
A' direção do PSD,· nesta Capital, contiluain
e dee eloquentes demonstrações de aplausos
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Ano XXXVI I 10.89S

o novo Secretário ,da Viação,
Obras Públicas e Agricultura

I
o sr. governador Aderhal R.

da. Silva acaba de-nomear pa,
ra o cargo de Secretário . da

Ramos Xeto o caráter íntegro, \

? nome ,ele tradição, a quem as;
sentam as responsabttídades
da pasta que lhe é entregue.
A rromeação do sr. Vidal Ra;

mos Neto 11a1'3 a 'pasta da Via

Cão, Obras Publicas e Agricul
tura correspondeu, aliás, a

expectativa elos quo espera;
vam ver.Jhe premiada o inex
cedível devobament., ao ínte
rêsse publico e á inatacável
condu ta funcional.
"O Estado", cumprirnentan.,

do o novo _ títutar, envia-lhe
sinceros votos de felicidades
.no desempenho do cargo que
tão acertadamente lhe foi con;
í'iado.

o IU.I8 ANTIGO uuaro DE SANTA CATARINA
.

....'rI.Urlo • D. Gere.tel SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS D� ARRUDA BAl108

Viação, Obras Publicas e Agri
cultura o nosso distinto e pre,

. zado coestaeluano sr. Vídal
Rarnos Neto.
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Voando a mais de
1000 qUilômetros
horários
LONDRES, 11 (B.N.S.) - o caça
secreto lnitânico d<: propulsão a

jato "Rawker_1081", sobrevoou o
I

Aeroporto de Londres � 22 de jn
nho p.f., com urna velocidade de

'mais de 1.040 quilômetros horá,
rdos,
Em seu vôo. sobre o Aeroporto

de Loudees, o caça 'fez uma ascen

são vertical de 2.400 metros, reali,
sou "árias evoluções e YÔOU a 60
metros de altura sobre a pista
pi-íncípal, causando admiração a

todos os espectadores. O 110"0

avião Lem -as asas projetadas para
trás e a cauda plana.
.sua envergadura- é de nove me

tros e seu comprimento, de onze

melros.

A cODcessáo· d,8
salário-féPínilia

, ---{)---

RIO, 11 (V. A,) - O presidente
da Rcpublica assinou ato saneio
nando a lei que estende a couces

.são de salárlo.familla aos respon
saveis -por dependente de servidor

púhlico, civil ou militar, falecido
antes da lei 488, de 15 de Novem
bro ue 1948.

Um B:-25 da fab
. .

caiu DO .mar
RIO, 10 (V. A,) � Telegrama de

Natal informa que quando sobre
'Voava a, prata de Muriu o avião da
FAB B-25, pilotado pelo aspira'.:'_
te Vasconcelos e pelo sargento
Teodono, caiu no mar. Os tripulan
tes, (.ue s�iram iITesos, consegui.
ram deixar o aparelho e alcancar
a praia com auxilio de h'alsas �;ai
va-vídas. Admite_se que. o acidente
foi provoéado pelo toque das asas
na agua quando o aparelho pass'l-\
va qmlse rente à snperfici,e do oce_
ano. /

Querem lotar contra
o comunismo
FRANCKFORT, 11 (U. P.) --

Funcionados das potências oC1<ien
tais revelam hoje: "Muitos mllh:J,
re.s de alemães estão dispostos fi

envergar. uniformes dos exercitos
�a França ou dos EE, UU. para
i)omlJater os comunistas em quaI�
.t}uer parte do mundo.

Udo Deeke, O candidato da
coletividade

-

catarinense
o engenheiro Udo Deeke não é o candidato duma

classe ou duma grei; é o candidato do povo catarinense.
Apresentado ao sufrágio do nobre eleitorado de Santa
Catarina para o cargo de Governador em' sucessão ao,
sr, AderbaI R da Silva, o engenheiro Udo Deeke pou
de falar aos seus coestaduanos com inteira esponta
neidade, sentindo-se à vontade para declarar, como o
fez perante a grande Convenção, do P. S. D. que o es- .

colheu, a sua condicão de 'homem do trabalho, votado"

à ação profissional, 'sem que, entretanto, se esquivasse
ao imperativo de atender, na hora presente, ao apêlo
dos seus correligionários e amigos.

. .

Não sendo, pois, o candidato de uma classe, nem
cedendo às praxes gastas da enunciação duma plata
forma de govêrno, - antes nada prometendo senão
servir, com lealdade, os ínterêsses coletivos - o ilus
tre coestaduano sôbre cuja pessôa o P. S. D. fez con

vergir a confiança justificada de todos os Catarínen
ses é verdadeiramente o homem do povo, o administra
dor infatigável, a cuja atuação 'Pública o nossos Esta
do deve já enorme série de realizações, - não sómen
te as de sua iniciativa, que são muitas, mas também
as levadas a cabo com o concurso do seu esfôrco e dos
seus conhecimentos técnicos:

'

Não poderia, assim, deixar de ser Udo Deeke um
candidato em quem o Partido Social Democrático de
posita, integral certeza de vitória da bôa e legítima éau
sa de Santa Catarina. Tendo estado à frente da admi
nistração estadual em período bem assinalado da
nossa história político-administrativa, o engenheiro
Udo Deeke, sem alardes e sem outras pretensões que
as de ir ao encontro das aspirações do povo e das con

veni�?cias. do Estado, �ez �m govêrno digno daquele'
que, ãnteríormente, o tivera como auxiliar, na direçãode �mportante departamento público, - o govêrnoNereu Ramos.

Eis porque, sôbre tôdas as. suas credenciais de ca
pacidade de trabalho, de tirocínio administrativo, de
competên<:ia técnica e de inatacável probidade, o hon
r�do candidato do P. S' D. ao cargo de Governador é
ainda recomendado ao concíents eleitorado de Santa
Catarina pelo eminente coestaduano sr- Nerêu Ramos
preclaro Vice-Pre�idente da República, que teve pa�lavras de exaltação das virtudes nunca.desmentidas e
sim conjugadas no caráter do sr. Udo Deeke. Da ab
sorve.n�e dedícação do ilustre engenheiro ao serviço da
coletIv�dade; de sua orientação profissional segura e

p�odutIva; de �ua absoluta correção, - de tudo isso
pode o sr. Nereu RaJ:?l0s dar testemunho pessoal, co

mo, o poderem?s. confIrm�u �odos n:ós q�e �he acompa
n.hamos, �s atIVIdades publlcas. 'Os propnos adversá
nos pohtIcos do sr. Udo Deeke lhe não recusam o lou
vor franco, sem restrições, proclamando-lhe a lisura
nos atos e a superioridade da conduta política.

Acertou, portanto, o Partido Social Democrático
.
indicando-o ao voto dos Catarinenses no pleito de :3
de outubro vindouro. O sr. Udo Deeke homem fami
liari�ado com os problemas colétivós, integrado nas ne
ceSSIdades comuns do povo, capacitado para as grandes tarefas de um continuador efíciente da gestão do
sr. Aderbal R: da Silv�, é o candidato que está mere
cendo

.

as !llals es�ontaneas manifestações de apóio ede SolIdal'le�a�e. E o candidato em ,tôl'no de ClljO no
me cerram fIleIras todos quantos seus correlio'ionários
ou seus admiradores, desejam",' assegurar a� Estado"

\

Esse ato Toí recebido com

grande contentamento, não
só por quantos como nós tes,
temunhamos os extraordiná
rios merecimentos daquele
austero tunoíonário e a sua

probidade no cargo que
exercia de Diretor da mesma

.Secretarla, mas tambem gene
ralizadamenLe por todos os

que reconhecem no sr. Vidal

Defesa dos lugares santos.
PARIS, li (D. P.)� Criou-se aqui sob a presídencía do

Conde de La. Baume a Comissão de Defesa dos Lugares San
tos. O secretário geral da comissão é o barão Pierre de Lassus
Sint Genies. O conde- d'Arcourt, almirante Lacaze e General
Weygand fazem parte da 10missão.

-

Criminosos, .adicionaram arsênico
na caixa dágua

s. PAULO, 11 (U .P.) -:- Nove pessoas residentes no largo
, da .Matriz em Santo André foram socorridas de envenenamerr
to por água, crimínosamente adicionada com arsênico na
caixa dágua local. Uma criança de três anos, filha do sr. Do
mingos Benevenuto foi hospitalizado em estado grave.
------_--------------------------�------------�----

AJ�eias - arrasadas na GoIombia
Montanhas inteiras desabaram soterrando as aldeias.
200 mortos e 500 feridos. 40 mil pessoas sem lar.

BOCOTÁ, 11 (U, P.) - Pelo

iM., dizem que começou a reinar enor..

nos 150 pessoas morreram na sé- me miséria, e fome, 'Surgindo o pe.
rie de tremores de terra qua ainda. rigo de epidemias. Os moradores.
ram sábado' á noite a provincia de Cucuta dormiram 110S parques
de Cucuta, Segundo o governador e· nas ruas, lembrando-se do pavo
Lucia Pabom, três Iacalídades im roso terremoto' que seculo passado
portantes foram i�e:i�'amente ar- destruiu . completamente a cidade
rasadas .e temese que o total de' sem deixar unia só casa de pé. Se.
mortos seja mais elevado. Sabe-se gundo informam de Cncutllas,' :\!':
quê há trezentos feridos.' A cate- Iboledas e Salazar, poucas casas
dral e outros edifícios importantes
ele Toledo também foram danif'i;
cados pelo terremoto. Milhares e

milhares de habitantes da região
assolada pelos sísmicos fugiram
para os campos e montes. A p0pU- I

I�ção a.fetada é de uma zona em 201) MORTOS E 500 FERIDOS.
(lUe vivem oiLenta mil pessoas. O

) .�

governo fede�al providenciou SO_ BOGOTÁ, 11 (U. P.) - As u'lti�
carros imediatos ás vitil1:ias (los mas estatisticas oficiais já el.evam
sismos· Entre as localidades arra o numero de vitimas do terremoto
das, José de' Avila e El Oarmen; e a 200 l1]..or.1os e 500 feridos. Sobre
semi-arrasadas Salasar Furamia e· viventes das aldeias destrihuidas
Batisqll,ia., referem que se, abriram grandl:'S

'1
BOGOTÁ, 11 .U. P.) - Noticias sorvedouros na terra" englllindo.

,da" zona assolada pelo terremoto
_:sas _inte�l'as.__ .

_

'1. �ma c.o�inuidade no pr?gres.s� &,eral. A vitória do en-
genheIrO Ddo Deeke sera a VItOrIa de um povo livre e
alert::tdo pelas n�cessidades de entregar o poder esta

, I
dual a um Catannense digno das tradições gloriosas:

. da nossa terra e capaz de pacificar a família políticade- Santa Catarina' �

.ainda permanecem de pé, e estas.

mesmas .ameaçam cair. Estão se

guindo socorros de Cueuta, que é
a capital do Departamento Norte
de Santander.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o R E M E'D I O QUE

Com a mensalidade de Ires cruzeiros, [a distribuiu
cr$ 127.400,00 de pecutios

c.lll....�

professores a realização de grandes
esperaJaças. ,

Peço a todos a quem é dirigida
esta circular a bondade' de traba
lhar para que o diploma de Hon
ra ao Mérito se efetive de forma

que Prefeituras Municipais,' Inspe
torias Escolares, Auxiliares de
Inspeção e Estabelecimentos de
Ensino o recebam' com um sinal
de agradecimento da Beneficência

iJ.o� Professores de. Santa Catarina.

A Beneficencia dos Broíessores e as comemorações do seu 3.° aníversâzlo de fundação

ftepresentante:
Ao S. LARA

Rua Senador Da8tH, f8 - ..
•nd...

Tel.: 22--51124 - Rio �e Janetro
RAUL CASAMA\'OR

Rua Felipe de Oliveira, 21 -

fIO andar
TeL: 2·1873 - São Paulo
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N. CapItal

Ano Crt
Semestre .••.••.• Cr,
Trimestre ... . . .• Cr,
................. er,
Ntlmero 9vulso .. Cr,

No Interior

Ano .. :.. .. .. Crt 100,00
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\ Trimeatre Crt \(35.00
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I publicados, não serão
� dnol"fldos.

8tJ(/Ullda-fdf'6
"TAL- - 13.00 - Laje. e P.....

Alegre
PANAIR - 9,25 - Norte

VARIG - tO,40 - Non.
PANAIR - 14,35 - Sul
ORUzaIRO 00 eUL - ta."

forte

f'..-çtJ..'''''
"TAL- - 8," - Jol.Tm.

