-

.

. sr� des. G�ilI_Ierme Abry. decidindo' a.
Camara Crl1TIl,ll"I dar provimento ena.
parte do recurso p�ra. na forma (lo i'
lO, art. 140, do Código Penal deixar de.

-

aplicar a pena impo�ta na sentença ape.o.lada. .

.. ,
.

.
Apelação crime, Ir .. 8.012, dê São Fran...

Cl�CO do Sul, apelante Rosalvo da Cunhw/
Torres e apelada a Justiça, Relator o sr_
des. Guilherme Abry e revisor o sr, des�
Ferreira Bastos, decidindo a Câmara Cri.
minaI ne_gar' �rovimento. ao recurso,
Apelaçao cnme n.' 7.987, de Orleães

apt;lante .

a Justiça e apelado F'rancisc�
LUlZ FelIsblno. Relator o sr, des. Ferrei
ra, Bastos e revisor o ·sr. des, Hercllio;
Medeiros,. decidindo a .Câmara Crimínal.dar prOVImento do recurso para anular
o proces�o, a .contar d0' libelo, inclusive,
Apelaçao cpme .n. 8.013, de Lajes"apelante �ose Antonio Ferreira e apela.da a Justiça. Relator o sr, des. Ferreira,

'Bastos e revisor o st. des. Hercílio M&.
deiros, deci�indp a Câmara Criminal to�. ,

. r;:ar conheCimento
1
do recurso e dar pl'(!-_ '1"Imento em .parte, . para reduzir a .pena;,

l,!,posta ao 'apelante a 8 anos de recltl."
sao,

Pará 's�'''P8'ülü ��lf=rJ!:s ê
'Copeira -:arrumadeira- branca;� "M?NICA, lllinois, 7 (l!:�') --: I
Precisa-se para casa de pe- !Eleva-se a dez O númer.o de peso I
-quena família. Apre�Rr:.tn.r re-; s"as mortas," a 71.' o de feridas no I
'feI'eec,ias. Paga;-�· � I",hoque �os t;éns �as fer:oviaF i
lar: Rua Trajano

�r nta Fe e El CapltaI1' hOJe.. !

/ A ABSACIAÇÃO DOS ESCOTEI.
, nos DE FLORIANúPOUS, entida

de que,' em francó prog�esso, diri..
ge o Escotismo em nossa cidade

.

'�ealizou ontem a sua 9a reunião
mensal' ordinária conjuntamente.
da Diretoria e do Conselho de Che
fes.

Inicialmente, assistiu�g.e à instru'
ção do 20 Curso da Escola de Che.
fes, que funciona sob a direção do

,j)'enent;e Thez.eu Muniz.
,

À seguir, -o Sr Abnil'ante Benja
min Sodré; pr'�sidente d,a Associa'
,§Ião, ·fez a apresentação do srs. Co_
;Ji"onel Paulo Rosa e Tenente Idel,
!tonso 'Juv�enal que estavlam presen
tes e foram aclamados' com salvaS,
·de palmãs illembros do ·Conselho
,Foram tratados, depOis, assuntos

·

..elativos à sessão como. sejam: I'ei'
tura da lata, do expediéht.e, c(Hüuni.
cações etc., tendo sido tomada a reo

Isolução de realizar uma séri·e de

atividades com o objetivo, de,le\éan
,tal' fundos para a "Caixa do Esco
'teiro" destÍl�ada a amparar di,s.
'eretamente 10 escoteiro ·pobre.
Estão em plena la,uvidade elr

.

Florianópolis 11 grupos nu�n ,total
d·e. 296 escoteiros.
A próxima reunião da Associação

deverá ser realizada no· dia 2. de

�3g'osto", no mesmo local.
1\ A.E.F... cont:inua a ·reoeber ins•

,...--

\

Capitania .dos Portos do Estado de Santa ,-;Catarina
Exercicio de 1'950

.

crições de pessoas que, como sócios
o�trihuinte!f, ,qu«liram �O'ncorrer
para mfanter e desenvolyer no noss1o

·Estado, êsse grande movimento de

educação d'a .juventude.

o numero de l,IIalucos, DO Distrito.
�Federal,

.

