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nl[la·�! a [im ao a ���� I� a �m
F/estiva recep�ão aos srs .. Nerêo Bamos,/Udo Deeke e Armando
Simone Pereira em Obapecó. 6raDd�g bomenaúens aos emi ..
Dentes excursionistas. IDaUgUra�ões' de edifícios públicos_

Bnorme multidão assiste ao comício polUlco defronte
da Prefeitura. Banquete de. '200 taleres.

Nerân. Ramos
Nas escadartas dá Prefeitura, às

16 horas, se realizou um grande co;
churrascada micí., politico exaltando 'o povo a

Ao meio dia de ho_je a Preíeitu ,pa1avra dos oradores. O primeiro
ra ofereceu ao Vice-Presidente, foi o sr. Serafm Bertaso 'que apre
Nerêu Ramos um churrasco pró.! sentou os candidatos Cristiano .Ma
ximo ii mau-íz local com a presen.1 chad., e Udo Deeke dizendo elas

10.894 �a de mais de 3.000 pessoas, Na qualidades cívicas e morais dos

oportunidade, of'erecendo a hOJ?1e. ilustres brasileiros que disputarão
uagcm falou o Juiz de Direito dr, os govêrnos da Hepuhlíca e do Es;

NaVI'OI sov.-étl-cOS' 0m José Pedr,o Mendes de Almeida, se' tado. O orador saudou também o

... ti guindo-se sob entuslastícos aplau-, chefe 'd{) 'Partido, Secção de San-

aguas, do Japa-o sos, o agradecimuto elo sr, Nerêu la Catarina, dr. Nerêu Ramos. ApóS
Ramos. A palavra do Vice.Pr-es i, a palavra o sr, SeraIim Bertaso,

'I'OQrIO, 10 (U, P,) - A im, dente era interrompida, de instan; discursou O jovem Alfredo Sudhra ..

.prensa japonesa inrormou que au, te a instante pelas palmas prolon- ck, ]'el)l'es€.utanlc da ala moça pes ...

mentou o numero de navios de gadas da assistência. sedist:l da'qui que disse também elas
guerra russos em aguas' em frente qualid�des dos s1's. Cristiano Ma'
'a costn ol·!'elJla'l de H kl a'd 'II lnaunúrados D Hospital SnIlto An·- - ú ' o •

{,lO, 1 la " chado e Udo Deeke, Em, 110me do
"ii ua la no x' 'o t d tónio e a iI1alerniclacle Zenaide"l e" "rem 'nor e o ar. l]iretório do Parlido falou I) depu�
quipelago kaponês. Bertaso tado Cid Riba:s saudal!!.do 'os srs.

As informações eilam . declara'- ,Às H hor,as a comiti-va se diri' !\'el'êu Ramos e, Udo Deeke. Em
�ões d,e peseadore� d,a costa de

I
gÍl� .��ompanhada ,do povo ao no\:o seg'uid,a, o candidato Udo Deeke

Hokkaldo, os quals dIsseram que edIÍlclO do Hospital Santo Anto. ({ue fez meticulosa e'X:posição do
recenl81uent.e aumentou, (le forma Dio e ,Malenúdacle Zenaide Berla.

, seu programa de go\'êrno quant()
considerá\'eJ;'o llLUllerO de navios SO, que foi inaugurado pelo SI'. Ne. fi Chnpecó. FínalmenLe o sr. Nerêu

,

�e patl'UUla e Sllbma1'inos soüé. l'êu Ramos: Falou :nessa ocaSIao, l' Ramos pl'onmiciou lllll empolgante
tlCOS naquelas aguas. dr. A�tôn,1O Se!lstre de Campo� discurso agra{lecend a homena

flue fll1ahzou pedindo CTlI' o SI' I ,'. o �

,

•

� c
:

'

g'em e dizendo que o povo de Cha:
Nereu Rumos descernas-'e a fHa Id

'

, -

", pecó sempre mereceu a atenção elo

e. mauguraçao. Respondeu, em govêrno do Estado e d da Na\,ão.
brIlhante dIscurso o Vice'PresI'.,

" ,o ,

"

.,
,

• O (h�CU1'SO do S1'. VIce_PreSIdente
dente sohcItando que a obra que da R p bl' f' I '

,
e 11 Ica '01 c;a, orosamen"e

se Inaugurava é daquelas que dig 1 d'd
'f'

ap au 1 o.
III !Cam. a espécie, humana �)or�ue

I
Banquete em Iw.meno.gem aos srS'.

s� d,esLma � sel'\_'lr a humIldes e 't\"ej'êu Ramos e Udo !)eelce 200

sJl]l�le�. Apos a lllaugur.ação foi pessoas no Hotel gandel'
serVIdo Champanhe, falando mais I Às 20,horas se realizou no Hotel
uma vez o dr . .silisLre de Campos Sander um banquete em homena..
q'ue levantGu um brinde aos srs gem aos srs. Nerêu Ramos e UdG
Udo Deeke, Armando Sill10ne Pe, Deeke com a participação de Te'

..eira e Benoni Laurinda Ribas. presenLantes do diretórios do in..
O novo prédio da Residência de·1 teTior e da sede, pal'ticipando de..

E,ÇfI'�das de R�dagem. Uma cons� Ile .200 pessoas. Oferecendo a hom�'
tl'llçao do {/ove1'Ilo do dr. Adel'bal' nag'em falou sr. Serafim Bertasc

Ramos' da Süva e em nome Jos correlig'10nários Q

Em seguida, às 1.5 horas, reali. deputado Cid Ribas. Em nome dos
wu-s,e a inauglU'açâo do novo pré 61'S. Nerêu Ramos e Udo Deeke fa.
dia da Residência de Estradas de lou o sr. Armando Simone Pereira

Rodag'em falando o dr. Souto Maior, que produziu uma brilhanLe peça
auxiliar técnico da Diretoria df oratória de agradecimento.
Eslr.adas de Rodagem que, no Fi A c01nitva seglliu ontem 1Jam Q

[lal, pediu que () sr. Nerêu Ramos inte1''Íol' do Munici:pio - Sexta.fei..
lna'llgurassé o -edificio. Ao �dido pa em Joaçaba
seguiram_se frené"tícas palmas das A comitiva seguirá amanhã, 10,
pessoas p'liésentes' à s,ólenidade. O para o interior do municipio vi..

DaVa edifício foi constrtiid,o pelo, siLando o distrito de Guaramirim�
r,ov�i'116 elo dr. ,Aderbal Ramos da! almoçando em Caxambú e pernoi ...
Silva.

_ i [anilo , n? distrito d� São ?arl?s.
InallgUl'açãQ� também, do prédio Na ,p,roxlma terça feira sera, fetta

dia 'P?'efeitw'a Municipal I uma visiLa ao distrito de São Do..

Às 15,30 horas foi inaugurado o ,mingos, almoçando em Mondai.

novo prédio da Prcfeitur� Muni I tUnda �la !erça feir� será instala ..

cipal, de linhas model�nas, achan. rlo o dIstrIto denomm.ado Descau..

dio.se defronte do ibesmo uma I (\0, pernoitando a comitiva aí. Na

enorme niassa popul'ar impossibi. quarta_feira dal"s«üí a instalação
litada de estar no seli,Ínterior por do disu·ito denominado São Mi..

achar-se superlotado. O novo pré g,uel do .oeste e após o almoço a

dia foi iniciado na administração comitiva regressará a Mondai onde

do ,sr. Serafim Bertaso ,e conclui. I pernoitará; quinta ..feira chegada:
da no adminisLração atual do sr'l ao dislrito de Ilapiranga, onde aLo

Vicente Cunha. A solenidaf�e LevQ I maçará, l'egressando a São Carlos

inicio com a: ,execução do 1Iil10 na. e Xapecó, donde prosseguirão aos

cional, ouvindo·se em seguida, Ul;13
.

Ilisll'ilos de Xaxim, Xanxerê e Fa.

aluna do Colégió das II'Ill1'í.s local chi,na! dos Guedes e na sexta-feira
em sauda:ção à Bandeira. ]!jm no: chegará a J{),a�aba.

!

Ferreira, Iider pessedista na Ca

mara, deputado Cid Ribas, Dornin,
gos 'Gi.orno, vice-presidente do di.
retor io du P. S, D., dr, Selistre de

Campos, juiz aposentado, bem co'

mo reprcsen taç,ões de diretorios, do
inter-ior, e elevado numero de pes
soas. Após troca de onrnprhnentos,

A CHEGADA
Õhapecó, 9 (O Estado) - OS S1'S.

Vice-Presid·ente Nerêu Ramos, Udo
Deeke, candidato do P. S. D.

f
ao

-Govêrno d;-Estado e dr� Armando
Simone Pereira, pernoitaram em

.;loaçaba, aqui chegando ás onze

horas de boje, em avião da empre,

sa Boa. Apesar do mau tempo rei'

nante, ao campo local acorrere]n
as mais altas autoridades, notando,
s,e entre elas os S1'S. Prefeito Vi,

cente Cunha, dr. Serafim Bertaso,
Presidente da Oamara ,

dos Verea,

dores, dr, .José Pedro de Almeida,
Juiz de Direito, dr. Leuoir Vargas

I
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Prontas as juntas de recruta
mento americanas

i\'E1T" YOR[{, 10 (U Pj - As juntas de recrútmnenlO,
em lodo o pa'ÍS estãO' pronlas para chamar os homens as

armas,tão logo as emtoridades Úderais lenham rixado as

colas q/le cabercio â c,ada estado. Em qu.ase tôdas as ci ..

dades, as junta<� estão sendo assoberbadas de, telefonemas
pÓl'qlle innmel'os ,ci'dadcios tratam de relij'iea)' scus en.

deí'cços e"oll [j'os assenlalÍtel1tos.

Aprov_ada a Lei Eleitoral
Segundo os ultimos dados temos 9 milhões de eleitores A prodD�ão do N I

'

IUO, 10 (V. A.) - O Senado rea. figura a que se refere ao pl'Djeto,' I 1*
"y OD,

1izoll uma sessão extraordinária que estende os ben Cicios da Lei 'na tá la
com a finalidade de aproVlQr a Lei de Praia aos ,oficiais que servirem Roma 10 (f. T,) - Segundo os
Eleitoral. AI�m da principal ma_ na zona conSIderada de guerra. dados do Inslitulo Central ele Es'
teda, foram aprovados dois pro. fatisUca l',esulta que a produção
jetos, abrido cTedito fiara atender lUO, 10 (A.) - Com, as 110"as 'I l', l�a Iaua lIo nylon textll está no_
as decorrencias das compras de quulificaç.ões em Alagoas, o elei- t I t
obJ'e.Los ele arles e 111Adl·fI'ca.nc!0 o

ave men e progredindo. Enquanto
'V tora<1,o nacional complçtou, segun. m 19" 7 f d '1

arLigo IV do decI'eto leI' 4083. En'
e, ,1' oram pro UZlC os q. 1874,

do dados fornecidos pelo 'I'SE, 9 19" 8' d
-

f'
tl'e as redações finais d

em 4 a pro llçao Dl de q, 2398
1

a:Pl'ova as milhões eleitorais. e em 1949 q. 2.900, com um au.
mento de 60% sobre o q\Jaufitati'
vo de 1947. Pelo que resulta dos
dados tia prOdução nos pi'imeiros
mezes de 1950 supõe-se que a pro.
dução do ano corrente será supe'
rior á de 1949.

lovo diretor para, o Conselho Nacional
do Petróleo

RIO, 10 (V.A.) - O presiden. Conselho Nacional do \;etrÓleo,
a engenneiro especializado, refe�
rência 31, da '1'. N, S. do referido
Conselho, Albino Manuel de
Sousa.'

'

te da República assinou decreto,
nomea 11,:1.0 , �nterinall1enLe cllmo

substiLuLo, diretor Ue divisão do
Reconhecida
oficialmente

Titulos do fJovêa:no brasileiro
na Bolsa de Londres -

LONDRlES, 10 (U. P,) - Regis. inalterados. Os valores das estra.
troll_se certo movimento de, oom ,f,as de fetro e serviços do utilida.
pra e venda de titulas do governo
bJ'asileiro, durante a semana ulti
Jl1a mas, ao longo de teda a lista, os
pl'eI,�OS p�rmpn���l'am :totalmen,t.