CarlUba - Para....'
- Sant08 • RI••

PANAIR - g,25 - Norte
",KuZEIRO DO RUL ..:... ....... -

forte
VARIG - 12.30 - eul

PANAIR - 14,35 - Sul

Quarla-f.iro
-TAL" - 13.01 - Laje. e Plree

.llqre
PANAIR - 9,25 - Norte

CRUZEIRO 00 !U(, - U."
forte

VARIG - ft;&O - Norte

PANAIR - 14,35 - Sul

Ovinta-f"'"
'"'J'AL· - 8," - '.I.'fIU.

Carl.... - F.na..'
- "to. I RI•.

PANAIR - 9,25 ..,... Norte

PANAIR - f {,35 - Sul

VARIG - ta.30 - Sul
ORUZElRO DO !OL

••rte·
CRUZEIRO 00 !OL

Ial

i8." '-:

II'"

Sellfa-ftlff'a
'"TAL" - 13,00 ...,.. La,.. • Pld.

Alegr.
QRUDIRO DO RUL - ,...

farte
-: PANAIR - 9,25 - Narte

VARIG - H,&O - Norte
PANAIR - f 4,35 - Sul

Sdbado

_,.

A propósito das próximas come

moracões do -30 aniversário da Fun

dação' da Beneficência dos Proíes
seres de. Santa Catarina, o sr. El·
pídío Barbosa, diretor do Departa
mento de Educação, acaba' de ex

pedir a seguinte circular:
No dia 10 de outubro de 1950, R'

Beneficência dos Professores de
Santa Catarina comemorará o ter
ceiro imo da sua existência.
Com 4.919 .ássocíados, atualmen

te, e uma-mensalidade de Cr$ 3,00
(três cruzeiros), a :j3ENEFIC:mN·
CIA JÁ EFETUOU O PAGAMEN·,
TO DE VINTE' E DOIS PE·'
CúLIOS, EM UM TOTAL DE ...

Cr$ 127.400,00 {CENTO E VINTE.
SETE M I L QUATROCENTOS
CRUZEIROS). '. '

No ensejo dessa comunicação, a..
diretoria da Beneficência resolveu

expedir .díploma de honra aos esta
beleclmentos..de ensine, estaduais,
municipais e particulares, inclusive'
Prefeituras Mlmicir.;{ais, .

Inspeto
rias Escolares e Auxiliares de Ins
peção, que se assinalarem por ser

viços prestados a instituição.
O diploma visa um testemunho:

que seu possuidor viveu e vive o

alto ideal que anima a Beneficên
cia' dos Professores de Santa Cata
rina: COMPREENSÃO DE SOL!,
DARIEDADE CRISTÃ E UNIÃO
DA CLASSE.

O diploma será concedido:
1 .:_ a Prefeitura Municipal, se

todos os professores municipais fo
rem associados da Beneficência;
, 2 - a Inspetoria Escolar, se to
dos os pl'ofessores estaduais de es
colas isoladas da circunscrição f0-
rem associados da Beneficência;
3 - a Auxiliar de Inspeção, se

todos os professores estaduais de
escolas isoladas, sob a 'sua jurisdi·
ção, forem associados. da Benefi·

cência;
4 - a Instituto de Educação e

Escolas Normais, se todos os pro·
fessores destes estabelecimentos
forem asso.ciados da Beneficênc1a;

5 - a Grupos Escolare,s, se to·
dos os professores destes estabele·
cimentos fotem associados da Be·
neficência;

6 - a Escolas Reu'hidas, J'W to·
dos os' Professores destes estabele·'
cimentos forem associados da Be·

neficência;
7 - a Faculdade, Academias, Gi·

násios, Escolas de Comércios, Es·
colas Industriais, etc., se todos os

professores destes estabelecimen·
tos forem associados da Benefi·
cência.

O diploma será concedido a cada
estabelecimento de per si, desde .\lcnguilhoti, No'rman Nygaard, Nilto.n Mcafra, Nérica Basilicia Cordeio
que o estabelecimento tenha todo. I.. .' .

o professorado inscrito na �enefi. :0, NIlton Pacheco, OS!}l Fransclsco de Castro, OrIvaldo LIsboa, Paulo

cênci� dos ,Professores de Santa' I' tia Rosa Lúz, Rita Góes Rahêlo, Valdir Francisco Caetano, Walter Ra_
Catarma ate .10 de outubro �e 1950.

mos do Na'lcimento WefJher Gouvêa de ArauJ'o Walter Gevaerd Odi
Rogo, por ISSO, a proverbIal gen· -. ., ,., .

tileza de os senhores Prefeitos Mu· i'a Carreirão Ortiga.
l1icipais, Inspetores Escolares, Au· SACO DOS LIMõES: _ Abilio. Cardoso, Gonsuelo Silva RaimundD,xiliares de Inspeção e Diretores de
Estabelecimentos de Ensino esta·
duais, municipais, .

e particulares
remeterem à Beneficência dos Pro·
fessores'de Sta. Catarina a relação
nominal de todo o seu professo·
rado.
Verificado, a partir desta data,

<l{le p. ex., todos os professores mu·

D"Icipais de-/'Brusque estão inscri·
tos no quadro social da Beneficên·
cia dos Professores de Santa Cata·
rina, SERA CONCEDIDO IME·
DIATAMENTE O DIPLOMA DE
HONRA AO MÉRITO. à Prefeitu. I
r:a Municipal de Brusque, 110 en· .�o.
sejo das comemorações pela passa·
gem -do ter.ceiro aniversário da Be-
neficência. t'i�allrilio Cresce'ilci'o Nunes, Nair Rosa Corrêa.Assim, para as Inspetorias Es·
colares, Auxiliares de Inspeção e DISTRITO DE· RATONES: .- Herondino Domingos Lemos, João
cada f'stabelecimento de ensino' es· rJa 'Silva.
tanlo"" municipal e particular.
j, BI'''1eficência dos Professores

(c -' � Catarina é um ideal no.
j.. :TR E AMPARAR TO.
r .l. .L10FESSORES.

i... .,_ 'liÍvermos, no tempo e no
.

€E:paço, coeso e maciço êsse igeal,;
.a Beneficência dará a todos� os:

A diretlo alo se respon-

II
tabUlz. pelos conceito.
emitidos nos artilZOII

usinadoa.

Partido Social Democràtico '"Vt��:r�êreã

..

·YJYE·RI MORRER!
ungue. o ""gue é I vida

Tonifique-se com SANGUE
NOL que contém excelentes

.
elementos tônicos, tais c1:.mo:

. Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de Sódio, etc.

Os pálidos, anêmicos, esgota
dos,

.
depauperados, mães que

criam, magros e crianças ra

quítícas tonííícar-se-ão com o

liTAL- - 8," - \Jol.ylll.
Carltib. - Par.Da.Di
- S••to. • ILI••

..,AlUO - {2,30 -, eU}
OIlUZEIRO DO !UL - ta.11 í-
,.... f.-

i
PANAIR - 9,25 - Norte
PANAfR - 14,35 - Sul
PANAm - f4,�5 - Slll

DoMC.,o
PANAIR - 9,25 - NorltI
,_.� W !UL (1:.11· ,;...

tu.BADO
Áuto-v� Oat.vI:I:IGM - 0Mi-"

- II horu.
Rápido Sul·BrUUelr.

11l_,hoi88.
RalJldo 8ul·BruUelr. - CUdUbll _ .

• hora••
.- • hor...
Auto-VlaeAo ca� - ,JoIII...u.,.

- 6 horas.
Auto-V1qAo C'a� _�

- II hor...
JlXPr"_ .0� - '-'- _

'1 horl.1I;
bpre_� _ ........ ...:.

14�bor... � .

�uto-Vtacao l'tajat - iII&JIJ - U ....
ru.. ._ .

� a-u-u.... - ............
- '.lJO 001''''
I:xpre,qo GI6rIa - � - • liD

e 7 1/2 hoI'u.
DOMINGO .

R6pldo Sul·BrasUe1r. - CUl'lU1Ia _.
• hora.

Jobl� -

o T..lU De I'I'U.u
rr.en.

'

Prep , ,

LIVRARIA D, LlVUllU
808.A

-f

OONVITE
De ordem do Snr. CeI. Pedro Lopes Vieira, Presidente do Diretó_

rio Munici'pal do PSD., ficam convidados a comparecer à Séde dêsle

DirMório, à rua Arcypresle P!aiva nO 5, Sobrado, das 9 às 12 e das

H às 17 horas, diàriamente, mell,Os aos sábados, os correligionári<Js
abaixo discriminados, a_rim_de regularizarem seus requerimentos,
baixados à diligência pelo Exmo. Snr. Dr. J.uiz Eleitoral:

SÉDE - FLORIANóPOLIS: - Amaury Atanázio Gouvêa, Antonio
José do Nascimento, Alma Zacarias Rosa, Altamiro Neves dos Reis,
Cláudj,o Cabral Machado, Cleonice Maria Rosa, Dilza Délia Dutra, De.
.uizarte Carvalho négis, Domremy Magalhães de Freitas, Evelym San.

[ana,. Édio Santana, Hernani Leal,. Hilton dos Prazeres, Hilda Lobo

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

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

Azeved'o, João Alfredo Campos, Joã.o Carlos Silva, Lauro Alves, Louri_
vaI Laudelino dos ,Santos, Luiz Fernandes Machado, Maria Chel'em

Radzin,imski, Maria Gassenferth, Maria Eulália de Andrade, Maria

• • • • • •• • � � ••••••• tf, ..

IISCIUTóRlO 1II0BILUJUO &.. II.
ALVDI

Encarrega·se. me�te oom1ldo. ....
compra e venda de Imóyela.
Rua Deodoro SI.

E-dmar Leal, Marlene LUÍza Silv�, Maria Hermes, Moema do Livramen.

to, Maria das Dôres Moura, Maria Libânia da Silva, Mari,a' Antônia

Campos, Neiva Zenft da Silva, Naide Gomes, Nilvo Pereira, Nilton

Darcy Walmor Romão, Hilário Raimundo, Vi;rgilino Bernal·des.
TRINDADE: - Adolfo de ,Aguiar, Maria MaesL'ri Pereira, Ilson

Uculart, 'Wanderlei Pereira.

ES1'REITO: - Antonio Nunes da SilV'R, Bellarmino Manoel da

Sllva, Bertoldo Martins, Aldo Antonio de Freitas, H'oche Paulo Platt,
João Boaventura da ,Silva, Ir·ene Maria da Silva, Jorge Coutinho, Mar.
Unha Maria da Cunha, Maria Óa,rolina. Maria Venancia Péres, Walmor

Ri)Jei.ro da Silva.

CAPOEIRAS: - Abelardo José Antonio da Cunha.

BARREIROS: - Alcebiades Gerônimo de Amorim, Zelânda Pôr.
.._,

,
.. ...u.lII

DISTRI1'O DE LAGOA: - H�['cida dos Santos, Hilda Martins,

•••••••••••••••••••••••• � • • G ......

SENHOP.'lI'·::· lfo': 1
A uitima creâ�·f.: ,...tr1-
gerante é Q G' .� .... .vor
EM GARRAFAS 0; \..,�â DBS:'

Pre/erindo-oQ está
't.. acompanhando; aImod.a�

CACHOEIRA DO BOM JESÚS:. - Antonio Guilherme dos Santos,
Jo'ão Manoel dos Santos, Osvalno Dagoberto de Magalhães, A1aliba

,
Domingos de Oliveira.

Flo,rianópolis, 7 dejulho de 1950. ,

ALBANO. DE ,SOUZA LUCIO - DELEGADO 'DO D .

\

.M. DO PSD .
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AN[VEHSARTOS , mais de trinta anos de bons servi" - Novamente em evidencia os

- o -

I
;:05 aquele' modelar cstabelcclmen, homens máus, espalhando o ter,,:

Sra. Coseta D'Aoit« Fernandes : to de crédito. rol' e 'a morte pelas cálidas plagas

Ocorre, nesta data, o anivel'sá·. Ontem u-anscorrcu também a da .. do Oeste Nnrte.Arner'icano l

-�'Ío nutalicio da e xnra, sra, d, Co- ta natal lena de da Laura que, cer
- 'Cm rrastro de sangue ,e de

..seta D'A \·i.Ja Fernandes, viuva do cada pelos seus filhos: : Mm'ilo', terror era a marca que eles deixa,

.saudoso conterruneo Odilon Fer- contador da Diretoria de Estradas vam por onde passavam!
:;'(I1andes •

.' -le Rodagem e aluno da nussa Fa- Ilandolph Scott, Robert Hyan e

- O -,. culdade dê Ciências' Económicas; Anue Jef í'reys.
Sra. losé B01'n Mavilde, professora normalista; Ze_, em

'I'r-anscorr-s, hoje, o aulversarIo naide e Ana.Maa-ia ambas alunas do A VOLTA. DOS HO'ME:\fS MAUS

.natalicío da exma. sra. d, Gual, Instituto de Educação "Dias Velho" com

berta Bom, digna consorte do nos.' c Laurita e Joã� Carlos, alunos do George Hayes, Jaoquelina'White.
_:80 �sti:nado conterraneo sr. Eng" i Grupo Escoar Modelo "Dias Ve - Sanguinár íos e' ousados não

�Jose Nicolau Born, competenle di IlhO" e "Lauro Muller", foi muito havia lei que os detivessem'!

reter do Serviço de Terras do Es-.' cumpt-imentada. LU'fA.S, ..