é cada vez maior
momento, é a profiJaxia de doen.
tes mentais com ambulatorfos e

tra,tamen'o d,a iamilia de clife.r
mos e crianças. A verdade é qut'

o .numero de .loucos está áumell_ no Rio ha falta de leitos TIOS hos�
tando muito devido às OoolUçõe� pUais, representando, de faUo, um
do mundo; O unico recurso, no problema dificil de solucionar.

,

RIO, 7 (V.A.) - O Diretor do

Serviço Nacional de Doença.� Men'

Vais, Adauto BQtelho, declarou que

Agentes: ComerciD & Trans
portes C. Ramos S. A.
Rua João Pinto, 9.-Caixa
Postal,220.-Florianópolis
Listribuidores - Carlos Hoe..:
Dcke S. A. Com. e· (nd

.Caixa Postal, 1 2
Florianópolis

_---- ..".".---------------....;:---='}

PA�$
�.l!
-ffi-/1""

. . -

'

.
- - .

'Boicote aos navIos
argp,ntínos
LONDRES, 7 (V. A.) A.

Federaçãó Intsrnacíonal dos,
Trabalhadores em TJ3l1sportes
baixou instruções para seus fi
liados no sentido de boicotarem 6$

gospendéu O
cimento de

forn�-,
:»

carvmo
13ERI;..IM, 6 (UP) - o org'ão oH.

I cial das forças. 'sovfélicas jnsínui'H;
• onlem que os russos vão su�pender'
o fornecimento de carvão para,'"
quecimeii10 ,das residencias no�
setores ocid�ntais de' Berlim, duraI};
te o próximo inverno.

.
_

"

�

'

T,IN'f 4.3 :PARA IMPRESS1{} ..

e O.T r o �f A ,R' ,J
J'
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o ESTADO-Sábado, 8 de Juiho de 1950
--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------�__.

Liga Brasileira de Higiene Mental

7

LIRA TE_NIS (LU-IE
Programa para o mês de Julho

.

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

Dia 20 -- Quinta feira: - .Boite da.Oolína - 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

Gomes. �

A Diretoria avisa que não permitirá o ingresso de pessoas
estranhas ao quadro social. Srs. associados, cooperem para a

boa frequência do seu Clube!.

Transporte Aéreos ·Catarínense S/A
(Reconhecida de utilidade pública pelo Decreto nO 4.77,8)
Séde: PR,AÇA MAHATMA GHANDI, N0 2 - RIO DE JANEIRO

CONSELHOS ANTI-ALCOóLICOS
"A Comissão de Saúde Pública da Câmara dos Deputados,

unanimemente aprovou e recomenda ao 1)OYO hras�leir? os

conselhos da campanha anti-alcoólica promovida pela Liga
Brasileira de Higrene Mental, sintetizados na circular' anexa".

a) MIGUEL COUTO FILHO - Presidente da Comissão de

Saúde da Câmara dos Deputados.
A "Liga Brasileira de Higiene. Mental", na convicção de que V. S.

não se Regará a prestar o seu valioso concurso na campanha ora em

preendida em nosso meio contra o uso de bebidas alcoólicas, causa tão

ll"equente de loucura, de crimes, de su icidios, de desastres, de insolação
� de outros males fisicos e mentais, vem solicitar-lhe o obséquio de di
fundir entre as pessoas menos esclarecídas .do seu- conhecimento, as

mais importantes noções, cientificamente comprovadas, acêrca dos ma

le.ficios da bebida, tendo em vista sobretud., os itens abaixo enumera.

�os:

I - Não são-apenas as bebidas fortes, como 'o parati, o conhaque, o

Séde: FLORfNÓPOLIS
Uma cruanização genulnameDte catarinense para servir

Santa Catarina.