FORTALEZA, 10 (V,A.) - A.
caba de ser reconbecida pelo'
Govêrno Federal a Facul,dade de
Filosofia do Ceará sendo assim

Vil_lidos os diplomas por ela expedi·,
dos.\

de publica registrar,am algumas
flutuações sem maior vulto, mas

vários permaneceram il1alterad{)s�
o II. OU. possuem
Dova arma anti
tanques
NOVA YORK, 10 (UP) Os

Estados Unidos tem nova a}'ma

anU_tanqlle, que poderia s,el;' l1ti.
lizada na Coréia. Essa

.

revelação
�ell1 de ser feiLa pelo dr. Vanne.
servar

'

Buschi, que dur,ante a

guerra chel'iou o prog'famã de
pesquisas cienl(,jficas dos Esta.
dos Unidos. - Disse Bnschi que
se trata de "um casamento ,entre
bazuca e o canhão sem rebote"
cuja produção poderia ser' orga.
niza.da dentro de 6 meses.----

Entregue a bandeira da ONU
•

aos americanos
LAKE SUCCESS, 10 (U P) - o Sec1'etal'i9 Geral das

Nações Unidas sr. Tl'youe Lie, entl'egon ao embai:rador
norte.'ame,ricallo TilW'l'cn A.ustin a histól'ica bandei1'a aZlll
e branca da ONU que sel"vfn na Palestina. Essa ba,ndetm
flutuou sobre os esc?'l:tó1'4os da ·medriação da ONU na Ter.
1'a Santa. E agora sel'Cí entregada ao general iVac A1'tfwr,
para ser desfraldada sob/'e as t?'opas que cllmprem a mis'
são das Nações Unidas 'I1,a Co.réia.

-----v--- __

,

t� o
os ilustres visitantes rumaram pa"' me do Prefeito Vicente Cunha fa..
ra a 'cidade, sendo feita comitiva lou : o sr, dr. Lenuir Vargas Ferrei

de mais de ,50 automóveis. Á entra. ra que, apÓs historiar o fato, soli,
da da cidade os ses. Nerêu Ramos, . citou que.Q dr. Nerêu Ramos de.
Udo Deeke e Armando Simone-Pe, clarasse inaugurado o novo e mo

reíra deixaram o cano que os con- derno edif'icio. Em seguida o dr.

duzia, seguindo a pé 'para a resi- ;-;erilu Ramos desatou a í'ita qus
déucla do dr. Serafim Bertaso, da v,a acesso ao edificio, onde run,

Enorme massa popular, á chegada, cíonam a Camara Municipal, Bi,
aclamou os nomes dos '81'S, Nerêu blioteca, Estação, de Rádio da Po

Ramos e Udo Deeke, acompanhan, [ici a Militar e outros departamen..
do-os atravez das ruas da cid�Hle. tos da administração municipal. A

que apresentavam, festivo aspec mais essa" inauguração do Vice,

to, C0111 inumeros cartazes e raí, Presidente Ner êu Ramos o povo
xas. prorrompeu' em' vibrante palmas.
Á entra(�a da cidade o dr, Nerêu I j�pÚS .a solene ,cerimônia fni ofe,re,Ramos, fOI saudado .por uma alu cida as autoridades .. champanhe•

na do Grupo Escolar Marechal BoI" sendo o prédio entregue a visií a·

mann, ,O Prefeito Vicente Cunha cão publica.

e�l1.regoU �m seguida, ao Vice_Pr� r ' Tôd�s as inaUgl�'ações foram

sidente as chaves da. cidade, sob precedidas da benção de Frei Ro;
vibrantes' aplausos de milhares de bcrto, vigário da Paróquia.
pessoas, Na residência do dr. Se Grarule comido defronte da Pre

l'aÚm Bertaso os ilust-res visitan· [eiiura. Todos os orodores o1.:al:Ío

tes Ioram obsequiados com COqu;' nados pelo povo. A palavra do Sl�
leI.

Homenagem da Prefeitura
,1,000 pessoas conipareceram à

�------------------------------------.------------------------------------------------------�--------------------------------�--------------------
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 o ESTAOO-Terça-�eiraJ 11 de Julho re 1JfiJ

i ECITAL..
IAtenção conscritos da classe, de ª�

A - É, nesta data, aberto o voluntariado PARA OS CONSCRI [Os;.

NASCIDOS NO ANO DE 1932, afim de preencher claros existentes na>

28• turma, de incorporação deste ano, nas seguintes Unidades:

COMPANHIA Jl)O QUARTEL GENERAL (incluindo Quartel Gene_

ral Regional e Pelotão de Polícia do Q. G. R.), sediada' em Curitiba;

5", COMPANHIA LEVE DE MANUTENÇÃO, sediada em Curitiba:

2° BATALHÃO FERROVIAIUO, sediado em Rio Negro.
B - Condições a que deve satisfazer o candidato a voluntário:

1 - ter nascido no a,110 de 1932;
2 - possuir certificado de alistamento militar fornecido por orgão>

alístador do Exército;
3 - não estar matriculado nos cursos: clássico, cientifico ou efl1li_

valente (industrial ou comercial técnico);
4 - ser albatízado;
5 - comprovar, finalmente, pela apresentação de uma declaração

escrita por pessoa idônea, ou certificado de aptidão, profíssionâl, ![U�

possue uma das seguintes habilitações: - Auxiliar (de odontologia a

de farmácia), corrteiro.xapoteíro, carpinteiro, carpinteiro de carroeerta
.

cozinheiro, condutor técnico, mestre de linha (chefe de turma de topo;
grafia), datilógrafo (arquivista, almoxarife, contador, estenógrafo ou'

escrevente), encarregado de combustíveis QU de lubrificantes (empre
gados em postos de lubrificação e lavagem de autos), enfermeiro ((le

medicina, cirurgia ou veterinário), eletricista (instalador), estufado!'

ferreiro (simples, torneiro, caldereiro ou serralheiro), balconista de ca

sas de artigos de auto, lanterneiro, lustrador, maquinista de IOCO!110ti_
vas, mecânico (de auto, de máquinas em geral, torneiro, eletricista, ele,

................ 'I .J .... 0# ....... � ...... c

T
tricista de auto, de equipamento pesado, de equipamento de construção-

Azevedo, João Alfredo Campos, João Carlos Silva, Lauro Alves, Louri, O PRECEI O DO 014 de máquinas a vapor, de radiador, ajustador, eletricista de bateria), mo...
val Laudelíno. dos Santos, Luiz Fernandes Machado, Maria Cherem torista, motociclista, r-marcíneíro, operador, mecânico, pintor (capoteiro
Badzínímski, Maria Gassenferth, Maria Eulália de Andrade, Maria DEFESA DOS OLHOS de auto ou de casa), pedreiro, rádio operador, rádio.zelegraílsta, repa'

Edmar Leal, Marlene Luíza Silva, Maria Hermes, Moema do Lívramen,
A leitura de perto cansa os olhos rador de instrumentos de auto (ou relogíos) , soldador (a oxigênio, jg'llJ_

,
e concorre para a miopia. Muitas: beiro, tlétrico ou lanterneiro), sapateíro.corríelró, serralheiro, tipógra,

to, Maria das Dôres Moura, Maria Libânia da Silva, Mari'a An�Ôl1la pessoas lêem de perLo unicamente f9' vulcanlzador,C�mpos, Neiva Zenft da Silva, Naiq'e Gomes, Nilvo� Pereira, N1Hon
I por força do hábito que cumpre I Terá também sua apresentação aceita, o candidato que tenha con ;

!\(onguif,hoti, Norman Nygaard, Nilton Mafra, Nérica Basílicia Cordeio corrigir. Outras, porém, fazem-no cluido ou que estiver matriculado no curso ginasial e, bem assim, o qu�'

·�o, Nilton Pacheco, Osn' Franscisco de Castro, Orivaldo Lisboa, Paulo porque a vista já não está bôa e possuir cornpleixão FORTE, estatura superior a 1,75 e boa apresentação
da Rosa Luz, Rita Góes Rabêlo, Valdir Francisco Caetano, Walter Ra, não lhes permite ler a distancia C.-.Locais de apresentação:

razoável. Esses casos precisam ele 1 - Em Curitiba: - no Quartel da sa. Cía. L. )Int., à praça Rup
mos do Nalcimento, Wether Gouvêa de Araujo, Walter Gevaerd, Odi.. '

correção imediata, por meio dê Barbosa; ,

lentes indicadas por especialistas. 2 - Nos Estados do Paraná e de Santa Catarina, nas .seguintess
Coloque sempre Ó iortuü e o li- Unidades:

V1'O a 30 ou 35 centímetros dos 13° R. I. - Em Ppnta Grossa

�
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Partido Social Democràtico �:ID�:rr���:DÇãO
OONVITE

; ,

o Remédio de Confiança da Mulher

REGULADOR X·AVIER

De ordem do Snr, CeI. Pedro Lopes Vieira, Presidente do Direto,

Tio Municipal do PSD., ficam convidados a comparecer , Séde dêste

Cédulas de 5
mil cruzeiros

BELEM, 8 (V, A.) -- Esta.tía
tlcas aqui divulgadas revelam
uma queda alarmante na pro,

dução d" borracha da Amazonía.
Essa queda atinge uma propor,
ção de 60%.

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

:14 às 17 horas, diàriamente, menos aos sábados, os correl igtonár-ios
abaixo discriminados, a.Iim.de regularizarem seus requerimentos,
baixados à diligência pelo Exmo. Snr. Dr. Juiz Eleitoral:

SÉDE - FLORIANóPOLIS: - Amaury Atanázio Gouvéa, Antonio RIO, 2 (V.A.) -- Revelou se
José do Nascimento, Alma Zacarias Rosa, Altamiro Neves dos.

ReiS,!hOje que a Casa da Moeda pre,
Olãudío Cabral Machado, Cleonice !\faria Bósa, Dilza Délia Dutra, De. para.se para Imprimir csdulas
nizarte Carvalho Régis, Domremy Magalhães de Freitas, Evelym San. de 5 mil cruze.iros. A noticia

.

acrescenta que é provavel quetana, Édio Santana, Hernani Leal, Hilton dos Prazeres, Hilda Lobo-
ainda este ano as novas cedulas

Carpes, Ivone Buatin dos Reis, Isío Silva, Ivonete Fernandes, Ivonete entrem em circulação,
Régis, Iôál'o Nery Schmidt, Indalicio Jesuino Bento, Júlio Coutinho de

i;a Carreírão Ortíga. \
SACO DOS .LIMõES: -- Abil�o Cardoso, Oonsuelo Silva Raimundo,

. Malta. leUel..d....e ...cl•••
Ie de ... filllhlla. I .

.... alo ••q.e4:.. III.. e ••1'.,

,reu.te ,.r. e ... apOlPOLRO'
, ••• caderaeta •• caem
MUTUO PUDIAL.

- 13°. B. C. - em JoinvileDarcy Walmor Romão, Hilário Raimundo, Vlrgilino Bernardes,

T O N I C A R DIU �;

olhos. $'C! assim não consequir ler,
consulte o médico oculista
SNES.

- 14°. B. C. - em Floríanópolts
- 23°. R. I, - em Blumenau
-- 6". B.A.C. - em S. Franc. do ';uD

1°. Btl. Front. - em Fóz do Iguaçú
I", Esq. Ind. Cavo em Guarapuava
2°. Esq. Ind. Cavo - em Palmas
6°. G. A. Do. 75 - em Castro

l/5°. R. O. 105 - em Lapa
ZO. nu. Ferv. .; em Rio Negro

D -- Épocas:
1 - De apresentação - os candidatos poderão se apresentar atlt

o dia 29 de Julho (no horário normal de expediente).
2 - De incorporação - os candidatos aceitos serão incorporados

em Setembro do corrente ano.

E -- Vantagens proporcionadas ao conscrito da classe de 1932. que'
se apresentar voluntàriamente:

1 - prestará o serviço militar juntamente com os .convocadus-:la: )

classe de 1931, terminando, assim, o tempo de cser'viço antes daquele que
pertencendo a classe de 1932, será incorporado sómente em maio de-
1951;

2 - ,prestará o serviço militar, cou(orme sua aptidão individual, em'
Curitiba (a maioria) e em Rio Negro, sem, portanto, correr o risco da
ser mandado servir em Unidades muito afastadas;

3 - prestará o serviço militar no desempenho da sua própria apti..,..
d-ão civil, tendo, assim, forçosamente, suas qualidades aperfeiçoada!3
no decorrer do tempo de prestação do serviço militar.

F - Apenas o transporte, com destino às Unidades, pàra os v011ln
tários mandados incorporar, correrá à conta .da Estado.

G - Em vista de ser reduzido o número de ;vagas a' preellcner
avisa�se aos candidatos, que terão prioridade para incorporação aq!lele!v
(ln� mais :cedo se apresentarem.

Curitibâ, em 24 de Junho de 1950.

TRINDADE: - Adolfo de Aguiar, Maria Maestcí Pereira,
6oulart, Wanderlei Pereira.

-,
ESTnEITo.: - Antonio Nunes da Silva, Bellarrnino Manoel

Ilson

da -- 2°. BU. Rodv. - em Lajes
-- 5°. B. Eng. --< em Pôrto União.

. .. .. &.. ...•. . .• ,
-,SIlva, Bertoldo Martins, Aldo An.tonio de Freitas, Hoche Pau10 Platt,

-I'

João Boaventura da Silva, Irene Maria da Silva, Jorge Coutinho, Mar.
tinha Maria da' Cunha, Maria Oa,rQUna, Maria Venancia Péres, Walmor

H ibeiro da Silva.

CAPOEIRAS: - Abelardo Jo� Ant0l!io da Cunha.