,-"tado. I Ao distinto casal, nossos para ' TRAIÇõE.:;;, , .

, .-
0-

. I liens.
I' ASSASSI;'olATOS ....

Sra. Olya Pereira Hermann _ o _ No Progr-ama :

P ez anos onlem, a exrna. sra. d.] : FALECIMENTO 1) - Cínelandia J,orJ;IaI - Nnc .

-:Olga Pereira Hermann, digna' es.] SRA, FRANCISCA RIBAS 2) - Revista Esporti\� ne 4

'posa do nosso prezado coestadua.1 Após prolongada- enfermidade, Short.

mo sr. Otomar Herrnann, funcioná.
I

que o releve no leilo por algum Preços:

.'
rio da .Imprens,a Ofi�ial do Estado I meses, ,fal�ceu na tarde

"

.ao d�a [> Cr$ 5,00 - 3,20
A distinta natal.iciante, embora nesta Capital, em sua restdencia, a "Irnp. 14 anos".

:tardiamente, os nossos oumprimen- ma VidaI Ramos, 56, a exma,. Sra .. , ... , .... , . , , .. , ... , , . .. . ...

,.,los. D. Francisca Ribas, Finalmente

- o-:-" A extinta, possuidora, de excelsa."
- Proxímo 'DOMINGO

Majol' Pedro Cunha virtudes cristãs, que. tão bem digo - Simultaneamente

'Ocorre, hoje, o aniversário nata- nif'ioavam seu espirito religioso 1 RITZ - ODEON

licio do sr, major Pedro Cunha I era muito estimada em todas as ca,
'
ABAFOU ...

.funcionái-ín estadual aposentado. madas sociais, moLivo porque, suai' ESTRAÇALHOU ...
-o - morte foi grandemente sentida. PULVEHISO�."

Sr. Walmo]' Frtmcosi D, Chiquinha - como era. trata·l - QUEBRem todos os ItE:CORDS

Natalícia_se, hoje, o sr:Walmor da na intimidade - deixa os se- de bilheter-ia de QUALQtUER FIL_

'Françosi, competente e ativo fun
.

guintes filhos: Vva. Aristotelina ME EM QUALQUER CINEMA ...
. ..

,

cronarro da Imprensa Oficial do Ribas Fernandes, residente 110 Rto DE QUALQUER NACIONALIDADE!

Estado. Aos muitos cumprimentos i
Vva, D. Julinda Ribas Camario, ,re, I - O MONUMENTO da Cinema,

�que irá receber o natalícíante, jUI1_'1 sidente nesta Capital, Sr, Mário Gil ; tograf'í a Nacional!'
.

.tamos os nossos, com prazer. Ribas, residente no Rio, Sra. Nair C A H N A V A 'L N O F O G O
- o -

!
Ribas Zimmer, casada com o Sr. j com

D1'. JUlio. Tfetzm�nn "
'?ustavo Zimmer ,residente nesta ci, Oscarito, G�'ancle Ot.helo, .Ansel-

A data de hoje consigna o am- dade, e Sra,. Jeny Ríhas Azevedo mo Duarte, Eliana Mar!_on e os me,
-vesarto natalicio do nosso' dístín. I casada com o Sr. Rev. David Azeve, i lhores artistas do nosso Cinema!
lo conterraneo sr. dr. Julio Tietz. do, residente em Itajaj alem de BAILADOS DESLUMBHAN'l'ES!

; 'Illlann provecto advogado residen_ inumeros netos e bisnetos entre os
I !MUSICAS MARAVILHOSAS!

'�e m ��usque. quaIs, os 8rs. Adalberto e Paulo I COMEDIA IRHESISTLVEL!
FelIcItamo_lo ,prazerosamente, e BragHa., Mário Rihas Camargo e ROMANCE ENTER:\lECEDOH!

. ,.() abraçamos também. S�tas. Maria e Elza Hibas Pessoa. I.. . ", .

F�ZE)M A-;
o -: � ·0 sepultamento de seu cadáver ODEON - 7% hQras .

.

A
-

t
• NOS HOJE

".' zfetuou-se as 16 horas . .do-dia se. I FESTIM DIABOLICO
.

sr a. Arac] da Luz Cunha, dili "uinte com grande acompanhamen Tecnicolor
·gente funcionária dos Correios

o,
-,

-

P
<

'T I' f
e to, vendo_se sobre o ataude, alem ..•. reças.:

e egra, os;, . das coroas da FamiJj.a varias outras
I

Cr$ 6,20 - 3,20
- O menlllO PauIo Armando RI' ., . '. -

.

"R' • 'b'd'.' ". .

- de pessoas amigas, e lllstJlmçoes Igorosamen"e prOl I O até i8
beiro, dIlelo filho do casal Adi Ga "1'

.

'

anos"
.' , '..

� cvange Icas. ..'
lofalhs e dr, relmo RIbeIro resi I

.

..." - 1,-dentes nest.a oapiÚtl.
' - - o -

_

..,

:
. . . . . . . . . . . . . . . .

,
Sua realização êste ano em Porto Alegre

. .

- ROXY - AS 7% horas. RIO, ii (V. A.) - Encontra_se reta, churrasco com ga.iteiror em

\1 NASCIME-�6;- .'!! .-'.'-". i) - Cine Jornal - Nac. nesta ca.pital, de regresso da

Euro-l
desafio, ronda Q� chimarrão' com

Abasfecl-meo"o 2) - Um filme sensacional e pa, o prof. Dante de Lay�ano, Se" chaJI'l�s prdvas çl<e laço � q�Il\a q�
Está m festa 'Ü lar do sr.OsvaL. 1 Ir

eletrizante! cl'etário Geral da .comissão de Fol_

1
anim1aj:.!!.. O Grupo R�giona ��35

,.do Silveira e de sua esposa d. Ira d j
- h

O r."O Ação Fulminante!
,

clore do Rio Grande do Sul. organizará qma fll.sta gauc e�CIt,
•.cf Castro Silveira com o nasci- ,.._,

.'

Aveniuras Sensacionais! Durante sua permanenç�ª fW,!lla C.QlU a dança de baUadQs comp Ti'

'i'i1en�o de. um robusto 'garôto, que RIO, 11 (�. !'-.) - Estiveram on, Sequendas Eletrizantes! capiLal, Q l!ifltÇ1r;tl�{l,n �allchÇl p���, rana,' }Úia..:Cana, Il Qut ...os do' �ip'q
na pIa batIsmal receberá o nome dr 'tem no PalaclO da Fazt;uda, onde I H Q M I C I tU I Ü "3 i:1 t' ,�,OtL, t' t

,',

C ., d fandtan":�
.�,�. -

-

.�

Osvaldo Silveira Filho. conferenciaram com, o ministro I' , ...
'

t LenC e en rar ·em I'\op. a, 0lcom a f'o� e_ '."",<T, , l.JfP

t,», - o - Guilherme da Silveira sôbre pro �::.�;"!.
.

,;

. to�, :-:-,;��� J 1�1�ssãO NaciOl�Ia1.�� ,x,<;)!�_ore!. a �]!U'[ .[)A���S gra.n.d�s audiç�e� -:- um� da_
.';�'lDAS DE. PRATA: bl d' b t

' .

t .l-'
.,ubert DOUGLAS, Rohert ALDÁI

ue estudar em conJunto o prog['a "-11,,-,-,,
1tfnTuc:wal.. chrH!'uJn pel<J

""- emas e a as ecmWD () 'LlO trj<to L .

_

"

� .. _

---, _ , -�- -"'-��
.

-ro�an
. 'eu ontem o 250 aniver un1" -CO"'"

- < "/' u as .. , Sens'açoes.... ! \. ma da ITI Semana de Folclore, que ma·estro Jose Leonard] alem de Ir•
. .Ih 1;ilJl't, ' .

- ""dssao . composta dos �rs 3) V I ""
..

I
'

�'Sário .!le :c'asa"- 'uto do distinto ca_ ministro Hugo 'G' th' C·
".

l' .

- o �a o cow�hoy queJ:i I
se VaI realIzar, este ano, em Pôrto radiações radiofonicas serão as.' """... ..

au ler, onS11 do' , ''''-'';0-'''-' A 1 O' d 22 28d't t
.' . - .,

1'1 S
.

; sal };r6ão 'Candido h::::_drigues e Lau'; Hélio Burgos Cabal' e dr. José' .

. .""'1 '�.��

I
il:f��e.l.. e

_,

a '. __ � ��os o _pro: C0,11 rIbu�l!e� musIclllS '� :_:.- '" e_ma.-
, r� Rêgo. R�HII'Ígues, �eh{i:? êle an- i Bra,z

.

Pereira Gomes, di'i-etor da' .' ..
,... � " ).",

. I.......
,

XllnÓ.
. .'. , _.. . r!la Fóld6i'lctl,. "

. .,'�
_ :hgo e. ,?n:gc.llt� funciontÍil"10

......

do
I Ca�telra de Exportação e 11I1Por_! CH�RLES "-��.

. Fh,J.�T...... Esse c:rtame qUe. {!O!1slâi'à .

de

I
Vâl'l� tokló'ri-eo$ 111'i:lsile1i'ôs 'fô�

1;., BUln.co N1l:cI

OI.
"I �o Com',eio, ri""', -',ç,o do Banoo do Br.,iL �. r TESO�RO :.-.. A!'Q

I
LllI1�, "ses.sao de .e�ttidO...

S d

..e.
,. u�a

�x.� ,c.m eo�vidado, p.r. ló,.;nar parte
---.----:--__--...._ _:__"':'�� . I "O m�llS "set,s, -ie todos DosIÇ� de Ar�� .�opu�ar do ,&;t�do II)a B;e,mana, Com os srs. ReIiâttl Ar-

"'1r."

.

'MISSa. DE" 3ô' 9IA ::J :.;'-�fS%T�E�R·rdO "'pcl,,q,:m: E �?���:"�::::.:ir.á 1!��;jí�!:V;fj��f.i��f���í::'�:;t
M

... ". . 0,80 M-R. M abnlhantá_lo :0 tprime:iJro festival
I les, quê far'á d éonfereriCia de eh

arcolino' Martins Cabral I
'com. folclorico realizado no Brasil. Serão .cerramento, Luiz da' C'rúriàra das;;.

THü.l'\?IAZ eRA .

'
, . ,

.

Dennis Moore, grand�g demonstraçõe� de a,rte e d{ I cudo, 'CSilvio Julio, Osvaldo Cabral,
• 01" J'

'..
VES CABRAL e famlha e dr. Leo Pereiral 13° Episódio (Final). .costUitiés da campanha gancha I Oneyda Alvarenwa Rossini Tavares

, 1:le.ldT<:-'e1 an;íll�, ainda c_?nsternados com a perda de seui 'Preços: "'} com-bailes 'tÍpicos, cenas da Vidaj Lima, Alceu Mayn'ard Araujo. Fer-
.1nO VI ave :paI, 'sogro eavo' Cr$ 500 320

.1.

'l h .. - .

"

'-:1\'II'A', .

'
' ,-, ga 1c . a, cotno 0at't'elra ·em cancha nando Azevedo e outr<Js. .

,

"

. .LV.l ReOLINO MARTINS CABRAL . • "Imp. 14 anos".

'�nVldaIrl'para a missa de 3.00 dia que,' e� sufrágio � sU,a al-
I
., ',., .... , .. , •........�

ho�a�a�ga� r��aT na Igreja de �. Francls�o de ASSIS, as 8. IlVIPEHIO (Estreito) - J..s 71h hs.

d
- , S a o,. la. 15, no altar-mor, e antecIpadamente agra ! PUNHOS COM FÊ

ecem o CClmpareCImento.
.