Opera com aviões Douglas
HORARIOS:

Ás Segundas, Quartas e Sextas-Feiras para Lajes e Porto Alegre.
Ás Terças, Quintas e Sábados para Joinville, Paranaguá, Curitiba

Santos e Rio de Janeiro.
Passagens e encomendas 'com os Agentes:

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

Agencia da «CRUZEIRO DO SUL» -- Machado & Cia. SIA
Rua João Pinto n. 12 -- Telefone 1500·

1.

famoso cirurgião
canadense viráabsíuto, o uísque, .a genebra, o vermute, os licores, que fazem mal a

saúde. Não. É preciso proclamar que lambem as cervejas, o chope e os operar DO Riovinhos - embora não sejam falsificados - enfim, tôda e qualquer be- RIO, 6 (V. A.) _ Deverá ehe
bída alcoólica, tomada sem tnoderaçiio, pode levar ao alcoolismo crô- ,

gar a esta capital a 18 do cor
IÚCO - e, infelizmente, não existe nenhnm meio prático de determinar [l'ente mês O dr:' Gordon Murray
� limite entre as, moderações e o abuso. São inúmeros os alcoolistas que professor de cirurgia na trníver
nunca se embriagaram. Se, [ustamente, até hoje não se conseguiu de sid1Jtde de Toronto.

oetar o alcooâismo, é, em parte, devido à crença errônea de que somente
L
Gordon :ornou-ste famf�tSO pe-

.' _ . .
as operaçoes que em el o em

... s ébrios sao as vítimas do álcool. crianças portadoras, de lesões
II - É um êrro supor que haja conveniência em tornar bebidas) cardíacas. É êle um doe pionei

alcoolícas durante o trabalho seja corporal, seja mental, ou durante 'O ros das operações para a cura
,

di "d
'

1"tempo frio. O que enlão ocorre é apenas uma excitação art.if'ícial, ilusó.. a oença azu .

�j.a 'e passageira, seguida, entretanto, de efeitos .nocivos reais e perma..

nentes.

III - Outra idéia falsa é acreditar que a bebida possa prevenir as

infecções, como ·a gripe, ou outras quaisquer doenças. O que se acha

perfeitamente provado pela ciência é que, nos indivíduos alcoólicos,
quase tôdas as doenças assumem caráter grave, sobretudo devido às
tesões de causa alcoólica existentes no coração, no figado, nos rins e no

sistema nervoso de tais intoxicados.
IV - Não é certo que haja vantagení em dar bebidas alcoólicas,

tais como cerveja, - inclusive a chamada malzbier - 'vinho, ou qual'
quer outra, às mulheres que estão. amamentando. De" fato, t:endo a oh
..ervaeão clinica deinonstrado que, nesse caso, pode a criança de peito

CASA DATI LO·GRA.F-IA·
Vende-se uma confortavel casa

residencial, situada em ponto _
bano central, com 4 quartos, sala
de visitas, sala de jantar, copa. ce

zinha, além de mais um peqneno
quarto para empregada e ampla.
instalações sanitárias com eanalí
zação de agua quente e fria. - IIt'
formações n. Gerência desta folha.,

(orrespondelld t

Comerciei
(ontere
DlploJP'

DIREQIOI
Amélia 'M Pigozzl

Rua. General Bltte"co�rt, 48
(Esquina 41berAue ..

Noturno)

METODO.
Moderno e Eflclentl

ComunicaçãD
_ .

Drs. WaldemirfreasCo.er
apresentar convulsões, logicamente se conclui que, pelo leite, são leva
E!as ao frágil organismo infantil não sónúlJ1t.e·-i)equemis proporções de' Aumento doprodução

RIO, 6 (V.A.) - A produção de
cana de açucar, no Brasil, aumen

tou de um milhão de toneladas, a

partir de 1945. Naquele ano, a sa,
fra colhida foi de pouco mals, de
um milhão e quinhentas mil tone
ladas, e em 1945 atingiu mais de
dois e meio milhões de" toneladas,
Esse aumento da produção de

cana de açúcar, nos ultimes anos,
foi determínad., pelo. creseimen
1..0 do consumó de açucar de tIS;'

,

açucarna
e

álcool, mas-atj outras substâncias excitantes que a bebida encerre. Roberto Lacerda
V - É üm uerdadeirç crime dar bebidas alcoólicas às crianças. Só. f Advogados

, ........mente como remédio, em muito raras circunstâncias, poderá o medico
- Comunicam a seus clientes e

amigos a mudança de seu escrító, .