BARREIROS: - Alcebiades Gerônimo de Amorim, Zelânda Pôr.
':�

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

ASTHMAN
MODERNO TRDTDMENTO

Da nSMD,
TOSSES REBELDES,

• BRONQUITES ,

nS'AOTlCnS E CRONiCaS

to.

DIS'f.RITO DE LA,GOA: - Harcída dos Santos, Hilda Mar-tins,
Ma.l1rilio Orescencío Nunes, Nair Rosa Corrêa.

DISTRITO DE RA1"ONES: - Herondino Domíngos Lemos, João

da Silva.
"

CACHOEIRA DO BOM JESúS: - An�onio Guilherme dos Santos,
'João Mano�l dos Santos, Osvalno Dagoberto de Magalhães,

.

Ataliba
SOSPEN·SO 'O

R4CION1MENTO
PORT.O ALEGRE, 8 (V. A.)

.:._ Será suspenso .a partir de

segunda-feira o racionamento
de banha; pois estando já em

pleno andamento a safra, está

havendo abundancia do pro�
duto.

l)omiFlgos de Oliveira•.

Florianópolis, 7 de julho de 1950.

ALBANO DE SOUZA LUGIO - DELEGADO

(

\
DO D. M. DO PSD.

A Sifil
II

I S
Sancionada a

-

encampaçao
RIO, 8 (V.A.) -- O Presidenie

da Republica sancionou a lei do

Con.gresso Nacional promovendo a
_

.

encampação dos contratos da, TODICO do coracao .

"Grest '\Vestern of BI"asil Rai,Jway . . . .". _

C I· 't d" d d tr � Rms, Asma, Fraqueza geral, MolestIas agudas perturbaçoes\J
ompany �lml e e an o ou

a"l
.

I
-

d A",t' I' D' t b".

dê
. na Clrcu acao o sangue, "t"erlosc ernSé, IS ur lOS na�

prOVI nClas.
pressão arterial, Cansaço, Falta de ar, Inchaçõeo, Edemas;,

'jiNTÀS" 'pÃRi' iMPREssÃo·' Molestias dos Rins, Reumatismn, Nefrites.
.

�

COTTOMAR

Heitor Antônio de Mendonca:,
Coronel Chefe' do E. T;' /,

Ataca todo o organismo
rEM SIFILIS OU REUMATISMO DA

MESMA ORIGEM?

USE o POPULAR PREPARADO

la3!! tJ1:1il r:1
Aprovado pelo D. N. S. P., como auxiliar no tratamento

da Sifilis e Reumatismo da mesma 'Origem.
Inofensivo ao organismo, agradável como licor.

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

Frutas, a-élie-s-co�qelê:i-êios
procure POLLI S. A. Comercio., industrial

PRAÇA 15 DE NOV&�BRO .

!tUA CONSELHEIRO MAFRA -- Edificio Montepio
RUA FELIPE SCHMIDT Edifício São Jorge

lMOVEI�
V. S. construiu um prédio? Não o legalizou no Registro de imóveis?

Os documentos de seu imóvel estão de acôrdo com as leis em vigor?
Si existe alguma irregula,l'idade, procure hoje -mesmo o Escritório Imo.
biliário A.L.Alve-s, rua Deodoro 35, que está habilitado a regulariza_los
criteriosamente.

·7P-...r.I"��l� _, I'r!����a����.;:�:!-�I�i��:i��:.��':c:.d;1CI:::� l 1','_d. .ortlm.nto d. aa..mlr-a••
- I'llaado.. brlDI

bon. • bal'ato.; algoda•• ,�monD. • awlamentol
pal'a .!falate., qUI � reo.b. diretamente da.

I:IdbrloClI! A 00..0 "',A C..."iPl���.._ J�\C'Ama. '·at••"ao dOI ,Snr.� Com.ral••t•• do lnt.rlol. no ••ntido �. :lh. fcu;uem. "JlDe
;

.1alta ant.. d••f�tuó-r.m elia. uompl'a.' MATRIZ em Florlo:&6poU.. :J FILIAIS em Blana.nau:. Laj.,�, , '

...aJ9Ea.....�ESma......p�..n��....m5�ewey�·�n-wWEmmpm�
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Escola . Nacional para a formação de técnicos
na indústria da m�adeira

"',. .', .' . '._. Z.UR! CUNHA
.,1\ iam Duma esláncia, distante da capital longas e exaustivas ho,

'"�'DS -- mesmo que o trajcLo se fizesse DO suntuoso luzidio e no lável
.iautornovel, scmnrs dil'igido' pejo mesmo 13110fer m:lito' compenetrado
:;:u,o seu llniJ'Ol'ltle azul marinho cheio de botões de melai branco.

.

TI: naquela tarrlo !umin05:1 de verão encantador, os "patrões" che,
;· ..ganl])) da cidade longinqua. Viuh arn fatigados e pensa l ivos . 'I'inham O Instituto Nacional do Pinho e· f3

. d.eixado 1<Í, cntregne ao zelo moral da impertinente avó paterna, a o Serviço Nacional ele Aprendiza,
1;lha amada que na véspera completn rn d ezoi!o f'evereir-os , gem Industrial (8ENAI) estão es

;'ío ano passado ela portara.se bem nos estudos _ ln-il bnra mes- tuclando a ol'gani�ação. e instala,
-:lliO 1 - e como recompensa, resolveram que Júlia Eugénia realizasse ;;ão de uma. Escola Nacional desti·.
'o úlli mo per-iodo - ·0 da formntura - no externato do coléalo das nada ao ensino profissional elos IJreiras. E lá ficara ,e1.a, sorurnbáticn mas sem prantos, sob os olhos futuros' encarregados ou gerentes I Iniciativa de qrande
.uuudos, austeros, perscrutadores" da avó Matilde, cuja- vida reclusa e .de serrarias bem 'como dos operá
-síleucíosa. lembrava o viver sem rumor das irmãs de curidade. l·ios. nas suas varias especíalída,

Júlia Eugênia, entretanto, não dava cuidados aos pais distantes. des, cuidando 'ainda da formação
:Era estudiosa e muitas vezes, nào dava cuidados aos pais e a olhar de capatazes para exploração r'a
·",s caderríos abertos diante de si, aspirava voltar ao internato _ onde 'cional das nossas florestas.
-i.s estudos parecem mais acessíveis e. mais i ncisivas as horas calmas l}cata'se .

de iniciativa de largo
,.(la LlplicéH;ão. \ alcance, devida ao Presidente- do

Escrevia aos "velhos" com a pontualidade dos namorados, e Instituto Nacional do Pinho Dr,
.semprc que havia um portador mandava-lhes presentes.' No dia do Vilgilio Gnalberto, que vem eneon
.nniversário do "pai Nicomedes ", Júlia Eugênia enviou.Jhe uma tela' Irando ampla receptividade nos
'úarata mas mui to amável, que representava um velho fazendeiro em meios madeireiros, por isso que sua

,plena sesta escarrapachado n urna cadeira de balanço, o chapéu caído realização assegurará à nossa. 000'
·:,nam os olhos, lendo aos pés um cão esperto e vigilan! e que olhava nomía madeireira meios necessá
_para a gente de dentro da moldura dum azul horrível. Ela era assim rios ao seu aperfeiçoamento.
;wansa e meiga. . .

. , .'
I Mafra, Q local ndicado

.

'

E a "ida sempre muito sorra,teir�, escorregava assim, com cal- .' Segundo estudos procedidos pe,
;lHa, pela "Estância da Boa Paz", onde tudo ia em bôa paz. I do SENAI o local mais indicado

Um dia ... u'a manhã nublada - sisuda como mn' pressagio _

I para a· sua instalação é a cidade
-os velhos Iemhraram.se que há duas semanas a garota lhes não es-

I de Mafra, pois a conclusão da es,
..crevía uma linha! Em doença, não acreditaram. Júlia Eugênia era' Irada de ferro Rio Negro-Oaxías
-saudável como um pássaro. A vida bucólica 'que sempre levara, fize- colocará Mafra em contacto díre,
'ra dela uma esplêndida rapariga corada dos calcanhares à face bonita. I lo com todas as regiões produto'
'�unca lhe ouviram Uq1 espirro! Não estaria doente, decerto. Sossega, � ras de madeira dos 3 Estados do
,·;;l·am.

.

. I sul. . � Snr. Pedro Kuss, Pref�itoPensaram nos estudos que se iam tornando mais apurados para' Municipal, consultado a respeito,
. ..0 fim do ano; "pontos" mais complicados, "era o último ano, e tal-I pôs todo O seu apôio e o do muni-
..H'z puxassem mais\pelas alunas"...

"
eipío que tão proficientemente di,

Mas não dormiram direito, os velhos, nessa noite. "l'ige a disposição dos organizado_
A hipótese dum namorico, nem foi ventilada. Qual! Júlia TI:ugê_ C'es. Também o Gov,ernaifor Aqer·

-nia não tinha jeito - diziam. E sempre -se reveÍara refratária. Ja. : bal Silva vem ·se empenhando -vi.
llais dexou transparecer qual'quer atração pelos rapazes que lhe cru_1 vam�nte jun.to as duas autãrquias
sr.aram :o caminho comovidos todos êles e perturbados na esperança: para que o empreendimento venha
'.ofémpre malograda, dum meigo. q!har de promessa apetecida. Qual!: ser uma reali.dade:
,NÕ!o g.os�ava de bailes ... Na festa dás bodas de pTata do tio, dansara' '. _"uma un�ca vez, e se enfflrara lanto, que muito �ntes da. meia noite já . lmtal.açoes' e cui'sos para 130 alunos
•.çonvidava aos pais a recolherem_se à eS'�ância. - '�preferia. dormir" I

O .anteprüjeto ·elaborado pelo
.-. confessava. Não, não seria ·namoro. ,Mas então... SENAI, ora em estudo pelo INP,

E êi'se tormento sem murmúrio, rrabujento, que não fal.a" caute_. CQmpreende predÍios e' inta1a:�ões dade de inúmeras.
i{oso como uma premeditação diabólica e taciturno como uma prece" com capacidade para ministr;lr
.assustad�,.dlll'OU al�uns dias, h.ostH e intolerante. f ens�Ilo, ã.l�3�.alLmos" se�do _l�O em

, Decidll<"a,EI1 partIr para a CIdade a "desvendar o mistério". E na regmH'í '(ltf 1u·rel'n'àto. .

,......
.

,�stância da ."Bôa E!lz" se fez enorme azáfama. A espôsa atarantada
,cuidava da bagagem e o marido, em conferências com o <:lart.az con
.certava planos para que a ma:rcha dos negocias não fosse alted�a n;
.:.Sua ausel1eia ..

. '-

No' ável ernj r eendímento do INP e do SENAI =Em Mafra, o local da Escola

Naciori,al dadão 'era um dos mais antigos

I morad,ores vivos de Joinvile e

Cr$ 1,20. deixou seu nome ligado a algu_
2,00 mas iniciativas de valor para a

3,20 ciC\ade. Guarda..J!ivrrps cIle profis_
são, era musico amador' muito
conhecido e apreciado, tendo se .. • ... - ......•••..•....•..•

do um dos fundádores da Or_

O bl' d�·q�lestra Si�f.onica ..
da Hanp.oni.� ·pro ema a JohlLira. O extmto, cUJO' desaparech

1 BELÉM, 10 (V.A.) Rooli.
mento consternou as numerosas, zou,..se, na A:ssociayão- OomerciaJ,
pessoa� de suas relu?ões, dei I imipo*ante .reu�ãol .de comel'l'i_
xou VlUV.a, a sra. d. Fnda Paru� antes interessados no" problema
cker e 'os seguintes filhos': Irma,' da juta, que vem preocupand,'
casana com o sr. Wal,ter Brand; seriamente· os estudiosos da. eco_
Rerta, casada com o sr. Frede_ nomía estadual, em virtude da';
rico Gassenferth; Edite, casada série de 'Úbstáculos 'opostos à ex.
com o sr. Waldemar S. Moreira; portação.

«EstânciaNa da Paz)Boa

tiRe-Diário- Aquela saída, assim deHber·ada· à pressa, tinha Uln sabor de baL
. �)úrdia, de desleixo perturbador. O velho não -tolerava afastar-se da ROXY - ÁS 7,% horas.
�<fazenda, mormente 'naquela época de transações laboriosa,s como pooÍ'_ Sessões das Moças
,fias.