Cine�DiárioVida eocial
HITZ --.As 5 e 7% horas

com

Wayne MO!I'ris.
VIDA APERTÁDf';.,,-;::-:---------;__---

��"
"

Cr$ 1.750.00
com

Yule.

HOXY
!. I'

Panelas ,de Pressão ARNO
a os 5tO,00

Grelhadores Elétricos
a, Cr$ 300,00

-na Ele'rolaodia
Rua Arcípreste - Paiva - Edf. Ipase - Terreo

,
: .1,

, ......

,

__ .J'
. I -

AS CRIANÇAS GREGAS SOFHEM DA AÇÃO DOS REBELDES

As críanças gregas que foram trazidas aqui para reabilitação
depois de vltimadas pelos rebeldes gregos, estão agora residindo ,em
Little Pond House, Surrey, Inglaterra. Esta é uma casa de sande para.

ronvalescentes sustentada pela organização do Auxílio Internacional pa-

ra crsanças,
Os meninos e meninas, de idade dos, seis. a;98 -doze anos, foram

u.colhidos nos distrito.s de Atenas ;por LadY. N''Orton,",esp.Qsa do El11'baixa

dor Britânico, é irão a casas partícu1ares\hõ: GaJ,t(; 'dó Sul. para gomtr
ele alg'umas férias antes de voltar a. Grecia:Uma ,das menininhas, Pota

H.anhali, uma criancinha alegre, de rosto rechonchud-o, trou�� com ela.

para a Inglaterra sua boneca e costume de "sa.ia Q'é bailarina" dos 801-
- (lados gregos. Ela eslá procurando uma boneca inglêsa ,.pam!! "casar"

com o soldado grego, para. 'assim ,ajudar as boas l"�l'a'ções internacionais.

).

III, Semana Nacional de Folclore

.................................�••••••••••••••8iI••.••
'"

P
I

DR.

1.1 A. DDfASCENO DA· SILVA
A'll"OGADO

liÇõES ct\TEIS E COMERCIAI�

.'

o . quante :Cllsta uma enceradeira

·A R N O
·E;�E{;TROL-ANDIA

-{)- .. -

I,.n

;; 'IlMa e!l.tlt. ._

I
MUTTm PRI\:DU:L.

-=�----------------------------.. . ( "

Rua. Arcipre'ste Paiva V-- Edificío Ipase -Terreo
----------=_.----�

.

..� '"

(

15 de- No'veínbro, 2% - Z" 811.11,:
.-'1 •.
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A,gora, SIm!

ORA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI

Médicos
Oírurgía-Cllnioa Geral-Partos

Servíço completo e especialisado das DOENÇAS DE

SENHbRAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra

tamento.
COLPOSCOPIA -;- HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

«
,

_4T.D�.j ,·JJ:.:fJ4-..:'4�T;a."!çr4-�A""I:.&T.Jl:A .-&T_, T_ _..._.JII."'Ç.. a.,.. u u u

-f ; RÁDIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO .

. Alude, 4iàriameate. ao Hospita) .e euw...

Radioterapia por ondas' curtas-EietrocoagulaçAo
Baíos Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, na t, 10 andar - Edifício

do Montepio •

Horário: Qas 9 âs 12 horas - Dr. Musal.
Das 15 ás 18 boras - Dra.. Mussi.

Residên,,� - .Bua Santos Dumont, 8, Apto. 2. .

Pedidoscom Representante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO
.

Edifício IPASE - 2. andar

ICaixa Postal 260I I Florianópolís _ S_ Caiarina

NEGOCIO URGENTE
Vende-se um Nash, modêIB

49 com 9.500 kilometros, com-,
.

pletamente equipado, por ..•
Cr$ 90.000,00.

.

Tratar com Delambert, prm
cípío da reta dos Barreiros.

lins Neves'· Dr, Polydoro- E. S. T�iago
86dlee • ..rteü.

.. Hoepital de Caridade de M�
rluópoliI. Alaiatenle da

Maternidade
ioen_pU'·ao. órgãõã -rntérno.... .
elalmente do coração e vaso.

)cençaa da tiroide e demail aJo,
.

duto internaI
.l1DIca e cirurgia de lenhO"'. -

- Partos
[\gel'� do otero, Odrl08, trom- fISIOTERAPIA _ ELEC:rR0CAR.
.... apeOOiee, hllnüu, nrlaelo etc. DIOGRAFIA - METABOUSMO

.

[:t� plástica do períneo (ro· , BASAL
hrU). '''ORARlO DE CONSULTAS: _
J&SISTENCIA AO 'P�\RTO E OFE- DJAriamente das 15 às 19 no-

RAçoES OBSTSnuCAS ruo
� (JlaDdalarea, tiroide, od·
1'101, lúpopise, ete.)
,,�..tu.rbios nervOSo. �'-r!"'ter,U1dad•.

'" '1;- .

• Regimes. .

.� ,.. .

t,o"'dório R. 1010 PlDto�':, :._:' 111.
1.*

-
,

R�.jf.' R. 7 de Sete�o - 'EdU.
1:1I"!l1I e Sou�. - TeL 84ft.

Dt.
.....r .. Maternid.de ••étlj�. �.

H08pital de Cuidada
o.JNICA DE SENHORAS ..:,.,. ,CI-

RURGIA PARTaS
\

.

._ ..

�CÔMPÀNHiÃ&
..

":4n1NÇA
....

DA
..

JrÃiiÍA�--
FulRlada em 1870 - Séde: BAHIA

INcaNDIOS E TRANSPOR'J'ES
Cifraa do BaIaDC.' d. '1'44

CAPITAL E RESERVAS. Cr' BO.900.ftotI,so
ReB_PQDlJabUdadea· •••••• •••• •..•... Cr' 1.978.401.755,'7
Receita •••••• •..••• •••.•••.•••.•...• CTt 17.053,245,30
Ativo .•....•• .•.... •...... ..•...... Cr' 142.176.603,80
Sinistrol pagol nos (lltimol .10 anoa .... eco 9U87.818,10
Respon3abilidadel ..•. '.. .... .•.•...•• Ct1 76.7S8.40UOfI,20

� Dr. Pampbtlo d'Utra P'reir�i�:tO��.1I10, Dr. FraDe.co d. 86, 1 BASE AEREA
�� •��f��o.. !,:��a-= ..�� ..�O_!l�:.:._!:�:.�..��:,...!:!!:&..;..,!!!!.��::':j.• } 110mparec·,mon to--- � .. • .ao ."" -_ ... • ....�- tJ ti

lJ�eo, enntrole.-<e._ tratamento
"�udo da gravidêa. Di,tqr..
.i1)tl q adolescência e da menopau
.. ' �çÕes menatroala, i'l�"·
aoc� e tumorel do apare1ho ,enio
.... feminino:

CONSULTORIO:
ROI Vitor 'Meire1ea D. 11 de civis

Estão chamados a compare

cer á Base Aérea de Florian()

polis, para tratar de assunto
de seu int-erêsse, 08 cidadãos

abaixo: Walmor Gomes soaree
Osvaldo João Silv.eira· WilSOIl
da Silva, Newton

_

Innoceuci3
Cha .,es de Souza, Luiz Manoel
Cardcso; todos da elas_;!! de
1932· Claudio Gomes Jardim 8 -

Jordelino Vicente, ambos da
'. I classe de 1.933 .

RUA VOLON ..ÁRIOS OA PÁTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR '

__� _

,

CAIXAPOSTAL,588 • TELI;FONE6640' TeLeGRAMAS: .PROTECTORA>

I
FERIDAS, REU�A'lISMO E

-' .

• PLlACAS SIFILITICAS

Agencia 8eral para St8. Catarina EI·ixir de NflOUeira
Rua Felipe Schmtdt, 22-Sob. M.diCOQao Clulltill ..� 'DO tretClmuat

Caixa Postal, 69 - Tel "Plotectora- - FLQRIANOPOLIS da tÍfl��,:__
I

Fone manual 1.702

RESID:&NCIA:
&yeDJIÍB Trompowst.l n

Fone manual 70

lD,. Roldão Consoni
P:\::

CIRURGIA GJ!:RAL - ALTA CI·
.URGA· - MOUSTIAS D. ,..

NHORAS - PUTOS
W.,...so tela J'aeaJdade Ü ...
_ da UIIi.....lcIade de 810 Pa1lle,
'onde foi .lIi.tente por "'rios .... dG
8eniço Cir6rgico do Prof. .uI,..

c::.rrtIa !f_
OrtUWl. do est6m&1ro e orIat .,.......
...., Intestiilos delpdo • � tini·
de, rlnl, pró.tata, bex1p, a...,

."'rIoe e tromp... VaricoceJe. �
ceIe, ....,1_ e bernu.

Couulta.: n.. J i. 5 lIoruo I ria
Well,. Schmidt, 21 (.Itoe da eu.

ParaílO). 'telef. 1.S"
IleaI46nc1a: Rua .l!;lteYa JaIIi.., 171;

Telef. II. 764

Dr. Newton d'Avila
�qfa geral - DoeDçaa d. s......

ru - Proclololfa
Fletrieidade Médica

I:otllGltório: Rua Vitor Meirelea D.

• - Telefone 1.307
Consultas: As Jl,30 horaa e' taro

a. das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramo. ..
• - Telefone l.m�

Dt. Guerreiro da Fonseca
Eepeelalista

_Hleo - Efetivo elo Hospital d.
_ Caridade

_

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência.: Felipe Schmidt.· li

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã no aosoUaI
� tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n. 2. /'Horário: nas 1'1, ás 17 horas.

Dr. A. Slntael.
(Pormado pela Pacu1dada !f.elO-
uI -de lIediclna da UnlYersldade

40 Bnudl) -,

IUd1co �r' concurso da .&sslttln·
asa a Psicopatas do Dlatr1to

Pederal
Ib:·lnterno de lIospltal PslqufA.
trico e IlaDtcOml0 Judicli.r1o

da Oapital Pederal .

. h·lnterno da Santa· Oasa de 111·
HI'icórdta do RIo de Janeiro
OIdNIOA Ia:DI<lA - OODO.&8

NBRV0&\8
OonsulUSrlo: '-BdUtc10 4D16lla

.ato - 8aJa J.
.aestdenc1a:

'Avenida Rio Branco, 144
Das 15 ta 11' bor..
Telefone:

OOnsultório - 1.2t...
Res1d&DC1a - 1.301.

,

Dr.Milton Simone Peleir;
Clinica Cirurgiea

.ol�tias de Senhor••

CIRURGIA GERAL
.04 Serviços dos Professores BeneA
I!cto Montenegro e. Piragibe No

gueira (São Paulo)
Don.ultaa: Daa U áa 17 horas
RUI Fernando Machado, 10

I
i

t

\

\
Dr. MárioWend�.usen
..:Il1IIa m6dicá do adaltoe • m.....c:touultórto - Rua Joio Pinto, l'

Telef",H. 76'
Ol88t!.lta dai • i. 15 ...,...a-dbeia: J'elJH 8eQaId' "ao .._

Teld. 11'

T�allep_Ht'll!l ragu1Qre9 d. carga J C( J(rie de

-rifA JORISÃO FRANCISOO DO SUIJ �?r,�.
.

� in'fo,.mo·oõa. a�mol AlJ8ntel '
-

Florí8n6polit - Carlóll HoepckeSIl\ - 01- Tetet

São P'rancilJco do Sl11 - Csrlol Hlepcke SIA �C[ - 1"�:�'�'.ft:

,
t
,

�

!
i

{
,

�

�

i I I1 f
�

I

Dr. M. S. Cavalcanti
CI1aiea excluII't8mente de aituItM

!lua SalCÍ&nha Harinlul, -'I'
Telefone K. 7U

..

t.212 ( Enj. telel�
fi \1,))�1!MACK

Sahão
/

"VIRCiEM ESPECIAlIDADEu.�
-

.-'CIA,WETZEL IN"l)lJ�ra[A.L .. Ic)-I�v[Lr.. � (VlJrJ(!'"

'r'Oi-lAN, A ll,OTTPA BRANQU[S�íM:.<\
·��;.,..� ....'�_���__m.. ..,_........_c;:aur'�:����_:::_,.:...
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Lerro
-EXPORTAÇÃO

TEM
IMPORTAÇÃO

NEGOCIO'�
COMPIN'SAÇÕE�

PARA:

de:-C6uTOS bovinos. e suinos de 'todas as qualidades, Caroá,
Castanha' do Pará, Cêra de Carnauba, Cacau, Óleos ve

getais, madeiras compensadas e serradas.