.
receítar às=crianças e aos adolescentes fórmulas que contenham álcool. rio de advocacia para a Rua Fe-

VI - Ninguém deve ignorar os funestos efeitos da alcoclização dos lípe Schmidt n? .42 _ 10 andar.
pais sôbre sua descendência - 'os filhos de alcoolistas, quando não
nascem mortos, são freqüentemente Imbeeís, epilépticos, disformes O PRECEITO DO DIAcriminosos precoces, impulsivos, mítomaníacos, degenerados e sexuais
Llc.

I

•

na em todo o país, o qual se elevou
a vinte e dois milhões de sacas,
no ano passado. -Em face desse au,

mento de consumo é que J atual
governo . tem estudado a revisão

das cotas das usinas, a fim de ain

pliar.Jhes a oapacidade de produ"
ção, reequipar as usinas já exís
tentes e instalar outras, sem que..,

bra da politica de contíngenta
mente, necessária ao equillbrfo es..

tatístíco do produto,

VIGOR FISICO E TUBERCULOSE
Tuberculoso 'que elimina bacilos

• é fonte abundante de contágio. Um(') Não cruze V. S. os braços, levado pela consideração de que o
I caso d.e tuberculose provem sempre

seu esfôrço pessoal pouco adiantará para a solução de um problema de outro e, por isso, faz-se a luta 1 ....
tão 'vasto. Ao contrário, adiantará muitíssimo, porquanto a "Liga Bra contra o contágio .. Mas, como não
Gileira de Higiene Mental" está 'enviando a pr,esente circular a milhares é possivel controlar todas as fontes

de famílias, graças à preciosa cooperaçã., do benemérito Instituto' Brasí- de contágio, cumpre a iodos forta·
lecer o organismo, tornandn,o asIr-iro de Geografia e Estatístiea, cujos 40.000 recenseadores, orientados sim mais resistente á contaminação

nelo Dr. Rafael Xavier, se incumbiram obsequiosamente, de distribuir, pela tuberculose.
em todo o Brasil, esta circular, impressa gratuitamente pela Imprensa. Procure' manter-se vigoroso,

para evitar «tllberculose.
SNES.

DR.

A. DAMASCENO DA 'SILVA
ADVOGADO

,
.

AÇõES CfVEI8 E COMERCIAIS
r-Iacional sob os auspíclos do seu benemérito Diretor Prof. Paula Achll-

--li <"" 'it'.

•

les, e recomendada unânimemente pelo órgão toonico do Poder L�gisla. Pr.e. 11 lIIe NOTelDltro; II - se ••L-

tivo, - a Comissão de Saúde Pública da Câma.ra dos Deputados sob c U -

dflatrocinio do seu Presidente, Deputado Miguel COU\? Filho. l"".Iaq�IDa
'

.e
Henrique Roxo, presidente. ,escrever
,.Adauto Botelho, Vice":Pl'esidente.

Vende.se po.r prego de ocasião'Silvio Aranha de MOllua, Secretário G"'ral.
uma maquina REMINGTON - car

�_------__--__------_E_l"_n-a-n-i-L-o�p-e-s-,-p-e-lo--c-o-n-s-e-lh_o__�__e_c_u_tI_·v_O_. l,'0__g_ra_I_1d_e�T_r_a_ta_r__n_es_t_a__re_d_a_çã�O:._]�!!!!!!����!!!!����!!!!!!!!��!!!!!!!!��!!!If
,

f

e.

,:

(�djfiejo Pérola>

,,,.ea= l.�zt • 1.188

FlorlaDópoU. - S••ta Catarl..

R á<d i O s
- A t I â h t i d a

.
.