- Um dl'ama sensacional e i,l11"
Lá em cima, :na vasta atcova, entre mala� escanradas e sôfregas,' pressionante, repleLo 'de lances

-

'o1:ofno escotilhas de transallânticos, a velha ,fada alegl'e cantarolava
I

seJll�acionais!
·como coleg'ial que se preparasse para as férias desejad��. Spencer Tracy e Lana Turner

Mas não parlir,am. FoÍ d. Matilde quem os foi ver. T,àda de prc- em
·

�tü, muito pequenina, beijou o filho e a nora que a _ foram receber ao ETERNO CONFLITO
·

"portão r sentou ...se como desmoronada, numa vasta 'poltrona que Ni- Um belíssima 'romance de
'"comedes .lhe 'ajeitara com carinho. Houve um silêncio ligero:: Júlia amor vivido por uma humilde e

Eugênia?! - pergun[.a.núii ;os pais, quasi ao ')nesmo tempo. Por'que sonhadürR garota ·dl) interior e
·,nã·o a lrouxe consigo?! E com voz dificiI; d. Matilde contou afinal a por um homem que éra o ídolo
"":1liua "de:rl'ad�ira d.ecepção dêste mundo tão ingrato quanto' sujo" _ de uma grande metrqpole!
:como dis�e ela. �ua nesta fugira de sua casa para viver na companhia No Programa:
-,dum rapaz separado da mulher - u'a megera reles - que o abando- A 'Marcha da Vida. -
'fIara com quatro filho·s menores e loiros e. debeis. Contou, dum fôle_ Preços:
-go, como deu pela falta da rapariga' e como, por intermédio da do- Sras. e srtas. . , ..

méstica (que sabia tudiO!), descobrira_lhes' o pandeiro. Moravam na Estl�dante� � .

··"l!ravéss·a da perua", numa casa sOr�bria e' repelent_e como barraca Cavalheiros ,', .

",fle cigarros. Ainda nervosa, toda abalada, mas já agora com a voz "Imp. 14 anos".
"mais fácil, quasi eloquente, falou da "alma errante e belicos,a" de .. . .. , , .

Júlia Eugênia, a que llinguem sus.peitara ... , >Depois calou-se, meio ODEON - Ás 7,% horas

;fati�acJa daquele di.scurso enf�ndonho e. i.nutil, -fixa�ld.o o o,lhar mnL I FESTIM DIABOLICO
to ViVO no pobre fllho que ·alI se petl'lfHlara, os labws tremulos na com
;minência dum pranto, os olhos perdidos nos desenhos do tapete ver- James Stewart.

.. :411e1ho 'que cobria Lodo -o soalho da Bala apar'atosa que mais 'parecia Tecnicolor.
�lm mausoleu que recebesse ao mesmo tempo três membros duma só No ProgTama.
í'J.mília. 1) - O Esporte em Marcha

Dá estr·ada defronte batida de sol e poeirenta, chegava até. êles i Nacional.
.�-a algazarra irr.everênte. dlos moleques disputando a peteca: No sótão, I' 2) - MeLro Jornal _ Atualida'
::J empregada fIel e aplIcada, fechava as malas vasias'e já guardava d·es.-..._
;110S armários, as roupas da viagem que se não realizou.

I Preços:
De_repente, alheio àquele d,ram� doméstico 'e sem alvo�ôco, o Cr$ 5,00

'

:),0.
· (;[lpaLaz todo esfalfado e exultante, surge diante do "paLrão Nicome-! "HigoroS�meb ." L'oi'bido até 18
".r;es", a c?ll1uni?ar:lhe �um tu�ulto es·candaloso, que a égua t·ordilha ! anos ".

-

i·...desapareCida ha dias, fOl'a, enfim, encontrada no curral do Coronel!.; ... , .. -1. , ••...•.... , .. I I

]_,isbóa, na faial companhia dum potro baio'- famoso na(iuela,s pa-l IMPJi:RIC "'ciLo) - As 7,1/2
'-ragens e por isso decerto, apelidado "Casanov,a". E, saíu logo pela I SesR, 'S das JIoçaJ
· voria afom, deixando .atraz de si um rumor metálico de esporas"frou_ i

Robert Douglas, Robert .'.Lu.
. .:xas. em

HOMICIDIONicomed·es ·ergueu;.se penosamente da cadeira em que ruira, e

: .assll::tndo com furor o· nariz vermelho e úmido, desapare�u tum
vém pela porta dos fundos, naturalmente Densando nas quatro erian
,{jnhas enteadas de Júlia Eugênia, todos muito branquinhas, rame_
"1l)utas e de sal1de muito delic.ada ...

/

Preços:
,Sras. e srta'::,
Estlidantes , .

Cavalheiros ' .

('.,,(

\
\.

milhões de cruseiros serão
empregados

O custo dos predios e ínsttaa-l

'iões está orçado em cerca de 13
mi lhõea de cruzeiros,

feito Pedro Kuss, com 'os dirigen...

tes das duas autarquias e com {JS

madeireiros em geral pelo grande
empreendimento, formulamos vo

tos pela sua efeLivação, pois {J

mesmo será de incontestável mé,
rito para 'o progresso de nossa eco.

nomia ,conclue a "A Noticia", de

Joínvile, em sua ultima: edição, de

domingo.

imporioncia
economica

Congratulando.nos com o Gover;
nador Aderbal Silva,· com aPre'

.,

Panelas ,de Pressão ARNO
a Cr$ 510,00

Grelhadores Etétricos
a os 300,0,0

na Elefrolandia
�ua Arcipreste Paiva - Edr. Ipase _ Terreo

Vida 'Social
ANIVER\SARIOO J!orge, casado com ,� sra. Lídia:

Transcorre, hoje, o aniversa- Parucker: M'argoa iBachmann, ca;

rio natalício do sr. Eduardo Pio sada com <O sr, Eherhardt BIl�
da Luz, lente catedráüc i 'U0 Ins, chmann e Petra Parucker, sol..
títuto de Educação.S, teira.

Sra. Luiz Mele Os funer,ais do venerando mor..

Regista a data de hoofé"'Õ ani- to realizaram_se com numeroso

versário . nlatalício da exma. sra. acompanhamento.
d. Sidôl1ia Melo, digna ,espôsa do

nosso estimado conterraneo sr.

Lui� da Costa Moela, competente
contador e suplente de 'vereador,
nesta capital, pela UDN .

Desfrlutan<fo na dossa socie_

Por telegrama particular, chega..
nos a triste noticia do falecim�n..
to, ocorrido em Urussan,ga ás pri·
fileiras horas' do dia 8 do oorrent�
do noss-o prestigioso correligioná�
rio sr. Bernardo 'l'arso, pai do sr.,

Torquato Tarso, digno Pref.eit{) da·

quele municipi.o.
O extinto, que era pessoa extra...

ordináriamente benquista i na 50-

cieqade Rica!, exercia ali o carg(J..._
de Adjunto de Promotor PUblico.
tendo o seu faLecimento causado

. geral consternação..
"O Estado", regi�tandü o ,�infaus•

to acontecimento; apresenta á fa
milia enutada sinc-�ras condolen..,
cias.

dama· aniversariante
je, alvo de múltiplas
às quais, com prazer,
1110S

amizades, '.a

ver-se-á, ho.
homenagens,
nos oass::,cia_

FAZEM ANOS, UOJE
O sr. Oscar

.. Trompowshy;
o sr. Júlio Lange;
a sra. Alvina Nichues Luiz,

espôsa' do sr. Mál'io A. Luiz;
a :srta. Vanda Iconomus;
a srta. 'Bdla l\1ancelos;
a srta. Zel'ene torres;
o jovem Valcir Damasco de

Oliveira, fifio do casal Helen�
- Osvaldo Floy Oiv�ira;
- o jovem \Valter Ouriques.
FALECIMENTOS

Sr. Jorge Pal'ucker

Ocorreu seX;ta3eira, ultima,
em Joinvile, o falecimenté do sr.

Jorge Parueker. Desapflrecendo' aos
75 anos de idadf? o veneravel ci.

........................ _<II

Cr$ 1.150.00

r
f

,.�
..

"e -Terreo

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



0- ESTADO-Terça�feira 1-1 de Julho de 1950
----------------------------------------------�----------------------------------------------------,----

4

6Abi\�. JWíhl��A!f(j��
Atenção J GAR'OTA,DA! Atençã,o 1
'})[NHEIRO A GRANEL)'

BALA� MILIONAIUAS OFERECEM AOS SEUS DlSljlNTOS CONSUMl{)ORES INÚMEROS plUMIOS DE VALOR, OBEDECEN-
DO OS MESMOS À SEGUINTE DETERMINAÇÃO:

'

A - OS PRÊMIOS SERÃO VARIADOS DE BICICLETAS ATÉ CANETAS TINTEIROS.
1° PRÊMIO - O CQLECIONADQR QUE CONSEGUIR CRS 150..000,00 (CENTO E CINCOENTA MIL CRUZEI,ROS) TERÁ o

DIREITO UMA BICICLETA NO VALOR DE CRS 1.500,00 (UM r/lfL E QUlNHENl'OS CRUZEIROS).
2° PRÊMIO - CRS 100.000,00 (CEM MIL CRUZEIROS) TERÁ DIREITO A UM RÁDIO NO VALOR DE CRS 1.200,09 (UM

MIL E DUZENTq5 CRUZEIROS).
"

,

30 PRÊMIO - CR$ 50.000,00 (CINCOENTA MIL ,CRUZEIROS) TERÁ DIREITO A UMA MAQUINA FOTOGRÁFICA NO VALOR.
DE CR$ 500.00 (QUINHENTOS CRUZEIROS).

.»

4° PRÊMIOI - 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 PODERÁ ESCOLHER UM FERRO ELÉTRICO OU UM PAR DE
PATINS.

'
,

5° PUMIO - CR$ 15:000,00 -(QUlNZE'"MIL CRUZEIROS) -TERA DIREiTO A UMA -BOLA FUTEBOL'fi. 5 'NO' VAL1lR "1)E
.

CR$ 10{),00 (CEM CRUZEIROS). ,

.

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

-

7° PUMIO - CRS 6.000,00 (SEIS MIL CRUZEIROS) ,TERA DIREITO A UMA CANETA TINtEIRO NO VALOR DE Clf$ 40,00
(QUARENTA CRUZEIROS). , ,.. ,'<,"<f"";.:li.,.t.�!��4t_MIJ..�.<í_

i

AVISO
,-, ,�" ,_ 'lo \,-- .,�,�; f.�� ��"'l"'f,;l'_�' ",

, ESTES BRINI)ES, UMA VEZ QUE NÃO HAJA ALTERAÇÃO DE PREÇqs, PODEM SER TROCADOS POR OUTROS DE ACOR-
DO COM A VONTADE DOS CONTEMPLADOS. ,- ,

- -

Só -,aceit'aDlos cédulas limpas e sem rasuras'

,,' :-PEDRO' STOFELD & elA.
•

,- •I, ,{
,; .�,,'Bala� Milionárias' .

Rua Curitiba, 745 -:-Sal a 106 Belo Horizonte-Mlnas
,.. .. .. ..

. "...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ."
'

� . . . . . . . . . . . .. ..

Representante em florianópolis: MILTON S. ,GAR'CIA
Praça 15 de Novembro 20··2- andar...Tel, 1324

'1
1

i
J

1
._J

J
1
1
J

j

'" ,

, ,

(tAC Tr�sP9rtes Aéreos
Calarlnen-se S ..A.» ,

" CODvocaeão de Assembléia Oeral
.

Extraordinária'

G. 8. Cal�Bjra �e Andra�a No Rio, o «Caroselloc
NalLóletaoo») -:

( RIO, 8 (V.A.) - Mareada para
o próximo dia 11, têrça-Ieira da

ExelusiVI-sla "RENNE'R» semana vindoura, at estréia d?

" "Carosello Napoletano" no 'I'eatro-

República, está despertando viva

PRINCIPJ IS 4RTIfIOS ex�:�!ati��imeira vez, o públíco
brasileiro vai tomar contacto com

QUER' 'VESTlR·SE 'COM (ONFORT. E ELEGÃNCIA'
PROCURB A

Alfaiataria·· Mello

Oenvoco os senhores acionistas para a sessão de assembléia gera

extraordinârla, a realizar-se no dia 25 do mês corrente, às 9 horas, na '

séde sooíal, á rua Conselheiro Mafra, 3ó, 1° andar, com a seguinte
ordem do dia: '

.

à)' Reforma dos estatutos

b) Outros assuntos de interêsse social.

Florianópolis, 7 de. julho de 195(}.

Transportes Aéreos Catarinenses S. A.
/

OSVALDO MACHADO - Díretor.Presídente.

R
'

'C II d
um espetáculo do gênero do "Ca_

nupas- ,a' "·a os roselo", que, a julgar da crttíoa
U "européia, é algo novo e original.

. Organizado e dirigido por' Et_

Fellr'os Maqul·n� � f�:'e Giannini, o "Caroâello" li

_,

- U( '.:na feérlea visão da vida napolf- ,

, : 1, através 'dos séculos.

, de co'slnras I' .ra alcançar êsso objetivo, ali-
;0\; • no espetáculo, a ópera" OI

baL.' a pantomima, o melodrama"
com equilíbr lo e harmonia.

Lei-a RE'MIER Cêrea de oitenta artistas com,
- "

,

I

'
,'.