Importação de:-MateTias primas para Iruiustruis; Fen-o; Aço, Metais,
A rame farpado, Breu, SodRL, Chapas, Triihos, Produtos
pará Lavoura, Tratores, Superiosjato, etc.

Rua São Bento, 389-3°. andar - Salas 28, 39 e 30

TELEFONES: 3·7067 e 3-7[2)

Erid. Telegrafico: �JaSLERRO» - São Peulo r-Breeil

Exportação
I'
·f

:.1

E�'C I T A L
Iten,ção conscritos da classe de 32

A - É, nesta data, aberto o voluntariado PARA OS CONSCRITOS

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

::2a• turma, de incorporação dêste ano, nas seguintes Unidades:

COMPANHIA DO QUARTEL GENERAL (incluindo Quartel 'Gene.
IIral Regional e Pelotão de· Polícia do Q_ G. R.), sediada em Curitiba;

s-, COMPANHIA LEVE DE MANUTENÇÃO, sediada em Curitiba:
2° BATALHÃO FERROVURIO, sediado em Rio Negro, -

B - C.ondições a que deve satisfazer o candidato a voluntário:

\ 1 - ter nascido no ano 'de 1932;
,

2 ...:. possuir certificado de alistamento militar fornecido por orgão
�&llistador do Exército;

3 - não estar matriculado nos cursos: clássico, cientifico ou equi;
-valente (industrial ou comercial técnico) ;

4 - ser albatizado;
5' - comprovar, finalmente, pela apresentação de uma declaração

«escrlta por pessoa idônea, OU certificado de aptidão profissional, que

o;possue uma das seguintes habilitações: - Auxiliar (de odontologia e

-de farmácia), corríeíro.capoteíro, carpinteiro, carpinteiro de carroceria
«eõzlnheiro, condutor técnico, mestre de linha (chefe de turma de topo.

· ,grafia), datilógrafo (arquivista, almoxarife, contador, estenógrafo ou

:,escrevente), encarregado de combustiveis ou de lubrificantes (empre
;�ados em postos d� lubrificação e lavagem de autos), enfermeiro (de
'medicina, cirurgia ou veterinário), eletricista (instalador), estufadôr
r�ferreiro (simples, torneiro, caldereiro ou serralheiro), balconista de ca

-sas de artigos' de auto, lanterneiro, Justrador, maquinista de Iocomotí,
-vas, mecânico (de auto, d-e máquinas em geral, torneiro, eletricista, ele.
!lricista de auto, de equipamento pesado, de equipãrnento de construção
'-'<!le máquinas a vapor, de radiador, ajustador, eletricista de bateria), me,
'\Íorista; motociclista, marcineíro; 'operador, mecânico, !f>intor (capoteiro
-ede auto ou de casa), pedreiro, rádio operador, rádio.telegrafista, repa
!Cador de instrumentos de auto (ou relogios), soldador (a oxigênio, bom.
lbeiro, tIétrico ou lanterneiro), sapateirojcorr-ieiro, serralheiro, ·tipógra

y,)( '{,io, vulcanizador.'
.

Terá também sua apresentação aceita, o candidato que tenha con,
«eluído ou que estiver matriculado no curso ginasial e, bem assim, o que
,.1Jos'suir compleixão FORTE, estatura superior a 1,75 e boa apresentação'

C . -. Locais de apresentação:
1 - Em Curitiba: - no Quartel da 5a• Cia. L, )Int., à praça Rui

<iBarbosa;
,

2 - Nos Estados do. Paraná e' de Santa Catarina, 'na,s seguintes
'{Unidade's:
_ 13° R. I. - Em Ponta Grossa - 13°. B. C. - em Joinvile
· 1°. BU. Front. - em Fóz do Iguaçú
l°. Esq. Ind. Cavo em Guarapuava
2°. Esq, Ind. Cavo - em Palmas

":80• G. A. Do. 75 - em Castro
)'l/5°. R. O. 1(}5 - em Lava
'2°. BtI. Ferv. - em Rio Negro

D - Epocasr
1 - De apresentação - os candidatos poderão se apresentar atê

·,0 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
ile apresentar voluntàriamente:

.

1 -

.
prestará o serviço militar [untamente com "Os convocados da

,,'Classe de 1931, terminando, assim, o tempo de serviço antes daquele que
"pertencendo a classe de 1932, será Incorporad., sómente em maio de
1951;

2 - prestará o serviço militar, conforme sua aptidão individual em.
·-:Curitiba (a maioria) e em Rio Negro, sem, portanto, correr o rj.sc� de
..ser mandado servir em Unidades milito afastadas;

_ 3:-: prestará o serviço militar no desempenho da sua. própria aptí,dao e1v11, tendo, assim, forçosamente, suas qualidades aperfeiçoadas
no, decorrer do tempo de prestação do serviço militar.

j-' -- Apenas o transporte, com destino às Unidades, para os volun
'( -táriGs m�,'1d-ados incorporar, correrá à conta do Estado.·

G - Em vista de s,er reduzido o número de vagas a preencher
.. .avisa_se aos candidatos, que terão 'Prioridade para incorporação aq!lele!i
.. 4ue mais cedo se apresentarem.

'

Curitiba, em 24 de' Junho de 1950.

- 14°. B. C. - em Eloríanópolis.
- 23°. R. I. - em Blumenau
- 6a. B.A.C, --'- em S. Franc. do Sul
- 2°. BU. Rodv. - em Lajes

- 5°. B. Eng. --< em Pôrto União.

Heitor Antônio de Mendonça
Coronel Chefe do E. T.

1" IflAA

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

FONES'!. J.25Z 4218 ÇaiX4 PO'fal, 54$ �,f
TEL�CRA.MA; PROSEBRAS "�... P�RAN.\ �

'<z.:..,' ..

o PBECEI.TO· DO DIA

das penalidades
.
dividas fiscais

Hio,8 (V. A.) - Entre os projetos!
Art." 4° - Não serão releva-

aprovados, ontem, pela Câmara dos das as multas d� c,ontraband?,
Deputdaos, figurou o seguinte: descaminho ou diferença de dt
"Art. 1° - As dividas tíscáís em reitos aduaneiros, de falsa decla

atrazo poderão ser pagas dentro raçã.o de valores em faturas

de 30 dias da data desta lei, releva- consulares, de. posse ou uso de

elas as penalidades resultantes do sêlos servidos, fal�os ou �cl_ulte�a'.r
.seu inadimplemento, .a que er:;te- dos ,de adulteração, fabsificaçâo

'

jam sujeitos os devedores. de mercadorias, valores ou do'

. Art. 2° - O pagamento será cumentos, ou simulação dêstes, e,

feito na repartição arrecadadora em geral, as oriundas da ver-ifica-

a que couber, ou perante a autorí- ção de qualquer fraude, assim co

dade competente para julgar p mo da recusa de informações exigl
processo de cobrança da divida, elas pelas autoridades fiscais.

quando já tenha sido êle instau

raelo, respondendo o devedor pe·
lias emohnnentos; vencidos na

data desta lei, pelos serventuários
da justiça.
Art. 3° - O montante das pena

lidades fiscais, ou seja, das multas
de demóra, de lançamento "ex-offí
cio", de infrações regulamentares, contrário,"
de rívalídação e quaisquer outras,
que lenham sido pagas na data des
ta lei, não. será restituido.

DIVISÃO RACIO!\'AL DO

Perdão por

Oito horas de S'011o, oito horas
de trabalho, oito horas de recreá

ção constituem a divisão racional
do dia, compatível com a. saúde
As oito. horas de sono permitem
ao .nrganismc recuperar as em:.!:.
gias gastas com o trabalho e re

sistíe melhor, \às íníecções.
Durma oito horas po�' dia pu
ra recUlpe111' as enel'uribs' gas
tas no trabalho. - SII'ES.
---_._----

o Mucus da
Asmo Dissolvido
Rapidamente
D. ataques desesperadores e violen

tos da asma e bronquite envenenam

o organismo, minam a
-

energia, arruí
nam a saúde e debilitam o ooreção. Em
3 minutos, Menda!=o, nova íôrrnula
médica começa a. CIrcular DO sangue,

domin�ndo rapidamente O� ataques.
Dêsde o primeiro dia começo, a deeapa
reoer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que ee faz ne

cessário é tomar 2 pastilhas deMendac",
ás refeições c ficará completamente 1í�re
da. asma ou bronquite. A ação é muito

rápida mesmo que se Lrü te de ca?�s
.eebeldes e antêgos. Mendac", tem- tido
tanto êxito que se oferece com a garant1.�
de dar ao paciente respiração livre e Iécil

rapidâinente e completo alívio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nOBS� garantia é a sua maior

proteêão. .

.

Nendaco A�a::III���

Participação
Silvio Silva e Senhora têm °

prazer de participar aos seus pa,
rentes ·e pessoas de suas relações
o nascimento de sua filha RITA de

Cássia, ocprr id., na Maternidade
desta Capital, dia 5 do corrente.

•• •• • •••••••••• _ • _,. • • •••••••••• t:

Sala

Art .. 5° -- Os processos judiciá
rios e administrativos já em curso

ficarão, salvo nos casos do artigo
4°, suspensos "por 30 dias, a contar I

da data desta=Ieí, para os fins pre
vistos nos. artigos 1° e 2°,

Revogam-se as disposições em

Vende-se uma fL
de jantar, em pei.
de conservão, por
dico. Ver e tratar ('

i
de Setembro. - Edifício Crui. Ie Souza, apartamento, 101.

A matéria passará, ainda, pelo
Senado.

�ESTie-51 COM CONfORTO
A

QUER E ELEciANCIÂ'
PROCURE

Alfaiataria Mello
Rua FeI:ppe Scbmiét 48

,.._._....-.-.-........-.-. wI"._.._._••.-.-.-_-_-.-.-..-........-.-.-.-.-.-.-.-.-.-_-•••-.-.-.-_-.........-._..........

I
T() NICARDIU�
Tonico do coração

Rins, Asma, Fraqueza geral, Molestias agudas perturbações
na circulação do sangue, Arteríoselerose, Disturbios na

pressão arterial, Cansaço, Falta de ar, Inchaçõeo, Edemas,
Molestias dos Rins, Reumatismn. Nefrites.

�------.._. ..-_.•.•.•.•.••_ _..- ..-.,.;;.. _ _._ _......

DATI L'OGRAFIA
(orrespon JS!ld i

Comei'eI.1
I .

I DIREClol
PiméUa M.·Pigozzi

(onlare
Olplom.

. METODOI
ModernO' e Eftca,nt.

Rua Genera·. BltleftCOurl,
(Esquina Alber�ue Noturno)

.

I j
---------_ ..._--- .'-'-----

48

GRÃOSóESAÚD�
Dr FRANCK

J)'.f( li>

Dia 19

I)i{� 23

lJia

Domingo - Soirée com início as 21 hor-as.
26 - Quarta Feira - Soirée mignon.
ao - Domingo - Cocktail dansante com início as 9 bl)ra.s�

-As "'i)oirées mignon" serão das 19 ás 22 horas.
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,

Zizinho, o
RIO, 10 - No jogo de ont,em, I i'iORDI:LALL� - Jogo atrasado,

o jornal "Campeão" fez a seguinte ] fomo geralmente acontece na Eu.
apreciaçã.; individual dos "22"; ropa. E é atrasado em [ogo ,

J3ARBOS.\ - Sem falhas. Teve GARD - Não é melhor que os

pouco trabalhe. »om anhciros .

AlJGeSTO,.._ O mesmo Augusto S 'NDQUIST ,_ Não chegou pa,
inseguro de sempre. Até com os ['3 tia!' trabalho "a Bigode. Andou
suecos. . . [o 'ado, o médio do Flamengo.
JCVENAL - Melhor que seu )ALMER - No meio do desas,

companheiro, mas não muito f'ir; ,. e 'gel'al da sua equipe, teve al,
me. um merecimento.
HAuER - Seguro, dono de sua ' JEPRON - No ataque sueco,

posição. Não precisou de, produ ocupa o comando. Todos que Io;
zíu:» máximo. ram ao Estádio viram isso
DANILO - Começou mal, me, SKOGLOUND - Muita fama tem

lhorou um pouquinho depois mas o rapaz. Realmente, fez boas io.
não: chegou a brilhai'. gadas. Mas esteve longe da fa
BIGODE - Firme e decidido, ma ...

deu 111111)la conta do recado. STELLAN NTLSSEN - Temos a

MAl'iECA � Por momentos, O!:lU_ impressão de que os "ss" atra,
pava a meia direita. Ati, mostra. palham os suecos ...

va.se ótimo .. Na ponta, porém, vai

assim, assim.
ZIZrNHO - O maior! E' atai,

o ex.meia flamengo. Realizou par.
tida de gala, sendo o idealizador
.rl e todos os ten Los, Eta, bicho
bom l...