,

Atlântida - o sucesso da 1iécnica electrônica - Atlânlida - Super construção para durar mais -- Atlântida - Som natural - Alta sensibilidade
Grande alcance Otima seletividade VENDAS Á VISTA E A LONGO PRAZO

Rádios Electro\&l:t Transmissores Amplifícadores

f.'.ida Rádio (atarinense' Limitada

ONDAS �,E CU.RTAS[,O N GA S

Diretor tecnico WALTE.a LANGE Jr. Rua Trajano, n: 31 Telefone n. 1459

"

I
,
I
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�'O QUE POSSO PROMETER ,É O .MEU ESFôRÇO SEM DESFALECIMENTOS NO DESEMPENHO DO MANDATO QUE��
}IE FôR CONFERIDO; É A MINHA INDORMIDA VIGILÂNCIA NA CONDUTA DOS NEGóCIOS PÚBLICOS; É O MEU ES- _

PíRlTO DE SACRIFíCIO NA 'SOLUÇA0 DOS PROBLEMAS DO ESTADO; É O MEU TRABALHO HONESTO. EM PROL<

..
DA FORTUNA P'ÚBLICA; É ,A MINHA VONTADE INQUEBRANTÁVEL NA DEFESA DOS INTERÊSSES DO POVO; É, EN",·

FIM, A MINHA SUBMISSÃO RELIGIOSA AOS IMPERATIVOS DA LEI E AOS POSTULADOS DA JUSTIÇA" •• PALAVRAS
DO CANDIDATO, uno DEEKE

'17.500 eleitoresAt
'

do ?em Rio do Sul .. ·.e quan . O •

RIO DO SUL, 7 (R) - Até a

ultima sexta-feira foram alistados
na zona dêste m,\mlci!)Ji-o 17.500'
eleitores,

SlIspeDsas as expor
tações para a Coreia
do Norte
LONDRES, 7 (V.A.) A Ill-�

gl3)tel'ra suspendeu todas as ex;

portações para a Coréia do Nor

'�e, em virtude da invasão "da Co,
réia do Sul pelos comunístas ,

f,:

lovos detalhes da
prisão de DiuliaDo
PALERMO, Itália, 7 (U. P.)

Foram revelados novos detalhes
sôbre a maior caç-ada humana dos
últimos tempos na Sicilia e que
culminaram com a morte do íamo;
so bandido Salvatore Giuliano. A

policia lançara ao encalço de Gín
liano mil e quinhentos soldados
armados com tanque e outros ma

ter-iais bélicos. Foi o oficial dos
carabineiros Antonio Pereneze

quem matou
.
o perigoso hondolei.

\ ['O, mas para
.

isso teve de usar

ardis. Giuliano lutou ferozmente,
fazend.o 62 disparos. Sõments
quando sua munição de esgotou ê

que foi morto,

Decididos os comais
tas a tomar Formosa
LARtr: SUCCESS. 7 (V.A) -

o regime comunista ehinêl:! in
formou às Nações Unidas que
está determinado a tomar For�
mosa, apesar da anunciada in
tervenção dO governo dos Es.
tados Unido••
O governo comunista de Pe

quim acusou os' Estados UnidQs
de praticar um ato de agressão
ao autorízar o patrulhamento
:das aguas da ilha Formosa pe,
lOs navios de guer_ra da set1ma
esquadra'

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

•

Terminará 'a 25 de
agosto. o prazo de
!raDsferen�ia de
e!eitores'

'

RI,O, 7 (V.A.) - o '.USE, em ses
.

são de onteu}, decidiu que s6men�
�,te reoebeDk/os pedidos qE; trans�

•. '

fereiJ.'cia doe eleitores até o dia 25
de agosto, impre�erivelmenle.

ALEXAN_DRE KONDBn

Quando nos lembramos que no nosso Brasil existem ma-

'gistrados, professores, funcionários públicos, homens aboletá,
dos em lugares .chãves da vida na?ional, enfim, 'que apenas

aguardam uma ordem de Moscou para agir contra os destinos

pátrios e que êsses homens continuam, mesmo
..em face do Que

está ocorrendo, ocupando os postos que lhes confiamos', fica

mos na dúvida se somos ou não um povo consciente.