,
' põem a campanhia Italiana, cuia.

temporada no Rio - e também
" em São Paulo, para onde irá em

Rua Tenente Silveira, 29 seguida - se deve à Emprêsa
Viggiani, em colaboração' com Oõ

Florianópolis empresário italiano Kemigio Paone, :

----" 11.' ,_,

-- ----' , Cn 1

Rue Felippc Sebmidt 48

Ii!,,·��!&...i,se����az;;:tt;s:�.--·--.-----�r.,.. .,.c ti =>=
. MINltjlt:l{IO DA MAR1NIiA-- CASA,

Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina
Exercícío. de 1950

EDITAL
De acõrdo com o ofício nO 0348 de 9/6/195,0 da DIRETORIA DO

ENSINO NAVAL, faço saber a quem 'interessar possa, que se acharão
abertas as inscrições para o concurso de admissão à 'matricula Da Esco,
Ãa Naval, do dia 1° a 30 de NO.YEMBRO vindouro.

Os interessados 'Poderão compareoer na Secretaria desta Capitania,
para melhores' e.sclar,ecimentos.

Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina, Flrianópolis,
p de julho de 19,50.

Nelson do Livramento Coutinho, Escriturario da classe G Secretário.

'D-ATI LOGRAFIA
Vende-se uma confortavel etlAí

residencial, situada em ponto _.
ban> central, com oi quartos, sa_
,; ,:sitas, sala de jantar, copa,' e.
�'

na, além de mais um pequeno>

, I tp:trto pu-ra empregada e ampla.
'i!,<;l�lacões sanitârfas com canali-
I___; ,

t f
•

I\ .açao ,\e �.�'.·a f}uen e e, na. - IL"

, 1 Gerência desta folha-.

(orresponiellclt
Comerciai

(oiltere;
�lttbm�

DIREÇAol
Amélia M Pigozzi ':."'AoI: ..i<:!.�- •

MJ::-r ;;úf,_; 1

Mod.ern� �'�iR�i(í\�Q
• I to • • .. .. • • • • • • • • ..... <I(

Ruà -General Blttencourtg i1J,�
(Bsquina Albergua Noturno)

"reis ficar
".1ci.t "�leg(t!
...ma inscrição

:,,_. ü t'.1n Predia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C
' · varias excursões fracassadas, in.

-. qUe e a areia vadiram em '1592 e Coréia, devas.
tando-a de tal maneira que o no.

'.!
Por AI Neto me "japoneses" até hoje usado na

Quem acompanhou durante os üoréía, como palavrão. A resis.
lultimos dez anos o noticiário po, lencia foi inutil e, aliás, traoa . O
Ií tioo internaoíonal . tem trequen "rei" da Coréia assumiu o tilulo
tado um curs., superior de seo; de "imperador" sem que isso o

rgraria. Pr-imeiro em 1940, aprcn, livi-asse da vizinhança humilhante
<deu os nome" de varias Jjords da cios conquistadores. Em '189,5, a

.Noruega, Já sabia de cor quase China batida pelo Japão, renun,
, 'todas as cidades da. Bélgica ,e do ciou à sua soberania nominal so

..norte tia Fnmça; enriquecida bre a ,pei\ins'ula; II in "resí dente
-destu vez. IJclo� dlqu�'s holand: geral" japonês Iíxou.se em Seoul,
.ses. DCP�IS, fOI preciso rep.elir I per lo do palácio imperial. Depois
.a to�og�afla d.os l�lgares. classicos l das vitorias sobre a Bussia, os [a,
-da �recla scg.melo lOco�tlllente por poneses deixaram de lado as con,

�ldCl,a� ucramanas, oaS1S do deser. sídcrações de ordem formal: aÍle.
'to af'ricano, montanhas do Cauca.. xararn em 1910 a C ré' u!tilí

.

II d S' T'
, ,o la, 1 i,

:80, rumas ve las a rei Ia, rumas. zaudo-a depois como ponto de par.
,:novo,s da AleI'na,n,ha, chegou a vez tida p ....

.

t C·,
.

_. r » ai a conquis ar a una.
(·de Hoang-Ho e do Tang Tse.Kiang E .'-. h' tor

í

I
, "ssas noucias IS orrcas esc a.
o lutou .. se pela escada de Jaco, pelo I' e >

•

tancí i lit d
, "

. cem a Im'por anCla nu I ar !a
-:;poço de lbqllCI e outras rennms- . .

,

.'.
bil r 'T península coreana. Quem a pOSSUI

�een:13s 1) icas, e agora as CIVl I
está cm condições pelo menos

;. zaçocs do seculo XX marcaram um
teor i t d

r

. eorrcarnen e e ameaçar a ilha
,,'encontro em Suwon, Kimpo e Tse·

. ,. .

'
.

" O" d n nd deslocou-se
de Kiushiu, uma das maiores que

won. eixo o I u o _.

cornpocm o arquipelago do Japão.
Também, que possui a Coréia en,
contra.se em vizinhança ameaça.j ,
dora, de Vladivostok. Hoje, asim
como em 1592, os riscos estão

imparcialmente dístríbuídos. Quem
não tem nada a ganhar, nem a

perder, é a própria Coréia, mero

joguete da grande politica.
Foi sempre assim, e talvez se

explique por isso a intensa reli,

giosidade dos coreanos, budistas
dos mais ortodoxos, fatalistas que
se submetem-ao destino. A Coréia
é, ou foi, assim CO{UO até lua pou,

Co ° Orient.e inteiro, um imenso
mosteiro, dedícando.se à contem'

plação do inevitavel.
A Coréia, assim como lodos os

países orientais, acordou desse soo

no .milenar sob a pressão da cala
midade agraria. O feudalismo la,
tlfundiário

..
desabou no momento

em que já não era capaz 'de for.
neoer aos agregados um mínímo
de alimentação. Os Estados Uni'
dos, compreendendo bem esse

problema, financiaram, durante
anos, jccrJIos governos, im1pond'0.
lhes ta- obrigação de realizar are.
forma agrária. Não realizaram. A

Bussia 'escoãheu out,ro .caminho:
aliou'se aos 'camponeses, oferecen.
do_lhes uma doutrina de distrL
buição das teq-as. Ex:plica-se 'as

sim a forte posição dos comllnis_
tas na Coréila do Norte - e na do
Sul.

.

} nízou. 'I'arnhem se conhece o Ja

alára a Coreia.
.

Em ocasiões dessas os jornais
'<Costumam transcrever, resumindo

as, as lições de Enciclopedia Bri,
ltaüica ou de 'outra obra semelhan
;te! latitude, 'numero de habitan,
.ites, clínia, população bovina,

. gr-ieultura, pouca industria, reli
".gHio budista, civilização quase co

_ ?mo a chinesa, administração 'qua.
c'se como a' japonesa... mas - aí já
::se sai do terreno das informações

. -enciclopedícas e superiocmente
-jnuteis para entrar-se no seu»: dJa.�
·.ex;pÜcações Interpretativas e hís

'âoricamente certas.

� '4\. Coréia fica" geograficamente
<e em todos 'os sentidos, entre a

China - não a China de hoje, de
comunistas e nacionalistas, mas

de ontem e de sempre, o país do

dragão alado e das flautas de [a,
.ue, das casas ctíjos telhados, se

:f;parecem com uma coleção de

.guarda-chuva abertos, e dos mano

-daríns que Eça de Queiroz eter,

'[pão, desta vez não o antigo, o das

o

c.

Transporte Aére.os Catarínense ,S/I
Séde: FLORINÓPOLIS

Uma cfQanização genuinamente catdrinSDse para servir
Santa Catarina.

Op,era com aviões Douglas
\ HORARIOS:

�8 Segundas; quartas e Sextas-Feiras para Lajes e Porto Alegre.
As Terças, Qumtas e Sábados para Joinville, Paranaguá, Curitiba

Santos e Rio de Janeiro. .

Passagens e encomendas com os .Agentes:
FIUZA LIMA & IRMAOS

Rua Conselheiro Mafra, 35.-Te1. 1365
Agencia da «CRUZEIRO DO SUL» -- Machado & Cia. SIA

Rua João Pinto n, 12 -- Telefone 1500

"Que dir nas

juotas! lem
posso levaRtar
o braço!"

Para que sofrer mais?

Aplique um

Emplastro 5A 81Á
que alivia na horà
dores reumáticas e

musculares, nevral-

gias, contusões, pon
-tadas, lumbago, tor

ceduras, etc.

Aplique JÁ um

EMPLASTRO

:8eishas que aumentam o consumo

de chá, e dos cavaleiros cuja hon,
ra exigiu a abertura do ventre,
.mas o J:a!pão moderl)o, o dos ba.

;rõe'S, viscondes e marqüeses que
fb,clnc'am com canhões, porta

- !aviões, b(j)mhas e outros brinque.
'dos proibidos às crianças. Poi�
bem: êsses dois elementos, a Chi,
,na antiga c o Japão moderno,
.compÕem a Coréia. f: uma pro A parlilha do país inspirada
vincia da 'civilização chinesa, ado pela importancia de sua posição
ministrada ha decenios pelos mi_ estl'ategiM;- realizou.se em setem

titia,res e burocratas dá admillis. bro de 1945, numa verdadeira cor.

tração japonesa. E' a ponte entre ,rida entre os exércitos russos ti

-os dois paises. _Sua função histó_ americanos. Encontraram.se no pa�
rica é mesmo a de uma ponte. raleIo 38; Assim nasceram a "De.
Desde um dos primeiros secu mocr-a.cia Popular" da" Coréia do

:10s de uoss:a era - a data exata Norte e a "Republica Democráti'Ja"
não importa, e não existem, aliás da Coréia do Sul, ·sendo 'aquela
'(Íatas ex:atas - a Coréia serviu governada \

por !antigos títeres

.de trampolin 11 exportação da ci� chineses, hoje titeres da Russia,
-vilização chinesa para O' Japão e esta por antig.os titeres japone_
.Àtravé·s da Corlia, os insultantes re ses, hoje titeres da América. Não
,ceberam !a arte de leI' e escrever há, entre os coreanos do Norte e sómenie, que seja necessario k-; ,-"',:1

V'pOSI-ça"O,e a de compor versos, a pintura os do Sul, diferença alguma. Se, tal' pela Liberdade, acomplanh�dl) .;.,jA-
:.as pequenas industrias domesticas, hoje em dia, se travam' batalhas dos aplausos do senador MacCar� BELO HORIZONTE, 8 (V. A. V da tabela de "letras" da burocra. na peninsula, os

-

vbjetos dia luta thy, do gaI. Odria e d,e outros Promovida pela Associttção Rural, en e-se
cia e os pI'imBiros ensinamenlm, não se cbamam, na verdade, Su' senhores semelhantes. Pois a ar. deverá ser realizada em Londres, Uma casa ·com bom' terreno,

. religiosos. Os japoneses r�sponde. won, mas sim a Liberdade e o DL ma mais eficiente, na luta pela de 23 a 30 do corrente, a xn Ex.� situada na Rua 3 de Maio DO

,.('!am, porem, de maneira algo du reito de auto determinação de to. Lilierdap,e, é uma bOla oonsciencia posição-Feira Agro.:Pecuária e Tn. Estr.eit9,
;a'a a es�es oeneficios: depois de dos os povos daterra. É pena, democratica. dust.rial de Minas. A tratar na mesma

WASHINGTON, 8 (U.P,) - A Corpo-
ração Financeira para a Reconstrução Dl's. Waldemiro Cascaes
anunciou que três fábricas de borracha e
sintética de propriedade do govêmo dos

Roberto LacerdaEstados Unidos serão postas em funcio-
namento o mais brevQ possivel. ,Advogadas
As fábricas, que se espera estejam fun.. Comunicam a seus clientes e

cionando dentro de 90 diltS, ,produzirão amigos a mudança de seu �scrit6..
cêrca de 88.000 toneladas de bon'acha por . .

ano, Isso elevará o rendimento em 1»
rIO de advocaCIa para a Rua Fe-

I têncla de tbdas aS fâbrlcas de bOl'raChalliPe Schmidt nO �2 - 1° andar.
,.,

sintética do govêrno a uma 500.000 de -

..

flNIAS PARA IMPRE3�.;·- __ ,-rach!! para uso geral e 750.000 tonela·
••

,iAóÜÊi.AS· ·F.ii· 'GiW·
C O T TOM A R

,

: ""s ��:a..�s�: . �:��c���'. . . . . . . . .. 0_' VINHO CUOSOTADO 1
f' S. L V· E I 'I \A" ,

• '. ' __ ...._ _ ...... <'11'1

-------�

A á d i, O s 'A t
o N,DA S LONGAS

AUântida
Grande a.lcance

o sucesso da técnica electrônica - Atlântida . Super construção paI,'

Otima (\eletividade
Electro;i:-�RácHos

At1ântida Rádio
Diretor tecnico WALTER LANGE Jr.

T""'n '.�'
� CÁ -�� ,"

LIRA· TEMIS CLUBE
,

'Programa para o mês de Julho
, Dia 20 - Quinta' feira - Boite da Colina - Apresentan

do um notável pianista - Especializado em músicas de dan
ças para "BOITE" _,..: Ex-pianista do Cassino da Urca.

Dia 29 - Sábado - Grande soirée de aniversário da Or-
questra Juvenil. .

Notas: Reservas de mesas para as BOITE�: 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!.