,

ADEMIR Sobretudo, oportu-
nista, Fez quatro tentos, E se mais
não fez foi porque não estava pa.
ra fazer força- demais. � .

JAIR � O Á_o.nSllg(rado "Jajá,"
não anda nos seus dias. O que
vale é que não compromete. Atd
produz satisfator iatuente .

CHICO - Mais rapido e mais,
penetrante, conseguiu dois teu.
[os. No aprovou, entretanto, ínteí,
ramente ,

SVENSSON - Pode ser, bom o

arqueiro sueco. Mas não provou
isso. Que "frangos" e.ngoliu! Ape.
tite, não lhe falta ...
SAil\1UELSSON - Fraco 'O za.

gueiro direi,to sueco.

ERIK NILSSON - Esses rapa.
�es da Suecía têm "ss" do mais.
São sibilantes, mas jogam muito
pouco futebol. ,ANDERSON - Bem, fez 'O tento
da Suecía, cobrando um penal em I

Palmer. l

Agentes: Comercio & Trans'
portes C. Ramos S. A.
Rua João Pinto, 9.-Caixa
Postal, 220.-Florianópolis

,Listribuid'Ores CarJos 808-
pcke S. A. Com. e (nd

Caixa Postal, 1 2
Florianópolis

"' .•� �
..

� j� ....!�-��.,)f :..�l '.;.�L

Uruguaí 'X Suécia
,

o out'ro .encontro da

_penúltim:11 PacaGmbV' em ,são Paulo, na tal
rodada do. Campeonato Mundial dt de de ama.nhã, jogando as equi"
Futebol, terá lugar no '�stádio do pes do Uruguai e da Suécia.

federação Catarinense _e Desportos;1ialanço do livro Caixa, 1'efet'ente' ao período 'de 10 de junho de 1950
RECEITA

CON'I'AS CORR,ENTES

Campeonato Mundial
BUENOS AIRES, 10 (V.A.) -

Estados Unidos, Brasil, França f!

J\lMxico, foram designados corno ca

üeças de séries dos campeonato)'
mundial de basquetebol a .se reali
lar em B'rWIlOS Aires, em outubre

próximo. Essa designação quatro
países foram os primeiros coloca

dos nas Olirnpiadas de 19!18. As

dez outras nações participantes se

râo sortca das.

farina. O· vencedor
BARI, Itália, 10 (V .A.) - O

volante italiano Giuseppe Farina
'com um poderoso "Alfa Romeo

168", venceu o IV Grande Prêmio
de Bari, na distancia total de 320

quilómetros e 400 melros.
.. � .

Novo campeão euro-
peu 'de bOI

.

ARGEL, 10 (V.�.) - o pugilista
francês Albert Yvel -couquistou °

bi<ttIlo de campeão da Europa
meios-pesados, vencendo o italía,
110 Renato Tontini, ao 100 assal
to, por decisão do juiz. A luta fô.
ra prevista em 15 assaltos. O titu

lo fôra vago 'por Freddie Mills •

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

. " CS'
I Ofal:J.CO! ' 'ij'

e da P • l/MAO
,. ABACAXI

\ fP · l.ARA/_IIJA
j/ • MORANG()

• "RAMBOES�
((Ir/tio ll/lltien"ei(Jpl$

-

Je51rultJJ 'iltrenies_f:t, 1411
-

�CEMBOLSO POST-AL
PARA TO/)O PAIZ
Produtos ,stJe -fRUTI

CAIXA POSTAL 100fJ
CURIT'BI - PA({ANIJ.·

Os hombirdeadores da Copa doMu�dl
Ademir (Brasil) 7 Ortiz (México) ..

,

,.. ;Bassora (Espanha) ' ·5 Objanov (Ingoslavia) .....•

"

Miguez (Uruguai) .,...... 3 Antenen (Suiça) ii
1', (Cl 'I ) 2 Jo1111son (,SuêcÍa) .,

I

1:Cremar 11 11 e ... ,. . ..

-

,Jepllssson (Rtleco) 2 Canteros (Paraguai) f.

Zurra (Espanha) 2 Avallos (Paraguai) to
'I'ematchcvilch (Iug.) 2 Zizinhu (Brasil) li

.

li' (It 'I' )� 2 Casarina (,México) fMuccíne l· a la .

.

) t.Carapcllc-e (l tália) 2 Sundkist (Suecia .......•

Fatlon (�Lliça) :-. 2 Vidal (Lrugual) l'

'I'cht ikvsk II (íng.) 2 Jair (.Jjrasil) .. , •..•. ,.... �SchiIf'inc (Uruguai) 2 J. Perez (Uruguai) .....•.•

Baltazar (Brasil) 2 Militch (Tugoslavia) i.

Ghiggia (Uruguai) 2 Bader (Suíça) t

Anderssson (Suecia)
I 2 WaIlace (EE.nU.) .. , ;Chico (Brasil) 2 l\fac� (EE.Utr.) .........•

Gino (EE. UU.) 1 Robledo (Cbile) f.
, tAlfredo (Brasil) : . .. 1 niera (Chico) , .

Mannin (Inglaterra) .,..... i Pnieto (Chile) .,........... !John ouza ('EE. nu .) i Abdulio (Uruguai) �.
Bobeck (Iug.) ,. 1 Marreca (Brasil) .........• t

MOl'tense ([nglaterra) 1 19oa (Espanha) f

Extrato de' Frutas Vitamina ç
.'Hidratos de Carbono etc.

Figueirense x Atlético
Domingo proxtmo

A pr-lmeira rodada do. certamo: ra don�ingo o, embate Figueirertse
citadino de profissionais marca pa .

li: AtIélwo.

Mais de 600 ciclistas disputaram,
a « 9 'de lu Iho »

•

-

Em São Paulo, perante uma O nosso conterrâneo Samu:'
assistência calculada em 10 mil Santos representou a Federação

pessôas, real íaou.se na manhã 'de Atlética Oatarénense, obtendo a

domingo último a Prova Clássica honroso 36° lugar.
Internacional de ciclismo "9 de

J\llho", promovida pela "A Gaze

L
-. N

_,

ta Esportiva", conceituado matu evanladas· oturnas
tin;e�:��' os 60 quilometros d� Enyelhecem OS HQmens

Freqüentes levantadas ou mícções no-

percurso o: ciclista uruguaio Jasá _

turnas, ardência, resíduoe ""b'�'anquiçad""
A na urina, dôr na base da espinha dor...l,Gomez Taccone, seguindo pelo .. r

na ingua, na. peru.... nervosiemo, debi-

g'en I ino Roberto Guerrero. . lidade, perda de vigor, podem ser cau-
�

sudo. por uma enfermidade na, pr68tata,.

Em terceiro lugar colocou-se Esta glândula é um dos mais importantes
úrgiíoPll ma!culinos. Para con.trotar êatew. .

João J:lourenço, de Portugal; em tmn.tórnos. restaurar rapIdamente 3.
.

Ed d C' ...aúde e o vigor. siga o novo trata.mento...Jt0'" O argentino mun o nr'ClO fl
�imlt:[ico chamado Rog.na. Mesmo. qll.·

em 5° Rodolfo Piotto, do

urugua1i.\
oe .. sofrimento seia antigo, Ip'rant,mOlt
que tlogena o a.liviará, reVIgOrlundo flua.,

O paulista Bernardo dos Santos p;lAndul" prostática e faz".ndp com qu.<I'
V. se s!nta muitos nnos maIS .Jovem. P6ÇtLfoi O 6° classificado e o primeiro aogena �m qualquer f"rmác�. N08sa 11&-

'l
.

I rnntia. é fi sua melhor proteeao.entre os brasl eIros.

R
- indicado no tr",..

IMais de 60� ,�e�alador.es dispu.
I :itcs�r!=����meIlto de�roN,-

taram a comiJetIçao.. _,.

����------�-------�----�

Dois DO·IOS recordes mundiais estabele�
.

� çidos por Marsball .

-'�

NBWS 'HAVEN, Coritlêcti1:'�;:, �o I _

. "
., ".

IV. A.) - O australiano John Ma:r I deUnm� JJ_ :�rl1neil'O recorde com

�hall bateu dois recordes mundiais I g'tH" 2e 6/1� e 6 iHn:r�ca,�o Na-..,
nesta cidade, o' de 880 jardas, na !rama o de mIlha com 46 ê 29.

do livre, em 9 mbutos, 63 segun .Tolín M;arshall estabeleéeú os

dos e 9/10, e 'O de milha, em 19'/19" novos recordes na j)iscina de fifi,

e .1/10. O amel'icano BiU ,smith jardas da Universídad� de Yale..._

Brai�; X E5panh� �:-
Em conLinuação á dL ,.t dv I no estádiú do Maracanã, no Ridi

Copa do Mundo, jogarão ::n�T]h5 I1S seleções do- Bra'sil e t;{a. �spanha.,
Percentagem de jogos rl'laliza-dos n/Capital ..... .- .....•....
Saldlo de ma:io .....� .... � ....•...................... : .

Cr$

Dii�T·i�· LOBATO' FILHO
1.179,40 ,

DOD'rlpas"do aparêlho respiratório69.722,70 �.�

99.208,30 (TUBERCULOSE

Recebido de Clubes e Lig.as
RENDA DE JOGOS:

................ : . . . . .. Cr$ 28.306,20

DESPESAS
.cORRESPONDÊNCIA:

rle partes, telegramas e cabogramas
l\1A,TERIAL DE EXiPEDIENTE:

,de compra.s �fetuadas . . . . . • . . . . . . . . .. .......•.. . ......•

DESPESAS DIVERSAS:
,de compra de taças, diplomas, pagamento dívida Relojoaria

Müller (débito 1949), confecção de placas, pagamento
instalat;ão antena no Estádio etc., , .. , .

'ORDENADOS E ;GRATIFICAQõES:
(J�glllnento efetuados �., '

.

DESPESAS DE JOGOS:

Cr$ 1.053,00

6'40,50

7.618,50

:1.917,10

50,00'despesas do tornei-o i�ício
DESPESAS GERAIS

•••••••••••••• 0,0 ••••••••••••

.ll.'emessa à C'tr'.0, inclusive 'porte
,BENEFICIOS:

'pago -a da. Sarita Pederneiras, Presidente da A.A. aos FC
lhos dos Lazaros, de, acôrdo com a Ata. H/50 ;>.571,00

}3jalanco .. , , . . . . .. ,.. . . . . . . . . . .. 70.571,2,0'
Cr$ 99,208,.30

11.847,00

Cei. A. Lara Ribas, Presidente

Cirurgia do Torax
Formado pela Facu,ldade Nacio
nal de Medi,cina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T.' Ex-interTl-o e Ex�
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
'Cons.: Felipe Schmidt, i:S8
"

Consultas, tdiariamente,
das 15 às 18 horas.

Res.: Rua Durval Melquiades,
281 --- Chácara do Espanha

•: ••
,
••••• '" •••• O" ••••••••••

FRAQUEZAS EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
uSILVEIIA"

·Notí·cias da UBAC
�Pm�!m�2�a u��r!�ll��!! q�Odep��!�rL��
3ileira de Avila.dores Civis: ,tIa, quantidade talaI. de combusti

"Afim de garantir 'a maiDr parti vel a fornecer e a reserva d,as acO'_

cipação passiveI dos Aeroclubes do modaçõ:s 'nos hoteis b�l1l .com.? li.

Interior de fodo o Brasil á Revoa. cfetlvaça0 de ()utr�s pr oVldenclasr

da Pan Americana a r,ealizar_se em C'Or1'elalas. �lem. �lSSO {} a.pressa"'!
Aguas de R. Pedro nos dias 3, II e 5 mento das lllSc.rlçoes torna-se n�·
de Agosto proximo, a U�ião Bra., "al'Ío ta,mbem em c?nsequenc13:
silei.ra de Aviadores Civis a�'

ri t m'gencla de org>amz,ar o pr<:_
pOl' -'l(\S�) inel'Inedio a tndr,� i' ,:rama. Os pedidos devem ser ru_

1 > rísidos a União' Brasileira de Aviu_pih , '''�c.* 'JS nes;:;a_
-,

'

'"res Civis, á Praça da Republic�I.lue � 'JGC2 1. '

j
de !.iC .'\ ?G "c;o:'C:_ • 1 :)�!, 9° andar, em S. Paulo .