Nos Estados Unidos, onde o perigo da infiltração comu,

nista, em oonsequência da sua educação política é bem menos

intenso do que entre nós, seu govêrno de velha data que vem

mantendo à margem êsses elementos 'suspeitos. Nã.ó contente
Com isso, Washington; devidamente autôrizado pelo seu Par;

-» lamento, vem de tomar medidas enérgicas e imediatas de nre-

-r-Ó:
caução contra a quinta coluna vermelha, alijando.a cada vez

mais longe dos cenários nacionais.

,Na nossa República, entretanto, não se cogita sequer dis;
so, malgrado termos em curso, no Congresso, uma rei de se

gurança. A-o contrário. As vésperas do pleito que se aproxima
o que temos � visto é uma corrida despudorada por parle de

certas esferas políticas rumo aos vermelhos visando a 00n�

quista do 'que ainda resta do antigo P. C. O fato seria apenas
revoltante se não constituísse um atentaldo de lesacpátria,
um verdadeiro golpe de traíçãq às democracias, ora empenha
doas na sua hora mais decisiva. Não se poderá encobrir, en,

tretanto, o grave perigo que estamos correndo com essa coo ..

duba deplorável e nojenta de se cortejar o eleitorado verme
lho e de se deixar em paz os seus chefes. Como que para se

des-culparem, alegam êsses caçadores de votos fáceis e conde,
náveis que as nossas leis magnânimas não nos permitem a��
iar os comunistas dos lugares de responsabilidade em que
se encastelaram.

Aos que assim explicam a nossa ociosidade ante a ameaça,
perguntamos se admitem tenh-am as nossas leis sido feitas para
servir de trampolim às investidas do Cominform? Claro que não!

r

Elas foram feitas para o clima da democracia e não para que
li sombra das suas Iihendades, os aventureiros de Lodos os ma,

tizes armem as suas tendas.

A democracia - temos repetido várias vezes em nossos co,

mentários radiofônicos diários - não é um sistema de govêr;
nó suicida. Seu clima maior é a liberdade - a liberdade em Io
dos os sentidos, inclusive na sua defesa, No dia em que um re,

glme democrál ico cruzar os bravos ante um adversário sob a

justificativa de que não poderá ferir a lei, nesse dia o respon,
sável por êsse regime' estará deturpando conscientemente ou

nã-o o espírito dessa lei, porque não há nem poderá haver leis
burladas quando estiver em [ógo o destino da liberdade de um

povo - princípio e fim da democraGia.
O que se está passando entre nós neste particular é simples.

mente alarmante - os vermelhos plantadas por todos .os seLo.
, res da vida n,acional, trabalhando dia e noite pela ruina da nos_

sa civilização, s,emeando a discórdia que tudo enfi'aquece, alar_
gando ,cada vez mais ,as caibecas de ponte da·'penetraçã.o bolcke_
vista, enquanto os olhamos impotentes dando_lhes con� as nos�

sas leis uma c>erteza de impunida,de permanente ...

'Convenhamos, porém, de que já é tempo de se dizer um bas�
ta! a êsse

..

,estado de coisas. :lHes s'e riem de nós, como que c�onvic�
tos da nossa inoperosidade no campo da reação. Êles se jactam
em pr,aça pública da sua fidelidade a Moscou. Êles surgem à luz
meridiana, com um desembara({O de vitoriosos em todos os se_

tores, principalmente na cátedra e na imprensa, qtlase la nos de:
safiarem, a insultarem o Brasil, o seu regime,' a sua fé, a sua

'civilização ... Até quando, .afinal, continuaremos de cócoras
nessa pass,ividad-e de e_UntlcÇlS quando na Coréia o Ocidente pro_

cJ.apla bem alto a sua decisão de não' perecer?