I

Parjicipaçào'
Silvio Silva e Senhora. têm o

Camada de
,

neve
prazer de participar aos seus pa, SAiLTA, 8 (U., P.) - TemeM
rentes c pessoas de suas relações pela sorte de cem habitantes da

� ,na.scimento. de sua filha RI�A de aldeia de Alto Chorríllos, porque
,CasslU, o�orfld? na 'Mat�rllldade I intensa nevadas bloquearam os ca..
desta CapItal, dIa 5 do corrente. minhas, úom uma. camada de ne.
'-' ••..... ::

...•.•..... : •. ,.. .., ve que vai ,além de dois metros' de
. Maior produção ��!�:�u:�'m�:��:a�: ��:ili�. local

de borracha�:
. . . . . .. . .�. . . . .. " ..... � '.' . " .. ' ...

Co.unicação

. . . . ••• � ••• 0 •••••••• • •••

II

E
�ntida
CURTAS

<irar mais Atlfintida
LONGO

�om J1atural .' Alta sensibilidade

PRAZOA VISTA E A

,,' ,-r1plifícadores

Li'mitada
Telefone n. 1459

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COPA�{,� DO' MUNDO
Ê a seguinte a relação dos [o- reu; 1959 - Uruguai 8 x Boli

sos dísputados pelos 4 finalistas via O.
no certame Mundial de' futebol: i SUÉCIA" 1930 Não concon,
BRASIL - 1930 - Brasil 1 x!}�u; 1934 - Suécia 3; x Argen

Iugoslávia 2 e Brasil 4 x Bolívia I tina 2 e, Suécia O x Suíça 1; 1938
O; 1934 - Brasil 1 x Espanha - Suécia 8 x Cuba O e Suécia 1
3; 1938 - Brasil 6 x Potonía 5; x Hungria 5; 1950 - Suécia $ "

.1Brasil 1 x Tchecoslováquia 1, Chile 1, Suécia 3 x Itália' 2 �'

I Brasil 2 x Tcheco,slOváquia 1, Suécia 2' Paraguai 2.
Brasil 1 x Itália 2 e Brasil 4 x ESPANHA - 1930 Não con.,
Suécia 2. 1950 -'Brasil 4 x Mé. correu; 1934 ..._ Espanha 3 Bra>
xíco O, Brasil 2 x Suíça � e Bra- eíl 1, �panhà 1 x ,Itália 1 e

sil 2 x Iugoslávia O. Espanha O x Itália 1; 1938 -
URUGUAI - 1930 - Uruguai Não concorreu; 1950 - Espa,nha;

1 x Perú O, Uruguia 4 x Argentí, 5 Portugal 1, Espanha 2 x Por;..
na 2, sagrando se campeão mun, tugal 2, Espanha 3 Estados Uni�
díal: 1934 e 1938 - Não concor, dos 1, Espanha 2 Chile O e Espa...

nhá 1 x Inglaterra O •

6 O" ESTADO-Terça-fejra 11 de Julho de 1950
_---------------------------------------<:_� .�------------ ..-----. ---.!J'

'

A S D m i D· a I i d e.r a 'o V a' o B r a s i I
No Rio, ante-ontem, defrontaram-se pela Copa do Mõndo as equipes do
Brasil e da Suécia, vencendo o Brasil pela esmagadora coplagem de Jx1
Em São Paulo' empataram por dois tentos, Uruguai e Espauha

I)ireção d�/EDRO PAULO MACHADO
------------------------------------------�------

�!��o "�panh�na gq�d����!'Un !n,-I
tarde de domingo, no estádio da litnídos: .

F .C.D., ao encontro da quarta AVAi - Adolfinho, Guido e Dan,
'

O

codada, disputado: . entre Avaí e da; Minela, Boos e Jair; Bentevi RIO, 10 (V. A.) Impressio-
(.;lube Atlético Guarani, vencedores (Bolão); Nizeta, Bolão (Bentevi) ,

naníe a arrecadação do "match"

do Allético e Bocaiuva, respecti- Pião (Saul) e Saul (Tião). Brasilx Suécia: Cr$ 4.996.Ú37,00!!
vameníe. GUARANI - Isaias, Botelho e Ju- Mais de 200.000 pessoas assisti.
A impressão que colhemos sô, ca : Acioli, Frederico e Aníbal: ram ao espetacular "7 x i" que

llre {J cotejo em apreçc não foi das Vitor'; Toinho,
.

Moacir, Jaime e imnuaemos aos escandinavos.
.JJôas � De um Iado ,o Avai lutando íbío . :::::::':-:::�"'••";-;:'!:";:.'. ::::__..:�
-cora um ataque que deixa dúvidas Como preliminar defrontaram
�IOS prélios de envergadura, Dó se os quadros de aspirantes dos

"Outro, o entusiasta "onze." bugrí- mesmos clubes, cujo desfecho foi

:110, esrorçando.se
'

o máximo das movímerãadãssimo, terminando
suas energias para não ver a der- ernpatádô por 1 x .1, tentos de
..ota, Foram noventa minutos de Gunter e Bodinho ,

.arduo combate, quasi sempre diante'
"

da cidadela de Isaías, que, pas-: ,mm Buenos ilr�s'o�âu pOI' instantes 'de pânic'o, réve- [I, "

..
,

la.ndo bem darame�te a s�periO. Mundial 'de Basqueteridade l'O bando aZZUl'ra;-. Um
BUENOS AIRES, 8 (U. P.) _ O

elemento apenas teve atuação coa-
C 't; E' . tív I C

'

t I
.

t
.

.

t t t tom! e XeCLll\O (O ampeona o
Vlnc.en e no qUlu e o a acan e: . . . _.. '.

.

"'" I AI" t
.

h t
Mundial de Basquetebol apl'OVOU

",au • laS, o pon eIro can o o '.
"

tá Ih f
em prInCIpIO 'a data de 22 de ou-

<eS na. sua me or onua e vem . . .

,. b 1h d d
.

té trê d
tubro para InICIO do campeonato no

..ra a an o por OIS e a e res e " T"

1· N' t t b
estádio Luna Park. No lha anter-íor

seus' eompan ieicos. rze a ra a,
será realizado o desfile preliminarIhon como ponde, mas não rati-

f'ieou suas atuações anteriores. Ben, prestando o juramento quatorze
nações.levi quase nada fêz, tendo sem-

()l'e guardad-o distância do arco.
...' .

Tião foi fraco corno meia esquer,
da ruas, depois que passou para D'o resa extrem-a, melhorou um .pouco . .

flolão foi figura apagada, tendo,
nas (o s ta s,a.�m de perder 'diversos b'oas

oportunidades, prejudicado seus

Ncompanueíçes . O t II" .i o..médâo ervo S Ia Smo'avaianõ contínua obrílhando. Bo-
..

.

I r
os, Minela e principalmente Jair R"umafl·smo'lque foi o melhor em campo, con." _

venceram' plénainente. Do trio- A alimentação inconveniente, o exces·

50 de bebidas. resfriados. etc. obrigam
final, gostamos do trabillho de freqüentemente os rins lO um trabalho

'D d d G'd Ad If' I .iorçado. Os transtôrnos dos rins e do.

an a, sen o UI o e o ln 10 'aparelho urinário silo a causa da re.

J:]Jhos na !primeira fase e bons tenção do ácido úrico, freqüentes levan-
... �' tadas noturnas, dores nas pernas, ner·

,110 fina]. Na equipe do Guarani sa· "0sismo, tonteiras, tornozelos inohados,

I· :0 teIl F d· r�umntismo, olhos empapnçados, e, em
leIitaram-se DO 10, re erlCO, gemi, a impressão de vélbice preooce .

.vilar e Toinho, embora êste út Ajude seus rins a purificar seu sangue
pO[ meio' de Cystex, A primeira.dose Previsão do Tempo até as 14

'limo ,abusal)se do jogo individual. começa a trab"l)1ar-, �udando seus rins
horas do dia 11:

(sal'as 'T)ratic,ou- 'boas, d·"fesas., mas
a �lilninar o excesso de ácidos, fazendo

l' .
v a.sim �O!Il que se sinta como novo. Soh Tempo: Bom_foi traido no tent.o que redun· I·" uos.a garantiaCystex deve ser intei·

tamente satisfatório. Peç.aCystex em Temperatura: Noite fria - Esta-
,dou no triunf'O do adversário. qw,lquer farmácia boje mesmo. Nossa

garantia é sua maior proteção. ve I de dia.
Acipli, com ·0 avanço profundo ,..,.. t Ventos: do Quadrante Sul mo·
de Saul, jogou <l!:lasi sempre r.e� .�3S ex no tratamento de:

d�rad,os.
cuado; !POUCO podenlio' ·faz'er. OS C.STI1:ES, PIELlTES E URICEMIA 'r t t d h

.

.
_ el_npera uras ex remas e oJe:

i!lemais regularoo. -- -

�_._- Máxima' 148 - Minima 116
A vitória sorriu. ao Avaí pelo

. , ' ,

esco:c de 2 tentos. a 1. O tr.iun�o DR. I. LOB4TO FILHO '

foi Justo 'e me.recldo. o· p�lmel-' T ·1 ra as retidirO tento, surgIU aos 6
_

lllinutos Doenças do aparêlho respiratório
e eg m

_

os
de jogo, por inltermMio de Vi.

.

,

tor que -chutando' um escantelo, TUBERCULOSE
viu a pelota entrar nas redes
,oom rara felicidade, sob os olha-
res espantados da assistência.
Aos 40 minutos, I'alha Juca e

l;l:lUl empl.-\La, tend<;> dianbe de si

apena:i li u;,:([ueiro cOluFarlo.
h,l�,l ':'�le,den o' triunfo ao cam·
peão de 49 sl1;rgi)l nos últimos
Ir:-tantcE tia porfia. Ti5.o execu

'la uma "alta de longa di'stancia
'e a pelot.a, passa pelas pernas de

Isail1s, f(flnhando as l'edes-:-
No IIpito funcioPJ)u o novato

'Atili AI',J:c, c;crr., atuaeão fê" '�1';�: ..

__.

A reoda, domingo,
DO Maracanã

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

o Folclore em Sta� Catarina
RIO, 10 (V. À.) - "Letras e Artes", ° conhecido suplemento Iite

rúrio de "A IManhã", publicou, ontem o seguinte:
"Acaba de sair, sob a lucida direção de Oswaldo R. Cabral, ()

quarto numero do Boletim Trimestral da Sub.Comissã., Ca�arineWli2
de Folclore, _ que se edita em Florianópolis. R-evista excelente,
(�l;eia de mater-ial Informativo, ensaios e éomentários sobre '0 folr

clore, apresenta' colaborações do Othon D'Eça, Walter F. Piazza;
't\"alter Spalding, Euclides José Felipe, Lucas Boiteux, Placído Go_

.nes, Oswaldo Cabral, Ildefonso Juvenal, Zedal:;- P. da Silveira, FIo·

I ival Seraine e outros. Deve-se a redação do Boletim a Oswaldo R.

Cabral.
Entre as informações que divulga essa revista, destaca.se uma

carta do prof. Francisco Carreiro da Costa, membro do Ihstituto
Cultural de Ponta Delgada, São Miguel,' -O arquipélago açoreano, e

dirigida ao' sr. Walter Piazza, Nessa carta são objeto de considera;
ciies as relações que ligam o folclore açór ico ao catarinense, .delermL.
nado pela corrente imigratória que, vindo dos Açores, se fixou em.

Santa Catarina".

.......� .

"

. , �5'J. COP'" .

PofO"" _
ca

, • J.lMAO
.. ABACAXI

lO I.ARANJA
• MORANGO

.. FRAMBOESA
((Ir/tio (Im tienve/fJpeS
tlé51r�/DJ tlllerenfesc!it,f41J1J
REEMBOLSO POSTAL
PARA TODO PAU
Produtos SUC�fRUTI

CAIXA POSTAL 1001J
CURIT:BJ - PA,'UIN/J,'

��-';'-����
Extrato de Frutàs Vitamina ç
,Hidratos de Carbono etc.

. -,
' ' .

SERVIÇO DE METE0·
ROLOGIA

C-lixas PIlRIl aGUA
de. cimento-amianto

D8 100 a 1000 litros,
água fria

LEVES

INOXIDAVEIS

�IGleHI'AS

DURABILIDADE ILIMITADA

A,cham'se retidos, nos Corr·eios
e Telégrafos, telegramas p,ara:

Cirurgia do Torax P·etu Guerra, Joãü Regis, :Luiz
Formado pela Faculdade Nacio- Alvim, Helmuth Bohne, Claudio

nal de J1f2edi.cina. Tisíologista e Wertochavesk, ViI:ginia Ferreira,

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu Edilh rua D. Jaime Camara, fl.eins

Ramos. Curso de especialização Helmann, João Castro, Tomaz V_i�

pelo S. N. T. Ex-interno e Ex- eira, Ilma Kaminski, Frontino

assistente de Cirurgia. do Prof. Wendhausen, Silvestre Gonçalves, ti, '��f�tP.�: L��,·�,;��f��íi."r({;�Ugo Pinhei7·o Guimarães. (Rio). ,Antonio Borge�, Saul João Claudi- �lr",",1Ii VU� -�� "...A� �',.