- _._----,__ - � ',.------éeu "_
·:r:'f;S ..;2ren�

. �. � iJ-::;
. ÀSA MISC�..L � �\i$l\ dl.tri
,.iit�()r. dOI �íi,� :.;,.' Ro Oll Ao

·&.;tor. Vi�ll<" "- �; ';)\i1'f:Q&,
f�t!� COM-:jh.ei,·':) Mf>�7"

l)13l'[. \'
diver"
vem s"

br,eve p1'a210 pO,,�,VCl, p

'onhecimen.to do numero
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o . EST4DOi-..p;:rça-feira. 12 de Juiho de 1950 7

.JUIZO DE DIREITO DA CO·,�"."'''''''''�Á :....� ���;''..� �..�..� ''+4 � � -�"'�i+."i+. � "'+4ij
. MARCA DE 'TIJUCAS : '*�""�""\'"-'�"':"�7�"'�';��-�-�'�'C'�'�-�-�--�--���-�-�-�--�-�--�-�-��-�'-���":'�-�-�-�-�_.�-�-�-�-��� � �-�-�-�_.�-�-�-���- �•..,. tl� � t�J"-()_ ..�J.. \ .

.

. I

�:�Edital de praça com � prazo .�.: ��
de trinta dias �: ' '\. ....

O Dou tor Clovis Ayres Gama, �t'" /
..

't�Juíz de Direito da Comarca· de

�t"_ *':
'Tijucas, do Estado

_

de Santa �t" *''t
Catarina, na forma da lei, etc �.� TA' C :.'t
Faz saber aos que o presente ..... • ' :.

edital virem ou dêle conheeí., ..�. ••. •
.

�t

ª;���:���i�:EfJfr��ª:* o Transportes Aéreos i:alario"enses S.I.
:;

Industrías Reunidas Rosa S· A. ! �t"
� que se processa perante êste i \..

Juizo e Cartório do I6scrivão
I �t".

que êste subscreve, que aten.· �t"dEndo ao que dos referidos an'l �t"tos consta, por despacho pro. �ít

rerkío aos 6 de julho de 1950....�.
àurorízou a venda, em hast�. pú- I"�.blica, dos imóveis abaixo doscrt, ..�.
tos, com sUas re:spectivas avali-I ..�.
ações, pertencentes à executada; :
que serão levados a público pre� i �t."
gão de venda e arrematação, aI �t"
quem mais der e maior lanço I !i+ofe:rejcerl aroma das respctívas ] �:.�,
avalíaeões. pelo porteiro dos au- I �... ,

dítóríoe, OU quem suas veses fi

I �i+i:er, no dia 16 de agôsto p. vín- �...
douro, ás 10 horas, no local em -

.,�.
que se realizam as vendas em l ..�.
hasta pública deter�inadas por, ..�.
êste Juizo, às portas do edifício t : I

da' Prefeitura Municipal. Descri" I �t'"
ção e. àvali�ção dos imóveis que: �t"'·
õ(orão 'levados à praça: "1) Um! �t"i
terreno, sito ria sede do distrito

I

��de São João Batista, desta Co .��marca, com 21.320 metros' qua, tlít
drados e com as confrontações ..�+j
seguintes: Freutes ao Sul, nu- ..��
ma extensão de 38,30 metros na

i .�.I
2strada geral de Ribanceiras, i.!.'
seguindo para Leste numa ex. 1- ,.�
tensão de 100 metros e contron-] �:."
tando com terras da executada,

I �t."
em seguida nova linha em díre,

_ �t '"

ção Leste Oeste, . com 20 metros �t" A.....
•

CRUZEIRO DO SULde extensão, . fazendo limites; �t'> genclél"
também com terras de propríe.] tlít Rua João Pinto 12 - Telefon� 1.500

•

dade da ex-ecutiada-;-- a Leste' ex, ..�. ' 11AjAÍ: .'
.,. � .- ,_ ..... -e- -C'"

tremá, COJ;I1 terras .dos herdeiros ..�� T H L 6·
-

9de José LUcianó Gonçalve,s, nt1� ..�. -, KNO ,S•. Ae;-� R.oa :eitio' ·uz.
ma lillh� que vai.até o Rio Tiju- ..�.! 'Outras cidades com os sub-agentes da 'Crueeiro do Sul f:"'4
cas; ao Norte faz fundos com o :! tl�

-, .

t 'f-..�... f:�RIO TiJucas; a Oeste faz ex re; -

..... ..�
ma com terras pe-rtencentes a i : i

� '.:�
Joaquim

__Çleraldo, numa linha �:.'" /
.

' .�
que vai dO .ttio Tijuc,ª,s até a es r �... .

-

.
·

..'t j
t.rada geral' de Ribancei�as, av�_', �i.! .-:' . .'

. ..�
bad'o por Cr$ 5.000,00 (ClIlCO mIl' tl�

.

'. .'. .

_
/

. �Q.

'. I: •.•.•..• -.-.� '.-
-

..
-

..
- - -

..
-

.. -� - 6;" .. 6.," .. � '"'�-"-.-"-"-�.. ,,,-,,',�
-

.. � ..".

cr����).2) ?macua�m�IY
�

:7vr��i::���::;::!�I��: ((TAC Trans_pºrt�� Aéreos G 8 Ea'l�e' I-r'a �e An�ra�ada por Cr$ 15.000,00 (qumze mil C.....
.

S A ..

cruzeiros). 3) Outra Casa de ma, a ...arlnenSe II .» ,

lerial, em perfeito estado de con�

C
-

d 'A blé··O I
• I.

.

s-;rvação e cober.ta. d:e telhas, .ser. ODVOCavaO., ssem UI era ENN-E'Rvllldo para escntorIo, avalIada IJ t d" á
'. ExcluSl·Vi-sll'!9 "R" ,

.»)
por Cr$ 8.000,00 (oito mil cru- mI raor 10 rl8

.

\:

.

(\' �"
.

'

zeiros)". E para que chegue ac Convoco os senhores acionistas· para a sessão de assembléia gera

c(ln�ecimento dos

linteres�adoSJ. extraordinária, a realizar-se no dia 2·5 do mês corrente, às 9 hords, na

&fi �.(j)t P·R-tIGIP 'I.S IBTI80Se mnguem possa a egar Igno., .,. '
. ".';4

11 II
rância mandou d'

- f>ede somaI, a rUJa ConselheIro. Mafra, 35, 1° andar, com a segUlllte 01.,..-. : .".

<lente �dital,'que s::t:f��a�:�� or.deFl1 do dia: '...�. \' .

. �... R'ODp'aS";' Cal'çll.'dassede dêste Juízo, no lugar do a) Reforma dos estatutos U
costume, e, por cópia, publicado b) Outros assuntos de interêsse social. \

uma (1) vez no jornal "O Esta::. Florianóllolis, 7 de julho de· 195Q" Fel-Ir_s-Ma·qul·nasdo", d� Florianópolis. Dado e
passado nesta cidade de Tijucas

Transportes Aéreos Catarinenses S. A.

aos seis dias do mês de julho de OSVALDO !MACHADO - Diretor�Presidente.

���n�a� ��� ����en��s eAn�: A v· I SO'
. de EosI,ás

Escrivão, o daçtilúgrafei, conte.
.

,,'
ri 'e subscrevi. (a) Clovis Ayres Aviso aos meus amigos e clientes que reabri meu Ga-

L· REINERGama, Juiz de Direito. Está con-I binete Dentário a rua Tenente Silveira, n. 29, sala l' 018 . .... -._forme, o original, sÕbre,.o qual· O consnltório esta aparelhado para atender todos os
me reporto e dou fé. Data supra I casos da cliniea dentária.

'

.

O Escrivão: G:ERCY DOS AN_ 'Anexo, um bem montaào .Loboratório de prõtese' Den
JOS·,

v

I tária, para confecção de den4t,duras modernas e pontes
TINTAS PARA IMPRESSÃO agrilicas.

I

•

ARI MACHADO
C O T TOM A R Cirur�ião Dintista

.

AS TER.ÇAS, QUINTAS E SABADOS:.
.

Porto Alegre-Lajes-Florianópolis-Curitiba
Paranaguá-Santos e Rio de Janeiro.

Agora, �s·ob ê! orientação técD.ica da Cruzeiro do SDt
ESCALAS

./

As SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS·FEIRAS: •

Rio de Janeiro:::""santos-Paranaguá-Curitba
Floriànópolie - Lajes e porto Alegre.

.. .

Tarifas .reduaídcs
Modernos e· °possantes aviões Douglas

A escala em Joínvílle, Itajaí e Joaçaba 'está dependendo da

conclusão das obras do aeroporto local.

rrRAFEGO MUTUO COM:
Cruzeiro do Sul=Rio
S'aVag-Porlo Alegre'
Pluna -Montividéo

PASRAGENS E CARGA·
Florianópolis: Fiuza Lima & Irmãos

Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565

Rua Tenente Silveira, 29
Florianópolis
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Expressivos c

c .�(HléQlu�:_ao candidato Udo Deekr
::.:;"'y..�.: - .�'tf�""���

,

'-;�.,
Ao Sl'. dr. lido Deeke, candídafó'I escolha e os" rrrclhores vul os pelo :\-101'1'0- Grande - Com granrle sa-

.

do ParLldo Sodal Democrático á triuuln. Silo Ramos. I tis ração recebemos a noticia da< ..

goveruança do Est ado Das e lei- '''' Fi)'olis ..� É 'C0111 particular sa- 'escolha de vossencía pelo Partjdo-:

ções de outubro vindouro, foram. ·tisf�a1:50 .quc me- per-mito cumpri" So�ial Democrático para o govêr-"
d irig'idus os seguintes telegramas: menta-lo pela acertada escolha da no do Estado de Santa Calarína.; ,

Blumenuu - Queira 'ac�Lar ini, sua 'digna pessoa para candidato Enviamos congratulações - Jaime-:
u has feHcitações Dela justa e\cúlha a nosso gover-nador. Gostei imen; Souza, José João Silvano, Apoliná; .

de seu nome para candidato a g·o. sarrientc da sua mag-nifica e CO)1_ rio Juvencio, A Alves, Aggeu Al.,

A Rn"m aAUI-a quer destruI'r a Igre)'Q vernador do Estado. \Vadislau n«, cienciõsa oracão. pr-oferIda no ves e Bento Ferreira.
. :

U, -da.cki.· "Hitz" e Jorrnulo sinceros votos Piratuba - Em nome da bancada.
.

'. .

. Pouso Redondo - Aptesen tando vara que o seu nome saia vltorio, do' PSD na Cantara Municipal, te-,

Vaementa acusa�a-.o do Vatl·can.u fel.icitaç:ões pela escolh� do 'nome soo Do' seu admirador e amigo cer- Ilho a� honra de apresentar
"

a v.-
'" ti" de v. s. ,pm'a candidato ao gcver (o JORGE. excia. as nossas efusivas congra-:

/ no do nosso Esl!ido, h ipotecamos Blumenau � Cordial abraço e f'e, tulações .por motivo do Iançamento-:
C1J)ADE DO ,VATICANO, 11 ca na Humania começou em agos- a 'v. s. irrestri la solidariedade. Sau- lioitações pela jus! issima escolha da candidatura do 'ilustre correlí.z.