"- FLORIAKOPOLlS -8 de Julho d;t95o

[---;:----::--------
BLOQUEIO DA COREIA
WASHINiG1'O:\', 7 (U.P.) - A Rússia foi informada

sem ameaças nem floretes de que 'I'ruman ordenou á Ma,
rinha Ncrte.Amer icana efetuar o, bloqueio de tóda a coso

La coreana. Segundo fontes diploruáticas' essa ordem foi

comunicada ao Kremlin pelo Embaixador Alan Kirk, obe;
rlecendo ás instruções do Departamento de Estiado a to-

v

dos os diplomatas norte.americanos. As autor-Idades di.,

zem que o bloqueio foi estabelecido em cumnrímento às

ordens das Nações TInidas.

�

Unta -liga origfnal-'Que--
rem estabelecer sermas pará

a ,harmonia do lar
'

CONCóRD[A, 7 (R) - Segundo noticia o jornal "O TEMPO", que?"
se edita nesta cidade, está em oogitação, aqui, a fundação de uma so_

,ciedacle, que tem tanto de original C01110 de 'estravaganle, com a.

denominação de "'Lig.a Pro.Harmonia Conjugal".
,

A sociedade em referência tem como objetivo derfmir questiun-:
culas entre casais, evitando que os maridos durmam nos automóveís.,
ou passem as noites nas garages lendo os jornais, 11, luz dos í'aróes •

Breve a perfuração do primeiro
poço petrolifero da Amazônia'

BEL'ÉM, 7 (V·A) - Prosse, oantíns, onde o Conselho N'acio..-

guem com tnteisnsidade os tra nal do Petróleo vem empregan, ..

balhos de pesquisas petrolífera na do .. Igualmente muito materíal-
Podamos informar qu� den_

regiao amazontca. Muitos' mi. Iro de poucos -dias ser!,' ;:>re+fira,·
1hões de cruzeiros 'estão sendo do o primeiro pôço petrolífero>
gastos nesses trabalhos, _que se de da Amazõnas. serVindo de mar.,
senvolvem em Marajá e no '�'n- co a uma nova era na planície••

Faleceu em consequencle de'
grav� queimadura

Apenas quatro anos tinha o menino

JOINVILE, 7 (R) - Faleceu tido, retornou ao interior da ea'

ontem, nesta cidade, o menino Fa: sa 'e, com a natural ínoeencía da5:(i:
hio, de 4 anos de idade, filho do crianças, sorveu café fervente que"
sr. Vicente Dias e de sua esposa se achava depositadO em um 1m.
sra. Rita Silva DÍias. le, receben,do' gTav,es queimaduras'

.
-

1
na 'boca ,e esofago.

Brincando no quintal da resi. Não resistindo aos padecimen,
de,ncia de seus pais,' o menino, eill tos, Fabio veio falecer poucaS"
dado momento, sem ser' pressen t horas depois (I'e ser medicado.

'

Perguntaram�me, há dias, se ·eu :acreditava em campanba:
p·oJítica el'cV(a.da. Respondi afirmativamente. E p'or que não'? E

po:ssível que uns poucos teimem em repelir un1 passado que nã<J
de1xou nem exempl06 nem saudad-es. A finalidad,e oe todos
comum. L'ogo,... "

A propósito: os at·,genLinos, aleg'ando falta de imparciali
,dade - llresunção até ofen,siva - não' quiseram comparecer aO Icampeonal!o -do mundo, ora em disputa, no Brasil. Temiam so' Ibretudo, a pressão contra os juiz'e.s. No jôg'o dedsivo entre : lu.,

Ig��llavia ·e .� �osso combinado, � �rbitro invalidou um tento le"

grhmo de Zlzmho. E o nosso pubh.co portou'se estoicamen.te, aS.

sistindo, ,no lance, a po,ssív-el descLassificação do' l3ra'sil. I
-

Se,. �is, no futebol já estamos assim evoluidos, natural quI I
j

em p.ohhca possam06 também dar mostras da melhor condu!lll"
,

I

cívica. Quem pode o mais, pode o menOi. . .

•
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