Cons.: Felipe Schmidt, �8 no, Gabriel Conselheiro Mafra, 4' R� ,*.,-:

Consultas, ldiariamente, Marta Euzebio, Pedro Scherer, "'. . ('''�r;;; .. ,;
das 15 às 18 horas. - Frontino S. Wendhausen, João

dejR J
-

P' t 9 ,�, D,,,�I.
R R D I M I

.

dO]" n' K
,,""

A t· ua oao ln o n., - rl{�. ,-"
,es.: ua urva e qUIa es, lvelra, '-I·em ruger, n -nillO '

28 --- Chácara do Espanha �edro Souza, Antonio )\foreira, Ni_ Distribuid.ore3: C�r:;. ,

. . •• •• •••••• •••• •••• • •.••• I ha Soares eNarbal Fernandes. . CaIxa POst111 TIS. 1 tf'

FLORIAN(lprJLIS,

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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f O ESTADO-Terça-feira, 11 de Juiho de 1950 7
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J

RADIOT·ER.�PIA
RAIOS X

DR. ANTêNIO MODESTO
Ateade, diàriameate. ao Ro.'" 4. Carl...

)
i

•

I

.....-.J/L'(&T�-.-...:"'J,1'...,..,..-&.,...._
...,_"ft&'!••&-..-.....,....-......'P..,..

-

.... ......., ..................,..,..;........

Dr. Lin" Neves
......r d. MakrDidatie e .UI•• 4.

Dó.pitat de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTes

if)""'_Ôltico, controle •.-e tratamento

�zado da gravidês. Di.tar
:*'01 da ·adolescência e da menopau
... Pertubações menstruaís, h�",·
.iIIUI.ÇlJea e tumore.. do aparelho ,enl·
i"" feminino.
lDJieraçõee do ntere, onrios, irem.
,... apendice, hérnW, varinl, etc.

Orurgi. pl!stica do perineo (rn
:.evu)
'tsSISTENCIA AO PARTO E OPE-

RAÇõES OBSTltTRICAS
'lk»enÇH glaIÍdulares, tiroide, od·
.no.. hipopise, etc.)
,�turbiol nervosoa - Esterilldad.
.. - Regimes.
�1;Jlt6rio R. Joio Pinto, , - 'hL
;fMl
·Re.M. fi. 7 de Setembro - Edit.

.� � Som:. - TeL 841l.

Dr. Newton d'Avila
On'rcia geral - Doenças de Sell'"

ns - Proetologia
ETttricidacle Médica

1JoDlliltóriO: Rua Vitor Meirelea n.

• - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e 1 lar·
.. das 15 horas em diante
Residência: Rua Vida! Ramoa II..

• - Telefone 1.422;

Dr. Guerreiro de Fonseca
Especialista .

.'dleo - Efetivo do Hos,ital ••
Caridade

, OUVIDOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operacões
Residência: Felipe Séhmídt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no Hosvital
A tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2. /'
Horário: nas 14 ás 17 horas..

Dr. Milton Simone Pereira
Clinica Cirurgica

MolNtiaa tle Senhora.

CIRURGIA GERAL
aGi Serviços dOI Professores Bene.
lIelo Montenegro e PiralJibe No

gueira (São Paulo)
(louultas: Das 14 ta i7 horu
Ilu Fernando Machado, .10

I Dr. M. S. Cavalcanti
CUalca aclaainllleate de ........

Raa Saldaúa Karl.... 'II
Telef_ II. 7"

•

Dr. Polydoro E. S. Thiago
IIHleo e ,ar&eú.

h Ko.pita) de Cari.tJade «M PIo
r!aDópou.. AssisteDte da

Maternidade
.oenÇH dos' órgãos íntemoa, .. "
eialmente do coração e vasol

J6elJÇ8a da tiroide -e demol .....
dulas Inferna.

-

Unlca e cirurgia de lenhor., -

Partos
'1SIOTERAPIA - ELECTROCAR·,
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
tORARIO DE CONSULTAS: -

DIAriamente das 15 às 19 ho
ruo

BASE AEREA
'Comp8recim.8oto

de civ'i-s
Estão chamados a compare

cer á Base Aérea de Florian()oo
polis, para tratar de assunto
de seu interêsse,· os cidadãos
abaixo: WalIDor Gome.s Soares•
Osvaldo João Silveira, Wilsoni
da Silva, Newton rnnocencto
chaves de Souza, Luiz Manoel
Cardoso; :todos da clas_;c de

SEDE Soe.A.' 1932· Claudio Gomes Jardim e
POIflTO ALEGRE Jordeüno Vicent�. ambos da

RUA VOL(JN ,·ÁRIOS. DA PÂTRIA N,· 68 • I.à ANDAR I clas,se de 1933. j
CAIXA POSTAL. lisa ·TEL�FONE6840 .TELEGRAMAS: .PROTECTORA>

" FERIDAS, REUMATISMO E
. .

I
PlIACAS SIFILITICAS

4geDCI�ua8�.t�! R�!�,. '2tas.�atarlDa lJ!�� .!tN!,!!!!!
Caixa Posfal, 69 - Tel "Pt'otectora" - FLORIANOPOLIS d� .ma.

_

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSsI
e

DR. ANTÓNIO nrn MUSSI

Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Parto•

Serviço compíeto e especialisado das DOENÇAS DE

SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra- -

lamento.
COLPOSCOPIA - BISl'ERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles 8. 1.
'. Fone manual 1.70'

RESID2NCIA:
&nnJda Trompowst1 n

Fone manual 78.

JOt'. Roldão Consoni
CIRURGIA GRRAI. - AI,TA CI·
2URGA - lI0f0I,aSTIAS D. ,.

NHORAS - PARTOS
Ironuclo pela PacaJdad. de .....
_ ta Ullinnldade de SIe P••l.,
imde foi .Blistente por ..irio. Uloe ele
8enfço Cir6rg;c9 do Prof. AlI,I.

Carrllii !f_
Clrurai_ do est6mall'o • 'liai el�·
ru, inte.tinos· ddpdo • � 1IiiI·
de, riu., próstata, bexi,., utero,

.

....rio. e tromp... V.ricocele, JIMN.
eele, nriza e henIa••

Coutltllt.. : p,.. J ii 5 bora... ru
J'dlli'e Schmldt. :n (altOl da cua

p.mlO). Telef. 1.591
.uld�ucla: Ru. :':_a ]u..... 17'1

Telef. :M. 764

Dr. A. Sanlae'.
(Pormado pela Paculdade Na.:!to
Dal de lIedicina da. iJml'ersldade

.do Brutl)
IItdico �r concurso da .A.sllÍst6n·
ela • Ps!copatllll do Dfatrito

Pederal. .

b·lnterno de HospItal Psfqu,,"
trlco e . Manicômio JudiciArio

da Çaplta1 Pederal
h-Interno da Santa Olllla de 111·
nr1córdia do Rio de Janeiro

- OumOA IIlmIOA - DOIINO.us
NERV06AS

.

OoDBUlUb1o: ".Zd.tffc10 Am'Ua
.eto - 8ala' I.

8esfd6néia :
Avenida Rio Branco, 144

DIIII' la UI II bora
Telefone:

Oonsultórlo - 1.168.
Resid�nela - 1.101.

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

Consultório: Rua Trajano, nO I, 10 andar - Edificio
do Montepio.

Horário: Das I} âs 12 hôras - Dr. MUSIiI.
Das 15 ás 18 horas - Ora. Mussi.

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

...... " ...

CÕMPANlifÃT&-"ÃLíANçA"'lil§�il:mrr,;'"&"'��
FlIDdada em 1878 .; Séde: BAHIA

INC.NDlOS E TRANSPOR'l'ES
.

'" Cifraa do Balaaco d.' 1144
CAPITAL E RESERVAS Crt
Responaabildadel •..... • . .. •• • • . . • • . Cr'
Receita ,............ . • • • Crt
Ativo ......•. . : •..•..•.. Cr'
Sinistros pagol nOI últimos 10 ..noa .... Ct�
Responsabilidadea •..• .•••.•..• Crt

Díretores:
Dr. Pampbllo d'Utra Freire 'e Canalll." Dr. J.l'ranel.eo d. 86,
Anisio Mat!llMrra, Dr. Joaquim Barreto de ArdJo e Jos' Abre•.

80.900. fHHI,So
1.978.401;.755,97

87.053,245,30
142.176.603.80
98.687.8UI,so

78.7S6.40UOft,2o·

o;. Márío Wendh,usen
"*bIa _Mlea de adulto. • ert.....
OoDaultór1o .:... Rua Joio PInto. 1.

. Tdef. M. 16'
�tadu4i.6""Reardbcla: Irell,. s.u.w " II.

11'..... lU

1f'tJ"&-_-,.-...�..,._-_- -�-_- --..-_-_ -_-_-_._- -_-_-.-
- -.-_-..

-

_...- p- ,

-,

Agora, Sim!

Ot. Paulo Fonte.
CJteico • �or

c.u..lt6rio: Rua Vitor lIel� n.
Te1efoae: 1.405

•
.

c-.rqlU ... 10 .. II .... lf II
lIn. :aa!4&cIa: 2.. B�
'I'. - TeIefou< t.1I1I '

-o Sa�i.

t,

•

Pedidos comRepresentante
Para Santa Catarina

. DORIVAL S. LINO
Edificio IPASE - 2. andar

Caixa Postal 260
Florianópolis - S. Catarina

NEGOCIO. URGENTE
Vende-se um Nash, modêío

49, com 9.500 kilometros, com..

pletamente. equipado, por ..•)
crs 90.000,00.
Tratar com.Delambert, prin..

cipio da reta dos Barreiros.

Transportes regulares d. carga

SÃO FRANCISCO Da SUL para NOVA f011
Infol'magõ•• co'mo. AGent.. .

'

_

Flori.n6polil - C.rlol Hoepcke,S/A -01- Teletone 1.2U ( Eod. tele,.
_ .

São Fraocilco do Sul-Carlo9 Hoepcke S/A -CI - Telelo.Qe 5 MOO� t \JACK

, '.

"VIRGEM 'ESPECIALIDADE"
CfA,WETZEL IND USTRI lL�JO[� V [LL � (M:Jr!l

TORAN' A ROUPA 8RANQU{S�fMA
._
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,
í

Generai Alencar Araripe Expressivos cumprimentos ao candidato Udo Deeke
Encontra se nesta capital desde ontem à tarde o sr. general : - .. , .

Iri t ,_
,1 '\l- \' 'I'. t C d I I 5a R

.-

Mil it Ao sr dr Udo Deeke candidato xirnas eleições. Receba, }lOIS, mi, venho, respcitosamcnt c, upo ecarTrislão ue ii enC,aI' Ararrpe I 1.1S T·e oman an e (a egl30 1V 11 ar, .,

'. , '." " ,

"·.1 I' Iar .

.

"'( l' - do Pnrtid �ocial Democrátíco a nha
í

nteira solirlar ied ade e graude a v. s. minha i l irnitar a so II ar 11>-�Ille YC111 ao nosso Estado em Vl�I a (e mspeçao, '

o. ,
. -

'I' Ed d Y -b dade, Olga Voigt Lima,Da sua comitiva f'azem parte os S1'S. coronel l-Jugo Panasco Alvim, governança do. E.stado nas elelç,oe.s a II aço. uar o xer er,
�-

j f dA' E' mi Pouso Redondo - Proressorado-:-chefc do Estado Maior e major Alcides Amaral Barcelos. de ou I uhr o vme ouro, Oram 11'1- rroze n-a - 'nvlamos ao e .. 1_
,

gidos oS seguintes telegramas: ncnte amigo sinceras felicitações deste distrito hipoteca solidarteda-.,S. Excia. esteve, ontem, em visita ao governador Aderhal R. da
de a,o eminente catarinense 1)01' suad I

.

f
'

I I Rio -;- Tenho a honra de apre- pelo lanç.amento de seu nome paraSHva em Palácio, onde foi hospedado e on e he fOI o erecn o uc o
,

candidatura, Sofia Navarro, EmiliaOhef'e do Executivo do Estado um jantar íntimo, ontem mesmo às 20 sentar ao ilustre
. correligionário candidato a governador do Estado

A •

as minhas congratulações pela sua hipotecando nossa irrestr-ita solida, Martina, Enedina Santos, Antônia

escolha para candidato do nosso rierlade. Abraços. Leandro Longo, Madel, Zulmira Kuablauch, \Vally
Par Lido ao elevado posto de Gover, Augusto F.� Lonzl, João Floriani, Knablauch, Augusto Lima, Iolanda

nadar de Santa Catarina, com que Modestí.no Campestrini, Afonso Simescoski, Evandina Xavier, Ma-

o distinguiram os dignos conven Bayer, Ricardo Bayer, Ricardo B. ria Bini, Lídia Barcelos, Erondina
Barcelos, Maria Pereira, Érica Lockcionaís pessedistas, expressões le, Filho, Leopoldo Klug, João Floria.