(D. P,) - O Vaticano acusou ontem to de 1928 e aumentou em intensi, dações respeitosas. Antônio Carlos sua candidatura Cantidio Amaral! g ionário ao cargn ele governador
ao govêrrio comunista rumeno de dade' desde então. Acrescentou que 'I'hiesen, Argeu Teotônio 'I'hi esen e Silva. ..' do Estado, Aproveitando a oDortu-, ..

expulsar o representante norte.ame- dez de onze bispos rumenos e a Germano Sche. Fpolis - Congratuto-me vossên, nldade renovamos a v. excia. o Ilos_.rícan., do Vaticano em Bucarest de maior parte do clero foram deti- São Joaquim _ Sincerns para' cia pela f'eiiz 'çscolha do nosso Par_ so ÍlTe�L-rito apoio. Edgar. Freitas.maneira que o dito governo uossa .dos . .o periódico do Vaticano {liso bens pela escolha de seu nome para tido de seu ilustre nome para can, Joinvile '
_ Ao distínto amigodestruir a Igreja Católica na Ru- se que "a, verdade é que o gover: candidato ao governo do Estado. d idato a mais alta investidura do

I envio meu cordial abraço de. felimania "sem ter testemunhas mo no rumeno apelou a este recurso Aceite minha irrestrtta snlidarie Estado. Irací. da Silva. l citações pela acertada escolha de"lestas". A acusação apareceu no mesquinho e vergonhoso para lc- dade. Abraços. Edison Valente. Fpolis _ Nosso Partido e o Esta-I, seu nome a candidato a go verna-:órgão do Vaticano, "Osservatore var a cabo o projeto que havia si· F150lis _ A Lancada do Partido do estão de parabens. Abraços. dor do Estado, Geraldo WetzelRomano", com a chegada aqui do do planejado desde muito tempo, Social Democrático na Assembléia Adriãno Moslmann.
nunc io papal em .Bucarest, bispo isto P, elimina!' o representante Leg+slativa resolveu, em reunião Fpolis _ -Meu cordial ab-raço deGerald Patrik Ohara, de Savanah pontifíeio com o fim de seguir �e:l' hoje realizada, por unanirríidade cougrntnlações. Abel Cabral.Geargia, que foi expulso da Ruma, testemunhas molestas a destrulção I de seus membros, enviar eminente Concordia _ As minhas f'elioitarria. o "Osservatore" disse que a de. �o.da �,ol'ganlz.ação da

Igrej3j; co. es. taduano e carre'lig'iO:l.ário.. un.la ções pela feliz indicaç:ão de v. ex ia.ca{npanha contra a Igreja, Católi- CatolIca na Hllmal1Ja.
mo��ão de ·apreço p solldarIedade a candidato a pre�idencia do Es_

�

I
por motivo da escolha de seu nome Lado. Aleneiosas sau·daç�ões. Yirg'i'jAssem·ble'I·'·a Leg·I·S ·atl·VB' p�ra ca'n?i�a:Lo da im'icLa agreI�ia_ lia Deboni.

.

('ao par[ Idana' ao carg'o d·e g-OYel'. 1"'polis - Congratulo_me com o .

nadoi' UO Estado. C(Jl'diais sunda_ ilustre e l1rezado amigo h ij)otecan�
S'ESS.�O DE 10 - 7 - 950 Como ninguem mais se manife,- ç'ões - José Boabaid, Pinto de Ar. do-lhe minha il'I'estrita solidarie�:Sofu a pl'esidência �do sr. José lasse, (,) sr. presidente' passou iJ, mda, Alfredo Campos" Antenor d,ade. Cavitão Veloso. J

--......-------'------

Ordem elo Dia, que constou de; I Tavares, Antônio Dib Mussi, Nunes-

1) Votação da redacão final ·da. Val'ela, Armandu Cali] Bulos, Bia-; -----------_:_-----------------

��e a�:lt�::��:��s a�eUil�ic�:S; �ee,-t��� I ��e�1�:'a�0�it�:.d L���;:to����oO�::' OS russos ex,·uem a· rell·rada· . da p.cas, no I1llmiei�io de 'Piraluba; pa I Livalet PiI:'es, Ribas Ramo;, orty
I

. .'
Pl.'ocedeu_�e, a seguir, à leitu� !'a_ a constl'ucao de Escolas Ru. Machado, Guilherme Urban, Lopes l

d'
-

d ,.. tra do expedienle. ·rais. Á voL_os, foi apr�vado. , Vie�ra, Protógenes VieÍl'a, Rn� Feu' i tropas e ocupaçao - e rles eNão houve orador inscrito na 2) Vola?ao �a re?aça.o fmal da. el'schutle, Halll, Schaefer, Wlgan4 j
� •.

'

•hora do expediente. Livre a pala. da .ao proJe:? .(l� leI n. 37, �ue ay. Persuhn e Gaspail'ino Zorzi. I MOSCOU, 11 <t:. P.) -:- O �o.vernO' da,�ussla envIOU nov�vra, solicitou_a o sr. João Ribas tOrIza a. aqUlsl\,ao de uma area de .sanlo· Amaro - A escolha do I nota ás potencias oCIdentaIs, eXlgmdo a retnada «:las tropas _

d�
Ramos, do P. ,s. D., para encami� terras; na localidade de Sitio No.. vosso homado e digno nome para, ocupação anglo-franeo-norte"america:nas de Tneste: . EXlg�nha1' à Mesa' um projeLo de lei \'0, municipio de Imaruí, para a I candidaLo a governador do EStiado: ainda, mais uma vez, a elimi�ação da suposta base aero-navall
que visa dispensar l"ajes do llaqa, cons.truçãQ _de Ul�a. Escola Rural

I
e VO

..
8S0 apl�udido discurso inicial

I. a.ng.lo."norte.. ". a.m.er.ica�a. em Tneste.
mento da importância de um mi. Em votaçao, fOI aprovado. trouxe_nos Justas esperanças de.. . .

"\
.'

lhão quatrocentos e setenta e oitr 3) Discussão e votação do pro.' seus admi�adores da Companhia .�I.;��ji'f'>:
_ ,,,mil, duzentos, e dezessete cruzei. leto. �le.:lei n. 47, que autoriza a ,Ilvradeir.eira .santo Amáro

..
Feit. I.Os EE,. UU. terao ba�e aereaI'OS ·e noventa centavos .......• aqmslçao de um lerreno, por C0111. Fpohs. - Nossos cumprImentos

_

(nr$ 1:478.217,90), que deve ao pra 0\1. desapropr.iação judic�al'lpel� justa. escolha de vosso nome na Gra ..Bre'8nhaEstado, em virtude da transfe" nesta Cldade, destmado .a amplIa., a tao alta ll1VeSi,l-dura. Gheur e sra.
LONDRES ti. 'B N S) _ Esqua' \'Í3UO em setembro ou outubro.-I'ência do Serviço de Abastecimen. ção do Estádio da Policia Milit:.lr I Rio do Oeste - O sllb�diretório

-

d
.!.I" \:1 t'

.

d FO'I"'a d' I., -
. drqes e caças a Ja o a ,,< es·e ano.to de Agua. que foi feita de acôr. SubmetIdo a ,votaç,ao, teve o e povo cfeste dIstrito vem apresentar

.

SignMica isto que os Eslado,,".do com a lei n. 283, de, 29 de ju. I1pôio do plenário. a vossência flicitações pela sua CS_ lU' ,I
-

t Clll'clos ag'ora I'lant.erão caca_s e--'
,

.

Aérea dos Esta( os nluOS vao eI' ,
_1]10 de 19!19 e contralo aprovado : 4) Primeira discussão do proje. colha ;pelo PSD para o cargo de go- Es bOlnl),'lrdel'I'os nos canl.I)Os britâni-bases na Grã_Bretanha. l�era'sePelo decreto n. 240, de 14 de no. Lo de lei n. 36, que concede isen. "ornador do Estado, ibem como. .

q o pfl'imeiro esquadrão sej·a en· COSo
f"vemtlro de 1949. ção de impostos a Guerino Ziliot_ apresentar'lhe irre:;:-irita solidarie .:.l_I_e_ _;_ • --;-:

__--:-'_....
Em seguidà, ocupou a tribuna to. ;:provado. . .

. dade. Leandro Berto.li, Joaqui:n �,:�lt>" ,o sr. Pinto de Arruda, que profe. Nao havend'O maIs materIa a' Pes·eta, Ed.uardo Depme, EugênIo OS M'ENAGENS ft VIRGEM DE FATIMA.riu -um discurso referente ao pro_ ser discutida nem votada fi como I Franzo�, Afonso Eskelsell: Abili? . O .

bIemà do Municipa,lismo no Bru' ninguém mais usasse ela palavra, I Eleuterlo Gonçalves., Damel LenZI, l
..' .si!. foi ,encerrada a sessão. Henrique Nardeli, Jaeinto BusareL HANOI, 11 (U. P.) - A Imagem da VIrgem de FatIma em�'

.---------------------"----------- lo, Julio Vandr-a.nini, Graciliano barcada em Marselha a bordo do navio André Lebon, ch�goU'Na fase ft"nal de tl'tompo-�I·ca-o a Bogo, Jacinto BerLtoli, Odorico sábado último á Haiphong· Ante-ontem imponentes mamfes-� . �
� TIlomaz Pereira, Savério Morateli, tações religiosas realizaram-se no porto, notadamente uma.

ópera Anita I,!aribaldi João l'-'iamoncini, Bernardo Back, missa solene campal. celebra�a pelo mons.enhor _Gome�, an�
�

, Natal IMondini, Fausto Cimardi, tigo vigário apostólico de HaIphong. ,A mIssa fOI segUIda de"
BIJUMENAU, 11 (R.) - �omen' I

'l'ambem fig�rará no rol ibrL I.,uiz Biachi, �a�lo '�.asse, . �rt�r procissão que percórreu as ,ruas da CIdade·
tada. e agua.rdada com ansle.d.ade lhante dos maIOres, a voz mal'a,VÍ' I Br3ncher, Anton�o. Fiamon�l�l Vl_Ílos meios artlsticos e culturals d� I �hosa ele LeonOlr Fuchs, estimada! ga.ndo Roe�er, Cl�llo Trentl?I, Au_
todo o P?iS Al1Íla Gari�a:di, esta I Jovem eonterranea que atualmen_ I g':lsto, Len�l, Sel'afI.11l Glrar�, Antô'-na fase fmal de comp'üsrçao. Le faz -seus ·estudo.s de canto em

I'
1110 Catom, GuernlO P·ezassl.

A grancle ópera . do Maes.tro São- Paulo. '. Tubarão - Apresento <10 prezado
Heinz Geyer ser·á apresnbada em O Ipapel do Coronel será desem_. amig'o -calO'rosas felicitações pela
"P·r·emiere" durante os festejos cio, penhado por, um baritono de re.ll indicacão de seu nome ao gX>verno
Centenário. I conhecidos meritas. As

I
indumen do Estado. Nossa terra está ele pã�_,

·Sendo. ,quase qúe exclusivamel1_. tárias serão cedidas pelo Teatro I'
rabens peja sua cand.idatura que

te representada .po.r elementos 10_ M'unic\p'al do Rio d·e Janeiro. constitu i a segurança da r·ealiza·
c3'1s, conta. todavia com a colabo'� Ü testo da ópera, escrito. hã anos Cão das aspir,ações da gente bar'
racão de artistas de destaque na� atraz por J. Ferreira da Silvà }em riga_verde, Abraços. Gilberto Luz.
cionaI. Il.m acentuado sabor local. A mu_1 Timbó - Meus parabens acerta_
Possivelmente a papel de Anita

I si'Cação de Reinz Geyer atinge pe"' da escolha de 'Seu nome para caTI;será trepresenbado pelo soprano. Ia vaJriação de temas, pelo colo,ri� didato a goveí'nador do Estado.
Norma Cresto, espec,ia.lmente con_', do vivo, pela suavid'ade e pela Salvio Cunha.
vidada pa.ra esLe desempenho. . ,incomparav·el harmonIa,. as raias Rio - Como caíarinense e como

do sublime.

FLORIAHOPOU5 -'2 de Julho d� '950'.

Boabaid, teve jnicio a ses�iio, à
hora regimental. Lida· a a la da
reunião 'anterior, fói a mesma

admitida sem emendas.

amigo me orgulho por indicação
s,ua can,didatuTa ao governo do Es·
tado. Certeza completa. vitória
emocionado o Adalberto Renato.
Rio - Um afetuo.so abraç,o pela

Garibaldi enconLrará seu inter- Sem duvida, este -será o aconte_
prete em buelo Mussi�, tenor e es- cimento culminante do Centl'nàrio
timado professor do Curso de e .um motivo de grande orgulho.

Canto do Conservalóri,o local. 'Para BJumenau e Santa Catarina.

P A R A f E R I D..A S.,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F 'R I E I R .A S,
ESPINHAS, fTC.NUNCR EXISTIU IGURL

(Continua na edição de aJ1Janh1i};-

\ ,

Suc,.,frutj

IO complemento alimen- :
tar -por excelencia. Ex- Á:trato de frutas,vitamina C

,

Hidratos de carbono. l

L�
/.

A
"Todo porco gordo tem o seu dia" - diz a Região

Serrana, de. Lajes.
_ , . ,

.

Menos felizes sao os capadoclOs, que so de quando
em quando tem data marcada! 3 de outubro de 1950,.,
por exemplo,

*

* *

Entre promessasj ouvi a de· garantir assistêncÍiL
social aos funcionários,

.

que, afinàl, são os de casa.

Mas depois ouvi um operário, que era de casa, e a�d�
va pedindo assistência social para os outros! Se a JUs
tiça começa mesll\o por ca�a, ..

* *

E por falar nisso, porque todos apl�ud:-m os He

rings e os Renaux? É que eles fazem . Justiça aos de
casa ... E não de boca, nas vésperas!

c;::; h� -

.' c;;;:-#-
/ _,.�:n,t? �� _

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