,

d e 'Maria Souza.gitimas do valor politico do povo ni Segundo, Eduardo An reata,
catar-inense, Saudações cordiais - Fernandes R01la, Tiberio Longo, Fpolis - Motivo escolha sua can";
Cristiano Machado. João Longo.r'Felix Longo e Angelo d1datura para honroso cargo gover-

RI·O. Estou nador apresenta felicitações SO':'"
. 1"polis - Sigo hoje Murara.
as ordens do nosso Partido para Ibirama - Felicito ilustre cor.,

FRENSEN
voltar logo me chamem. afim de rcligionário pela indicação de seu CO�l�����:r:-v:�:l��ci: ��;:s�:ç:e!�"trabalhar pela nossa vitória que nome como candidato a govema., .

brns dêste diretório e demais cor-levará o amig., à. governança do dor '10 Estado 'fTI' tal' Mendes 'L • ". . •

rellgionários r-eceberam com vivo-
. nosso Estado. Meus respeitos à sra. '.Gri<Ciuma - Cumpre.me ,at))'·e. f

•
.

contentamento a noticia do su ra-' ,

reatar e UIll cordial abraço do amigo
I
sentar. a vossência minhas sínce,

gio unânime de seu nome par .. cano.Pranclsco Gallotti.
.

ras felicitações pela escolha OP01'_ didato ao govõrno elo Estado com»

ralaçõe,S,' ,Sfí.o Paulo -. Cumprimentos o tuna de seu digno nome corno
o 'qfiàl iremos às urnas vitor-iosa-felicitações ·.muito cordiais - Ar- cnndídato : à sucessão governa. 'mente. Cordiais saudações. Boaven-'-SANTIA,GO DO GHILÉ, t!� tUI' Costa Filho. mental este Estado, hipotecando tum. Nunes Varela.(U.P.) - "La Nacion" diz

, Rio - ll\'linhas felicitações pela inteir-a solidariedade e me colo. :jão Paulo _

-

Congratulo-me-sabido extra...o!lt1Jr>liaf.mente "q'ue I ('1" ') escolha (e seu nome para gnver- canelo disposição' vossência meus querido amigo pela escolha .setzs-serão reatadas ,as' relações díplo: nador do nosso Estado. Abraços. - humildes préstimos. Saudações - honrado e digno nome para gover- ..máticas entre o Chile' e a Vene- Julio Renaux • Paulo Peregrino Ferreira. nador da nossa terra, mando-Ihe-:zuela, interrompidas há algum ,são Joaquim - Felicito pela I .TOINVILE - Regressando ao Rio daqui' onde ,.estou em
.

tratamento-tempo. mais acertada
.

escolha seu digno. tenho a sàtisf'ação de expressá r ao I médico meu grande abraço de feli:;�-D referido jornal expressa que nome para candidato ao governo do ilustre amigo meu contentamento citações bem assim a segurança dar.o 'Ptlissivel pri,m�iro< conlacto SiB Estado. Contando com a certêza do' pela iudicação..

de seu honrado no' minha sempre amizade e Irredutí.;verificará em Washington, de- vitória do noss., Partido, respeito, me para GoveI'llador do estado hi- vel aprêço. Alfreoo Campos.pois do qUe as chancelarias de Soas sandaç'ões. - Sargento Marques poteca.ndoJb� minha irrestrita SO. Rio, _ Pela feliz e inciiscutiy·c,FCarac�s e Santiago expediriam São Paulo - Com votos de outrll Jidariedad.e. 'Cordiais sau)_iações. Ra- escolha do nossO Pal'tido ]13l'[Ij go.uma declaração e, a seguir, 110. vitória em outu'bro próx.Í,fl0' mos, Alvim. vel'llánça do Estado do nome do.llleariam os respectivos elÍlbaixa- Abracos BObi,ni.
.

Barão de Vassoums, IUO - Quei' prezado amigo regozijo-me abra-.dores. Dionisio Cerqueira - Por motL ra o elistinto correligionário aceitar çanelo e felicitando. Laércio Leal�-
vo da escolha de v, s. como candi' minha's felicitações pela feliz escoo Rio _ ,Queira ilustre conterrâneo"
dato ao governo do Estado, apre_ lha de seu nome para dirigir os aceitar abraços ele solidariedade'"
sentamos sinceramente nossa ines' de.stinos de Santa Catarina no pró- pelo lancamento de sua candicJatura;,.--'
trila solidariedade. ,Respeitosas ximo periodo. Cordiais abraços. Er� justa c meritória. Augusto Cesae-

O compl�mento alimen- saudações. José Silva, Silvio An nani Cotrip. Guimarães. _

tal' por excelencia. Ex- dracle, Lauro Padilha e Felicissimo Fpolis. - Congratulando.me com Blumenau - Um cordial abraç{}c"
trato de frutas,vitamina C Lara. esplêndida escolha meu Partido do de cumprimento pela sua inoicação.·Regist.a a data de hoje o aniver. Hidratos' de carbono. São JOllquim - Apresento a VOS_ candidato ao govêrno do Estado, como candidato a governador•..sário na;L�Iicio da exma. Professora sênc1a sinceras felicitacões acerta, quero hipote,rar a v. s. minha soli- Arão Rehelo.

Antonieta' de Barros, donceituada da escolha seu nome para fuLuro dariedade mais irrestrita. Cordiais Rio' _ Enviamos distinto amigo.educadora catarinense, que nos

B
.

-

B
; -governador do EsLaodo. Saudf!çõe,s, saudações. Hellato Ramos da Sirva. abraços de solidariedatle por SU$"

circulos intelectuais e poliLicos dIJ omeoagem ao ra... Bibiano Lima. Fpolis. - Congartulando·me com' candidatura. Viuva AItámiro Guj�._
nossa terra, se destaca por acen�

II
.

11 .Pouso Redondo - Corpo docen_ a brilhante escoJlla do PSD para marães e filhos .

. tuado prestigio, S na [ranoa te das Escolas Reunidas Professo' candidato ao govêrno do estado, (Continua na edição de amanhã»'
Educad'ora Dor vocacão e

dODal
ra Otilia Noceti hipotecam solida-

de opulenta ClJltura, a Professora PARIS, 10 (V.A.) - Na pres.en- riedatle a vossa candidat.ura para
Antonieta de Bar.ros tanto na c.a,. ça do embaixador Sousa Dantas, governa,dor do Estado. Demétrio
tedra de mestra como Ha direcão do, Cônsul do Brasil, ministro La- Raizer, Wilma Campos, Terezinh:J.do Inslituto de Educação e Giná' biano Salgado dos Siantos, e ue Únorim Andrade c Floriá MatJilas.
si,o "Dias Velho",' c, ainda, na As- lll\meJtoslas' 'altas personalida,des Concórdia - Congratulo_me com) ,

semibléia Legislativa, como depu br,aslleiras, o "Club du Fau_ a homologação da candidatura do
tada, tem servido supel'iormente a bourg" prestou Ullla homenagE:'D1 eminente caiarinense, formulando
Santa Catarina. ao Brasil. votos vitória em prol'da grandeza
'Na imprensa, sob o pseudônimo

,_
Durante a cerimônia o pr�sL da nossa tel'�ra. SaudaKiõlCs JuLio

de Maria da Ilha, a ilustrada c·on_ d'ente do clube, sr. Leo Poldes, Neves.
ten'anea honrou sobremodo as co. leu passagens consagrscl.tls ao ·Chapecó - Minhas efuS:iyas feli_
lllnas dos jurnais UorianopolHa. Rio, de Janeiro; escritas pelos s1's. eitações pela br,ilhante escolha do

nos, londe primorosos tmabalhos 8(anciu, antigo ministro da Jus_ nosso prezado correligionário e

evidenciai'am seu espirita de elite, lica da Rumania; Hugo Ba�g<li?o_1 conterrâneo para futuro g'ov�rna_Justissimas, .pois, as homenagem latal, escritor uruguaio; LAaLUIIO I dor do nosso Estado. ;RespeItosas
que lhe serão prestadas hoje pela Mendes e pelo própri.o sr, . Leo saudações, Domingos Giorno,
auspiciosa efeméride. \ Poldes. Uruguai, S.C. - Congratulamo_

O "O Estado" se ass,oeia a ·essas nos pela merecida escolha de
homenagens, evidenciando-Ih;e, da' vossa pessoa ·para candidato a()

qui, Os melhores voLos de felici. TINTAS PARA IMPRESSÃO ,o�êrn6 do Estado por nosso Par_
dades. C O -t TOM A R tido. Aproveitamos o ensejo parlJ
--------------------------,-------:1. hi,potecar nossa irrestrita so·lida.

Aumentada o ano lell·vo na' Esesla riedade. Respeitosamente,. "'alde-

U mar Seling, Guerino Montícelli,
João Lourenço, Joaquim Bitten_

de' Ap'rendl·zes Marl·nhel·ros court Telles.
N Pari o Alegre - Por motivo sua

RIO, 10 (V. A.) - O direLor-geral do Ensino Naval em circular justa e merecida escolha ao alto

dirig'ida ao:s ,comandantes Id:âs Escolas (Ije Alprendizes· Marinheiros, posto de governador de nosso Es.
,

� O
'
tado quei!\lIJ a'ceitar meu abraço.1eterminou que os anos letivos sejam aumentados para J meses, a

.

S d
-

H'lde felicitações. au açoes. 1 a,
partir de 1951.

-

cio Bleyer.

Blumenau.

horas.
O sr. general Alencar Araripe viajará, hoje, à farde, para Itajai e

._------._--_._"

F-lORIAKOPOLlS -I! de lulho de 1950

Desse a·110 em diante, O inicio e .término dos cursos serão os seguin ..

tes; Escola da Bahia: de 2 d·e j,aneiro a 31 de outubro; Escola do Ceará:
ue 1 de fevereiro a 30 de novembro; Esc.ola de Santa Catarina: d,e 1

de 'março a 31 de dezembr;o; Escola de Pernambuco: de l' de abril

a 31 de janeiro.

Pro I. ANTONIBTA
DE BARHOS

Vão

Suc-Frufi

Capinzal - Envi-o vossência
minhas felicitações em �virtude de
nosso Partido escolher o nome do
ilustre llaLarinense para candida_
to ao govêl'l1o do Estado nas pró_

conRA CISPI,
QUEDA lOS CA·

BELOS f DEMAIS
1

AfECCOES DO

COURO CABELUDO.
TÓN1(O CAi>Jt,All

PPI(ExÚ-lt�qÀ

Miguel Daux, Herminio Danx,. José Daux, &. Aderbal Ra-' \

1110S da Silva, dr. \Vilmar Dias, di" RuJJens de A. Ramos, EdiOl
TonolJi, Haroldo Vilela, Batista Pereira, dr. Leoberto Leal,..
Zenon l3_onassis, Celso Hamos, Antonio de� Pad,Uta .Hel'eira, dr�

José Boabaid, dr. Celso Ramos Filhor,Cesar Gomes, dr. Ar_ .

mando Simone Pereira, dr. Hamilton Hildebrand, dr. Rubens.
p, Ramo,s, dr. Nerêu Ramos Filho, dr. Mário W,elldhausen e-

um Ex_aluno, com 20,00," Nelson Nunes, Abilio Mafr.a, dr....

Nunes Varella, João Eduardo Sou7;a Varella, dr. Biase 1"a"

Taco, dr. João José de Souza Cabral, dr. Antônio Dib joIussi�-.
......

dr. Pinto Arruela, dr. Ruy Feuel'�chuetLe, dr. João Ribas Ra-

mos, Gel. Guida BoU; Ex_alunos do, 14° B. C. Cr$ 45,00, Ro�._
meu S. Neves e Cap. Mauricio Spalding {10,QO).

Esses foram os primeiros ex,a.lu..llos- que. nos troux�ranll \.

suas contribuicões aos pobres do Pc. memente.:.

Como os restantes estivessem esquecidoso ou deslumbl'ados,
fizemos s·egundo aviso. E lá vieram mais� ·os' .seguintes: dr� ..

Abelal'dõ Gomes, dr. Vitor Lima, dr. Cla,l'llo GalletU, Nelson.
Abreu, Prof. Barreiros. Filho, academico Carlos Bastos Go_.

. mes, 10,00 'dr. AfonsD Veiga, (20;00) Alexandre Evangelis_.
"t1t" Prof.' Flávio Ferrari (20,00) tlharles Moritz e Prof Giova-'

ni F,araco.
,.

Pela Gazeta houve também algumas adesões. Maas, na:

verdade, o movimento está fraco! Tres
.. q�l::t.rtos dos contri�.

i1mintes ainda não Be explicaram .. Porqu'e?'
'

Pedimos e rogamos que os faHantes metam os 'cinco pi_
i,as dentr·o de um' env€lope e mandem aqui para a red·ação.,·,

ofertante. J<':: que, nesta 'semana, encerrare-
.

com o nome do

mos a coleta.

O último ato será a publicação dos nomes dos faltanteS!
'

Não é ameaça! É apen-as um aDertãozinho na lell1'bran�.,
ca! E os meios estúQ justificados :Delo fim.

GlJILHERiJIE TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


